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Lev Meilbek.

Jan Karel.

Fr. Vrábek.

H. A. Fisher.

Češti zákonodárci v Soustátí roku 1879.

Národní kalendár
na rok přestupný
1880

Ročník III.

S mnoha obrázky vážného i žertovného obsahu.

CHICAGO, ILL
Nákladem knihkupectví Augusta Geringera. — Parotisk Svornosti a Amerikána,
463 S- Canal Streot.

Kruhy časopisné.
Nedělní písmena................... -...................... D C
Epakty............................................................. ___18
Zlatý počet neb kruh luny............................... 19
Sluneční kruh.........................................
12
Římský počet.............................................
8
Juliánska doba....................... -................... -.6593

Stálé a měnivé svátky.
Tří králů..................................................... 6. ledna
Neděle Septuagesima.....................
25. ledna
Quinquagesima......... . .......... -.................. 8· února
Popeleční středa..................................... 11· února
První neděle postní________________ 15. února
Neděle květná ................................. 21. března
Velký pátek....................-................... 26. března
Velikonoční neděle -------- ---------- 28. března
Bílá neděle.................. ..........................4· dubna
Druhá neděle po vel......................
11. dubna
Neděle Rogate........................................ 2. května
Na nebe vstoupení ............................... 6.
n
Letnice............ . ............... —.............. 16. n
Sv. Trojice........... .................................. 23. u
Těla páně ..............
27. D
První neděle adventní__________ 28. listopadu
Vánoční hod..............
25. prosince
.
Post ní dni.
Únor 18, 20, 21. Květen 19, 21, 22. Září 15, 17,
18. Prosinec 15, 17, 18.

Hvězdářské údaje roku 1880.
Roční Časy·
Jarní Rovnodení (jaro počíná)
20. března o pul noci.
Letní Slunovrat (léto počíná)
20. června, 8h. odpoledne.
Podzimní Rovnodení (jeseň počíná)
22. září, 11. h. ráno.
Zimní slunovrat (zima počíná)
21. prosince, 5. h. ráno.

Zatmění na rok 1880.
V roce 1880 bude šestero zatmění a sice čtve
ro zatmění slunce a dvě měsíce.
I. — Úplné zatmění slunce dne 11. ledna.
Bude viditelno západní čtvrti severní Ameriky
a na tichém moři. Neviditelné bude východně
od čáry tážené přes St. Joseph, Mo., a Baton
Rouge, La. západně od čáry této v Americe bu
de zatmění toto jen částečné před západem
slunce. ,
II. — Úplné zatmění měsíce dne 22. června;
neviditelno. Viděti je budou v Asii, Austrálii,
na tichém moři, a na západním rohu severní
Ameriky.
III. — Kruhové zatmění slunce dne 7. čer
vence; neviditelno. Viděti je budou v jižní po
lovici jižní Ameriky, na předhoří dobré naděje
a v moři tichém na jihu.
IV. — Nepatrné zatmění slunce dne 1. pro
since. Bude viditelno jen na jižním oceánu
V. — Úplné zatmění měsíce dne 16. prosince;
viditelno více méně po celém světě, vyjma již
ní Ameriku, ostrovy západní Indie a východní
čásť severní Ameriky. Východnímu pobřeží bu
de neviditelno. Další krajině až k řece Missisisippi, měsíc zapadne ráno zastíněn s rostoucím
polostínem. Krajině ještě západnější až po
Utah zajde měsíc více méně ve stínu.

VI. — Částečné zatmění slunce 31. prosince.
Viditelno východní části severní Ameriky tak
daleko na západ, jako Illinois, a Mississippi.
Sak Evropě a severnímu atlantickému oceánu,
Fa všech místech, kde bude zatmění v Soustátí
viděti, vzejde slunce už se stínem. V Bostonu
bude konec zatmění o 9:9 hod. ráno; v Pittsbourghu ukončí o 8:28 hod. ráno.

Skrytí Marse nastane dne 17. března a bude
viditelno východní části severní Ameriky, tak
že bude ve Washingtonu následovně : zakrytí
6:22; vyjití 7:38 odp.

Jitřenky a večernice, 1880.
Dobropán bude večernicí okolo 9. března, 5·
července, a 3. listopadu; jitřenkou okolo 26·
dubna, 22. srpna a 13. pros.
Krasopaní bude jitřenkou do 13. července;
večernicí ostatní dobu v roce.
Jupiter bude^ večernicí do 15. března; pak ji
třenkou do 7. října, pro ostatní dobu roku ve
černicí.

Rozličné časy užívané hvězdáři.
Hvězdáři užívají následující rozličné časy :
Hvězdový čas, který se měří dle denního po
hybu hvězd.
Sluneční čas, který se měří dle denního po
hybu slunce.
Hlavní čas, který se měří dle pohybu domně
lého neb hlavního slunce, které se předpokládá
že pohybuje se v rovníku stejnou rychlostí, a
tak napraví všecky neshody, které povstávají z
nepravidelností pohybu slunce. Hodiny obyčej
ně užívané řídí se dlé času hlavního a také ka
lendáře se dlé něho řídí.
Pravý neb zřejmý čas měří se pohybem pra
vého slunce. Rozdíl mezi pravým a hlavním
časem nazývá se ekvace času, která se nachází
v kalendári pod ohlavím slunce se opožďuje
neb urychluje Tak se stává, že když na pří
klad slunce dne 1. ledna jest udáno co opo
žděné o 3m., vyrozumívá se, že skutečné slun
ce jest za hlavním sluncem o tolik zpět; aneb
jinými slovy, že v okamžiku, kdy slunce toho
dne překročí meridián, musí naše hodiny ukazo
vat! už o tři minuty více, nežli 12 hodin. Na
opak jest to, když slunce nadchází.
Dvacet čtyry takové hlavní hodiny tvoří je
den den a 365.24224 takových dní tvoří rok, což
znamená onu dobu, v níz naše země prodělá
jedno obejití okolo slunce. Ona decimální čásť
dne, která dříve nebyla dokonale známa, byla
v dřívějších dobách pramenem mnohého zmat
ku v kalendářích. Julius César pokusil se o
opravení kalendáře v době své vlády, an naří
dil, aby se k roku 46. po Kristu přidalo 80 dní,
avšak pravidla, dlé kterýchž se mělo vyhnouti
pozdějšímu opoždění času, nestačila, tak že v
době papeže Řehoře XIII. nastala zase chyba v
čase obnášející 10 dní. Papež ten nařídil, aby
rok 1582 sestával jen z 365 dní, a prohlásil pra
vidla poněkud správnější ohledně počítání pře
bývající částky dne každého roku a scelení jich
za čtyři roky v jeden den, o nějž má ten rok
pak více, jako i nynější rok, 1880, jenž slove
přestupný rok.
Tento spůsob počítání roku byl přijat ode
všech národov v Evropě mimo Rusko a Řeckokteréžto obě země drží se ještě starého počítá,
ní, čímž jsou teď právě o 12 dní za námi na
zpět v počtu ročním.

Oil

1 Čtvrtek Nový rok
Makaria
2 Pátek
3 Sobota Jenovefy

Nový rok
Ábela a Seta
Enocha

Tita bisk.
Telesfora
Sv. Tří Králů
Luciana
Erharda
Basiliše
Agatona
Hygina
Proba
Leontina
Firmina
Pavla poust.
Marcela P.
Antonína p.

Izabely
Simeona
Zjevení Páně
Raimunda
Erharda
Marcialisa
Pavla Poust.
Matildy
Reinholda
Hilaria
Felixa
Maura
Marcela
Antonína p.

Druhá neděle po Třech Králích.

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

Jména Ježíše
Kanuta v
Fab. a Šeb.
Anežky p.
Anastasie
Zasn. p. M.
Timotea

Prisky
S^y ,
Fab. a Seb.
Anežky
Vincence
Emerana
Timotea

Neděle Septuagesima.

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

I

"

měsíce

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.

Jasno a studeno.

Délka dne 9 hodin 21 minut.

a* 7 24 4
áÉ 7 24 4
7 24 4
7 24 4
7 24 4
7 24 4
7 24 4

První neděle po Třech Králích.

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

Východ

7 25 4 42 9 14
7 25 4 43 1018
7 25 4 44 1125

Neděle po novém roce.

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

slunce

Protestantů.

Západ

Katolíků.

slunce

Svátky a jména

Východ

Dni a týdny

Znamení
měsíce

[

hhi. ,

Obr. Pavla Obr. Pavla
Polykarpa
Polykarpa
JanaZlatoúst. Krisostoma
Karla Vel. Karla Vel.
Frant, Sal. Valeria
Martin p.
Adelgundy
Petra Nol.
Virgila

45 ráno
46 0 32
47 1 45
48 2 58
49 4 8
50 5 27
51 6 26

Sníh.

zíVPosl. čtvrt 49 in.
^čLpo půl noci

Velmi studeno.

Délka dne 9 hodin 29 minut.

>^A3-

7
7
7
7
7
7
7

23 4
23 4
23 4
22 4
22 4
21 4
20 4

xVj^Nový měsíc 4.3·
52 záp. xSjjzvečer.
53 6 36 Mírno.
54 7 9
55 8 17 Sněhová
56 9 24 bouře se
57 1027
sněhem.
58 1127

Délka dne 9 hodin 39 minut.

7
7
7
7
7
7
50b 7

20 4 59 ráno Obleva.
První Čtvrt 40
19 5 00 0 29 Vx
V m. po půl noci.
19 5 1 1 27
18 5 2 2 26
18 5 3 3 23 Jinovatka.
17 5 4 4 17
16 5 5 5 4

Délka dne 9 hodin 53 minuty.

50b 7
7
Ä 7
7
7
7
áž 7

15 5
14 £
13 5
12 5
12 5
11 5
11 5

7 5 48 Příjemno.
8 6 26
f;fi\Ouplněk 4.13
9 vych. \X/ráno.
11 7 7
12 8 11
13 9 18 Zachmuřeno.
15 1024

Leden

Únor.
Dni a týdny

Svátky a j m é n a

'2
0)
S

Katolíků. J Protestantů.

<3
R
N

0>
o
'cc
Xlí
s

'O o

s

•&S

Ignacia
Hromice
Blažeje
Veroniky
Agaty
Doroty
Romualda
Jana z Μ.
Apolonie
Masopustní
Popeleční
Eulalie
Jordana
Pap. Valent.

«e
Ä0

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

Faustina
Juliany
Šimona
Mansveta
Konrada
Eleuthera
Eleonory

Šalamouna
Apolonie
Masopustní
Eufrosiny
Eulalie
Kastora
Valentina

>**!·
·*»*<

Faustina
Juliany
Konstancie
Konkordie
Gabina
Eucharie
Elenory

7
7
7
6
6
6
6
6

&

Velmi studeno.

35
25
15
59 5
58 5
57 5
56 5

26 0 57 Proměnlivo.
27 záp.
28 5 56 ®Km6síc5-:
30 7 02
31 8 09
32 9 11 Sněhová bouř®.
33 1014

6
6
6
6
6
6

54 5
53 5
52 5
51 5
49 5
47 5
46 5

34 1114 Zima.
35 ráno
Vx První čtvrt 9.44
36 0 16 jíZ
večer.
37 1 11
38 2 06
39 2 56
40 3 43 Mirno.

Délka dne 10 hodin 58 minut.

Stol. sv. Petra StoLsv. Petra 50$ 6 44 5 42 4 22 Jinovatka.
ť 43 4 58
dg 6 43 u
Eberharda
Serenia
«uG»
Přestup, den Přestup, den
6 42 5 44 5 31
7.21
Matěje ap. Matěje ap.
6 40 5 46 vých. /»•xOuplněk
k^/večer.
Valburga
Valburga
6 39 5 47 7 05
áÉ 6 37
Alexandra
Valentina
5 48 8 14 Příjemno.
Leandra
Leandra
49 9 24
6
36
5
áí
Délka dne 11 hodin 15 minut.

Třetí neděle postní.

29,Neděle

Sníh.

dÉTPosl. čtvrt 9.39
^ráno.

Délka dne 10 hodin 40 minut.

Druhá neděle postní.

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

7 10 5 19 ráno
7 9 5 20 0 45
7 8 5 21 1 58
7 7 5 22 3 08
7 6 5 23 4 12
7 4 5 24 5 08

Délka dne 10 hodin 23 minuty.

První neděle postní.

15

řs

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.

7 11 5 18 1135

Brigity
Očisť P. Marie
Blažeje
t
Veroniky
Agaty
Doroty
Reinharda

Neděle Quinquagesima.

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

o w
T? 50

Délka dne 10 hodiu 7 minut.

Neděle Sexagesima.

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

7-J
G
li

[Romana

|Řomana

|

|6 35Í5 50110371

Únor.

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

Albína
Simplicia
Kunhuty
Kazimíra
Tolety
Bedřicha

Albina
Simplicia
Kunhuty
Adriana
Bedřicha
Fridolína

Čtvrtá neděle postní.

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

Tomáše A.
Jana z B.
Františky
40. muč.
Konstantina
Řehoře
Růženy p.

Matildy
Longina
Heriberta
Patricka
Edvarda
Josefa p.
Jáchyma

Félicita
Filoména
40. muč.
Gaja
Rufina
Řehoře
Arnošta

Benedikta
Okta viána
Ottona
Gabriela

6
6
tib 6
6
6
>***·
6
>«n<P*< 6
6
6
6
6
6
6
6

Zachariáše
Krištofa
Kristiána
Gertrudy
Anselma
Josefa
H aberta

Sníh.

^Posl. čtvrt 5.6
Q, večer.

Jasno a chladno.

25 5
24 5
22 6
20 6
18 6
17 6
15 6

58 4 29 Větrno.
59 5 03
00 5 31
01 záp. QNorýměsícS.·
02 6 56
03 7 57 Déšť s
jinovatkou
04 9 00

14 6
12 6
10 6
09 6
07 6
05 6
04 6

05 1000
06 1059
07 1155
08 ráno
09 046
10 1 35
11 2 17

Příjemno,

První Čtvrt 6.36
večer.
Větrno a

zachmuřeno.

Délka dne 12 hodin 11 minut.

Benedikta
Kazimíra
Eberharda
Gabriela

« 66 0002 66 1413 32 2854

Sníh.

« 5 59 6 15 3 56
« 5 57 6 16 3 26

Zelený Z. P. Marie Zelený Z. P. Marie &
Velký pátek Velký pátek
Bílá sobota Bílá sobota

5 55 6 17 4 52 Jasně.
7.21
ks/ráno.
áÉ 5 54 6 18 vých. ,«\Ouplněk
5 52 6 19 8 21
Délka dne 12 hodin 30 minut.

Velikonoční neděle.

28 Neděle
29 Pondělí
*
30 Úterý
31 Středa

51 1143
52 ráno
53 1 00
54 2 05
55 3 03
56 3 50

Délka dne 11 hodin 51 minut.

Květná neděle.

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

34 5
33 5
31 5
29 5
28 5
27 5

Domnělá povětroost a změ
ny měsíce.

Délka dne 11 hodin 33 minuty.

Pátá neděle postní.

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

|

6
6
6
6
6
6

íf
S-!

měsíce v

Protestantů.

HS o
Q Q
43
O s

Východ

i

Katolíků.

Znamení
měsíce

Svátky a jména

D ni a týdny

LI/

Břesen. O

Hod Boží velik.
Velikonoční
Kvirina
Kvidon

Hod Boží velik.
Velikonoční
Zosina
Bohuvěra

«

5
5
5
5

50 6
49 6
47 6
45 6

20 9 34
21 1047
22 1157
23 ráno

Pošmourno

Březen.

1 čtvrtek Hugon
Hugon
2 Pátek
Frant. de P. Teodosia
3 Sobota Richarda
Rosamundy

«0 5 44 6 24 0 48
5 42 6 25 1 35
5 40 6 26 2 29

Isidora
Čeňka
Celestína
Hermana
Alberta
Kleofáše
Ezechiel pr.

Ambrože
Hozeáše
Irenera
Eberharda
Apolonie
Demetria
Daniel

dh
>*»·

Lev p.
Julius
Hermogena
Tiburcia
Teodora
Kalixta
Rudolfa

Lev
Julius
Justina
Tiburcia
Olympie
Arona
Rudolfa

Třetí neděle po velikonoci.

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

Valeria
Wernera
Hermogena
Krescence
Sulpice
Sulpice
Adolara
Anselm
Soter a Kajus Soter a Kajus
Jiřího
Vojtecha
Vojtěcha
Jiří

Marka ev.
Kleta
Anastasia
Vitalise
Petra m.
Kateřiny

5
5
5
5
5
5
5

39 G
37 6
36 6
34 6
32 6
30 6
29 6

27 3 05 Deštivo a
28 3 34
větrno.
29 4 01
30 4 26
31 4 52
měsíc 9.7
32 záp. ÄTkNový
^®zráno.
33 7 49

»

5 28 6
5 26 6
5 25 6
5 23 6
5 21 6
5 20 6
5 18 6

34 8 48
35 9 46 Jasno a chladno.
36 1039
38 1129
39 ráno
40 0 12 Teplo.
První čtvrt 1.14
41 0 51 J7 odpoledne.

Délka dne 13 hodin 25 minut.

Ä a
« 5
« 5
5
áí 5
á* 5
áÉ 5

17 6
15 6
16 6
14 6
12 6
10 6
08 6

42 1 24
43 1 55 Pošmourno
44 2 23
45 2 50 Deštivo a
hrozná bouře.
46 3 17
47 3 46
4.50
48 vých. /fSxOn-plněk
k^/odpoledne.

Délka dne 13 hodin 42 minut.

;vrtá neděle po velikonoci.

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

^TPosl. čtvrt 13 m
\Lpo půl i oci.
Promění ivo.

Délka dne 13 hodin 6 minut.

Druhá neděle po velikonoci.

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

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.

Délka dne 12 liodin 48 minut.

První neděle po velikonoci.

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

měsíce

Protestantů.

©
©
s
©
on

Východ

Katolíků.

'O
©
Ä
«

slunce

Svátky a jména

Západ

Dni a týdny

Znamení
měsíce

j

Sthi. J·

Marka ev.
Kleta
Anastasia
Vitalise
Sybilly
Eutropie

0

5
5
5
ťo
#9 5

07 6
05 6
04 6
03 6
21 6
00 6

49 8 28
50 9 41
51 1047
52 1143
53 ráno
54 0 29l

Příjemno.

Teplo.

Duben.
Den

Evíiíi.
1 Sobota

Filipa a Jak. Filipa a Jak.

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

Řehoře N.
Isidora
Mamerta
Pankráce
Serváce
Bonifáce
Sofie

•síu-.«;
■JjpX

«
«

Boží sv.
Svatodušní
«et
Liboria
«
Potenciany &
Athanasia
äí
Prudence
áÉ
Heleny

Východ

měsíce

37
05
30
54
23
51
21

Jasno a chladno.

Proměnlivo,

50 7
49 7
48 7
47 7
46 7
45 7
44 í

rv

měsíc 16m
®po půl; oci.
03 záp. /říhNový
04 8 33 Teplo a dusno.
05 9 24
06 1008
07 1049
08 1124 Bouře s
deštěm.
09 1156

Délka dne 14 hodin 25 minut.

4
4
4
4
4
4
4

43 7
42 7
41 7
40 7
39 7
38 7
37 7

10 ráno
čtvrt 4.28
11 0 25 TX První
ráno.
12 0 50 Příjemno
13 1 16
a
teplo.
14 1 43
15 2 13
16 1 50

Délka dne 14 hodin 39 minut.

Nejsv. Trojice Nejsv. Trojice
Johanky kr. Zuzany
Urbana
Urbana
Filipa Neri. Bědy
Božího Těla Božího Těla
Ivona a Petra Viléma
Maxima
Maxima

Ferdinanda
Petronilly

56 1
57 2
58 2
59 2
00 3
01 3
02 4

4
4
4
4
4
4
4

4
-G 4
4
4
4
4
4

Druhá neděle po sv. duchu*

30 Neděle
31 Pondělí

57 6
56 6
55 6
54 6
53 7
52 7
51 7

Hioba
Gordiana
Mamerta
Pankráce
Serváce
Karolíny
Sofie

První neděle po sv. duchu.

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

4
4
4
4
4
4
4

Délka dne 14 hodin 11 minut.

IW Boží sv.JanaN Hod
Svatodušní
Venance
Petra C.
Bernardina
Felixe
Julie

^Posl. čtvrt 7.53
Q ráno. Déšť.

———

Neděle Svatodušní.

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

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.

Délka dne 13 liodin 57 minut.

Zikmunda
Zikmunda
Nal. sv. kříže Nal. sv. kříže
Floriana
Floriana
Gotharda
Pia
Nanebevst. P. Nanebevst. P.
Stanislava
Bohumíra
Zjev. Micb. Stanislava

Šestá neděle po velikonoci.

slunce

4 58 6 55 •2 06

Pátá neděle po velikonoci.

2 Neděle
3 Pondélí
4 Úterý
5 Středa
6 čtvrtek
7 Pátek
8 Sobota

Západ

Protestantů.

slunce

Katolíků.

Východ

Svátky a jména

Dni a týdny

Znamení
měsíce

S

36 7
35 7
34 7
34 7
33 7
33 7
32 7

17 3 32 ^\Oilplilulk. 39 tm*
18 vych. \~ypo půl noci.
19 9 31 Bouře.
20 1021
21 1104 Jasno a
21 1139
studeno.
22 ráno

Délka dne 14 hodin 50 minut.

Eduarda
Petronilly

fa

4 32 7 23 0 07
4 31 7 24 0 341

ZTPosl. Čtvrt 4.58
^odpoledne
Bouřlivo.

Květen·

t®·

Dni a týdny

Svátky a jména
Katolíků.

1 Úterý
2 Středa
3 čtvrtek
4 Pátek
5 Sobota

Protestantů.

Formáta
Radima
Erasima
Erasima
Klotildy
Frazma
Františka K. Karpasia
Bonifáce
Bonifáce

oc
acl
Na

®o
'm
XU
a

-xfisr*

Třetí neděle po sv. duchu.

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

Norberta
Roberta
Medarda
Feliciana
Oliva p.
Barnabáše
Basilida

Antonína P.
Basiliusa
Víta m.
Bruna
Adolfa
Marcela
Ger v. a Prot.
Sylveria p.
Aloisia G.
Pauliny
Edeltrudy
Jana Křtít.
Ivana a Sid.
Jana a Pavla

Norberta
Lukrecie
Medarda
Feliciana
Onufria
Barnabáše
Adolfa

Ä

4
4
4
4
4

N®

31 7
30 7
30 7
29 7
29 7

24 0
25 1
26 1
27 2
27 3

59
27
53
13
01

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.
Chladno
a

deštivo.

4
4
4
4
4
4
4

29 7
28 7
28 7
28 7
28 7
28 7
28 ry7

28 3 36
29 záp. KrÄ'1·"
29 8 07 Příjemné a
30 8 49
teplé
30 9 25
30 9 58
počasí.
31 1025

Délka dne 15 hodin 3 minuty.

Tobiáše
Elizea
Víta
Justiny
Vukmíra
Gerváze
Silveria

4
4
4
Jí 4
Jí 4
Jí 4
4

28 7
28 7
28 7
28 7
28 7
2g 7
28 7

31 1053
31 1119
32 1144
32 ráno
33 0 12
34 0 43
34 1 23

Proměnlivo,

První Čtvrt 8.51
lir odpoledne

Bouřlivo.

Délka dne 15 hodin 6 minut.

4 28 7

Siliáše
Albana
Achace
Basilia
Jana Křtit.
Eulogia
Jeremiáše

4 28 7
7
4 29 7
4 29 7
4 30 7
4 30 7
4 29

Šestá neděle po sv. duchu*

27 Neděle
28 Pondělí
29 Úterý
30 Středa

•tí ®
«2

»>. GC

Pátá neděle po sv. duchu.

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

©
Q
0
S

Délka dne 14 hodin 59 minut.

vrtá nedě e po st. duchu.

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

rjJ
O
Ä
©

30
měsíce

30

Východ f

Cervea.

Ladislava
7 spalů
Lva II. p.
Lva
Petra a Pavla Petra a Pavla
Památka Pa v. Památka Pav.

34 2 14 Příjemno.
34 3 05 ^J^Ouplnčk 7.45
34 vých.
35 8 57
35 9 37
35 1007 Horko.
35 1030

Délka dne 15 hod u 5 minut.

•sía*

4
4
4
4

3C 7
31 7
32 ”17
32 7

35 1102
35 1134
35 1146
35 ráno

Dus: o.
/ýCTPoBl. Čtvrt 3.5
týráno.
Bouře.

Červen.
Den

Domácí zápisky.

Příjem

Vydaní

Csmnee. SW
Η

Dni a tydnv

Svátky a jména

Katolíků.

Ö

O
o

S

Protestantů.

1 čtvrtek Theodoricha Teobalda
Navštívení P M Navšt. Marie
2 Pátek
Oldřicha
3 Sobota Heliodora

Ä©« Üss
4 321

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

Prokopa XeoiT. Neodvislosti
Cyrila a Meth Karoliny
Isaiáše
Jana Husi fä
fâ
Vilibalda
Vilibalda
Ä
Kilíana
Kiliána
Ludviky
Brikcia
Amalie
Amalie

M.

Kamila
Evžena
Vincence z P. Rufiny
Eliáše pror. Eliáše
Daniele pror. Praxidy
Máří Majd. Majdaleny
Apolináře
Apolináře
Kristiny
Kristiny

Desátá neděle po sv. duchu·

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

4
4
4
4
4
4
4

trnost a zrně-

ny měsíce.
Chladno o jasno.

34 7 34 2 18
34 3 06 Teplo
34 3 59
rř^Nový měsíc 7.21
35 7 34 záp. \jjg>ráno.
36 7 33 8 01
a sucho.
37 7 33 8 30
37 ry/ 33 8 57
34 7
35 7

««
« 44 3938 77 3132 99 4824

Délka dne 14 hodin 54 minuty.

Pia I. papeže Pia
Jana Kvalb. Jindřicha
Markety
Markety
á* 4 40 7 30 1014
Bonaventury Bonaventury áí 4 41 7 29 1043
Jindřicha
Rozesl. apošt. áÉ 4 42 7 29 1117
Marie z H. Rúty
4 42 7 28 115d
Alexia
Alše
4 43 7 28 ráno

Devátá neděle po sv. duchu.

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

Domnělá pově-

Délka dne 15 hodin.

Osmá neděle po sv. duchu.

12

rr oj
řl

7 35 0 25
4 33 7 34 0 58
4 33 7 34 1 38

Sedmá neděle po sv. duchu.

4 Neděle
5 Pondělí
6 Ú terý
7 Středa
8 čtvrtek
9 Pátek
10 Sobota

'Ö
©
©
r« «

Jakuba ap. Jakuba ap.
Anny
Anny
Pantaleona Marty
Pantaleona
Inocence
Marty
Boženy
AbdonaaSen. Abdona
Ignáce z Loj. Arnoštiny

Snesitelné

První čtvrt 15m
V po půl noci.

teplo,

Délka dne 14 liodiu 43 minut.

4
MS 4
4
4
4
4
črb 4

44 7
45 7
45 7
46 7
47 7
48 7
49 7

27 0 49
27 1 50 Chladné a
26 3 02 ,íří\Ouplněk 3.2 m
25 4 16 <£>odpoledne.
25 vých.
deštivé počasí.
24 8 35
24 9 04

Délka dne 14 hodin 33 minut.

4
4
xsťrr·
4
4
4
& 4
4

50 7
51 7
52 7
52 7
53 7
54 7
55 7

23 9 29
22 9 58 Příjemné a
21 1026
čtvrt 5.4C
20 1059 rf^Posl.
Ai_veČer
19 1135
stálé
18 ráno
17 0 15
počasí

Červenec·
Domácí

Dne
...

zápisky.

Příjem

$

I

ct.

<

■

•

<

Mhu

Vydání

$

ct.

Srm. Ä
Jedenáctá neděle po svc duchu.

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

Pet.vokovech Pet.vokovech
Alfonsa
Gustava
Stepána
Augusta
Dominika
Dominika
Marie Sněž. Osvalda
Prom. Krist. P Sixta
Kajetana
A fry

Cyriaka
Romana
Vavřince
Zuzany
Kláry p.
řlippolyta
Eusebia

4
4
4
4
5
5
5

Nanebevz P.M.
Rocha
Liberata
Heleny kr.
Ludvíka
Bernarda
Anastasia

Cyrilla
Romana
Vavřince
Hermana
Kláry p.
Hippolyta
Eusebia

5
5
5
5
0r*
5
5

Timotea
Eilipa bisk.
Bartoloměje
Ludvíka kr.
Zefyrina
•Josefa Kal.
Augustina

03 7
04 7
05 7
06 7
07 7
08 7
09 7

měsíce

Východ

08 7 53
06 8 20 Chladno a
05 8 48
04 9 30
03 9 58
"Sx První čtvrt 6.42
rá:.o.
01 1044 JjU
00 1138
sucho.

5 10 6 58 ráno
Nanebevz P.M.
5 11 6 57 0 43 Příjemno.
Rocha
r*
Bertrams.
í?-) 5 12 6 56 1 54 gjKalno a
5 13 6 55 3 08
Agapeta
.íríxOuplněk 11.18
Se balda
5 14 6 53 4 22 \=£yvečer.
5 15 6 52 vých
Bernarda
deštivo.
Adolfa
5 16 6 50 7 30
Délka dne 13 hodin 32 minut.

Timotea
Zachariáše
Bartoloměje
Ludvíka kr.
Samuela
Gebharda
Augustina

Patnáctá neděle po sv. duchu.

29 Neděle . Stětí Jana
30 Pondělí Rosy p.
Rajmunda
31 Úterý

16 1 01
15 1 52 Horké
14 2 48
13 3 46
fíf>Nový měsíc 9.48
11 4 45 <3>večer
10 záp.
počasí.
09 7 29

Délka dne 13 hodin 48 minut.

Čtrnáctá neděle po sv. duchu«

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

56 7
57 7
58 7
59 7
00 7
01 7
02 7

Délka dne 14 liodin 5 minut.

Třináctá neděle po sv. duchu.

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

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.

Délka dne lí hodin 20 minut.

Dvanáctá neděle po sv. duchu.

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

slunce

Protestantů .

Západ

Katolíků.

slunce

Svátky a jména

Východ

Dni a týdny

Znamení
měsíce

31.

•ífiař«'
XtóY-

Táar*

5
5
5
5
5
5
5

17 6
18 6
19 6
2C 6
21 6
22 6
23 6

49 7 59
47 8 26
46 8 57
44 9 33
43 1012
41 1056
39 1145

Snesitelné
příjemné

počasí.

(ýtfTosl. Čtvrt 10.15
vpráno.

Délka dne 13 hodin 14 minut.

Stětí Jana
Benjamina
Paulina

5 24 6 38 ráno
5 25 6 36 0 40
Or* 26 6 35 1 36

Teplo

Srpen.

Září.
1 Středa
2 čtvrtek
o
O Pátek
4 Sobota

Ä« 55 2728 66 3332 32 3636
5 29 6 30 4 39

Viktorina
Heraklia
Zachariáše Magna
Anděle strážce Reginy
Narození P.M. Narození Μ.
Seraphina
Brunona
Mikuláše
Sosthena
Prota
Pafnucia

5
áÉ 5
ář 5
5
0K
5
5

Jména P. M. Syra
Tobiáše
Materna
Pov. sv. kříže Pov, sv. kříže
Nikodéma
Marianny
Ludmily
Eufemie
Lamberta
Lamberta
Tomáše
Tita
Januaria
Eustacha
Matouše ev.
Maurice
Tekly.p.
Gerharda
Kleofáše

Sidonie
Fausty
Matouše ev.
Maurice
Tekly
Gerharda
Kleofáše

31 6
32 6
33 6
34 6
35 6
36 6
37 6

5
5
5
5
5
5
5

38 6
39 6
40 6
41 6
42 G
43 6
44 6

Cypriána
Cypriána
Kosm.aDam. Kosm.a Dam.
Václava
Václava
Michala arch Michala
Jarolíma
Jeronýma

26 záp.
25 7 02
23 7 22
22 8 00
20 8 43
19 9 34
17 1034

Chladno
a

příjemno.

TX První čtvrt 24m
po půl noci.

15 1143
13 ráno Teplo
12 0 54
10 2 04
09 3 17
07 4 26 Promění ivo.
O úplněk 9.20 m
05 5 34 v^yráno.

Délka dne 12 hodin 18 minut.
•Tjfcx

I»*

5
ó
5
5
5
5
5

45 6
46 6
47 6
47 5
48 5
49 5
5C 5

Devatenáctá neděle po sv. duchu.

26 Neděle
27 Pondělí
28 Úterý
29 Středa
30 čtvrtek

deštivo.

Délka dne 12 hodin 37 minut.

Osmnáctá neděle po sv. duchu..

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

Kain o a

Délka due 12 hodin 55 mi nu t.

Sedmnáctá neděle po sv. duchu.

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

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.

•£>Nový měs. 10.52
& 5 30 6 28 5 40 J~>rái.o.

Šestnáctá neděle po sv. duchu.

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

měsíce

Jiljí
Arnošta
Mansveta
Rosalie pan.

Východ

Jiljí
Štěpána
Mansveta
Rosalie pan.

slunce

Protestantů.

Západ

Katolíků.

slunce

Svátky a jména

Východ

Dni a týdny

Znamení
měsíce

30

03 vycli.
02 6 56
00 7 26
58 8 08
57 8 50
55 9 38
53 1020

Rovnodennost.

Bouřlivo a
sichravo.

Délka dne 12 hodin.

UM/

«

5
5
O
5
5

51 5
52 5
53 5
54 5
55 5

Čtvrt 5.8
51 1125 ÆPosl.
X_ráno.
50 ráno
48 0 23 Jasno a
příjemno.
46 1 22 j
45 2 24

Září
Domáci

Den

zápisky.

Příjem

$

ct.

Vydání

$

e t.

•
t

v.

í

x

*

.

/

i

1

•

í
»
)

■

1 Pátek
2', Sobota

Remigia
Leodegara

Remigia
Leodegara

Dvacátá neděle po sv. ducliu.

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

měsíce

Východ

5 56 5 43 3 25
5 57 5 41 4 30

Mráz.

měs. 10.43
Kandida
Kandida
5 58 5 40 5 36 Äľ^.Nový
^jgyvečer,
Františka Ser Františka Ser
5 59 0 38 záp.
Placida
Fides
á* 6 00 5 37 5 59
Bedřišky
Bruna
6 01 5 35 6 39 Pěkné
Justiny p.
Abadiáše
ífc 6 02 5 33 7 31
Brigity
Pelagia
6 03 □ 32 8 30
počasí.
Diviše
Diviše
6' 04 5 30 9 36

Františka b.
Emiliana
Maxmiliána
Kolmana
Burgharda
Terezie
Havla

Délka dne 11 hodin 23 minut.

Friedmanna
Ä0 6 05 5 28 1045
Burgharda
6 06 5 27 1156
Maxmiliána & 6 07 5 26 ráno
Edwarda
& 6 08 5 24 1 07
Kalixta
6 09 5 22 2 13
dÄ
6 11 5 21 3 21
Hedviky
>*to* 6 12 5 19 4 26
Havla

Posv. Chrámu Floriana
Lukáše ev. Lukáše ev.
Úterý
Petra Alk.
Ferdinanda
19
V endelína
20 Středa Vendelína
čtvrtek
V oršily
Uršuly
21
Korduly
Korduly
22 Pátek
Sobota
Severina
Severina
23
17 eděle
18 Pondělí

Dvacátá třetí neděle po sv. duchu.

6
6
6
6
6
6
6

13 5
14 5
15 5
16 5
17 5
18 5
20 5

Proměnlivo.

Délka dne 10 hodin 42 minut.

9

IVolfganga

Větrno,

, On pinek 10.26
17 5 30 \x7ráno.
16 6 34 Zamračeno.
14 vy cli.
13 6 48
12 7 32
11 8 22 Déšť,
09 9 16

24 Neděle ÍRafaela arch. Nathana
5$ 6 21 u 07 1012
25 Pondělí Krišpína
Krišpína
6 22 5 06 1111
Ä
Úterý
Evarista
26
Evarista
6 23 5 05 ráno
27 Středa Sabiny
Sabiny
6 24 5 03 0 09
28 čtvrtek Šimona aJudy Šimona aJudy
6 25 5 02 1 10
Narcisa
29 Pátek
Narcisa
6 27 0 01 2 12
30 Sobota Marcela
Hartmana
6 28 4 59 3 16
Dvacátá Čtvrtá neděle po sv; duchu.

Trvní Čtvrt 6.35
večer.

Délka dne 11 hodin 4 minut.

Dvacátá druhá neděle po sv. duchu·

SljNeděle

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.

Délka dne 11 hodin 42 minut.

Dva.átá první neděle po sv. duchu.

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

slunce

Protestantů

Západ

Katolíků.

slunce

Svátky a jména

Východ

Dni a týdny

Znamení
měsíce

Říjen

Chladno
^■Posl. Čtvrt 1 h.
XLpo půl noci.
a

příjemno.

Délka dne 10 hodin 29 minut.

ISlav. reform, lář |6 29|4 58|4 23|

Říjen.

LislopaL
Dm a týdny

Svátky a jména

Katolíků.

1 Pondělí

2 Úterý
3 Středa
4 Čtvrtek
5 Pátek
6 Sobota

Protestantů.

ö
Q)

O
o

S 'm
rt

>zí

š

3

2=

ca

Engelberta Malachiáše
Bohumíra
Bohumíra
Teodora
Teodora
Přen, s v. Lid m Proba
Martina b. Martina
Martina p. Jonáše
Stanislava
Brikcia

«0 6
6
«æ, 6
6
6
6
>**r
-li* 6

Serapions,
Leopolda
Otmara
Řehoře
Odona
Alžběty
Felixa

·*■»

jííGfcNový més. 9.54
íj^ráno.
Kalné a
bouřlivé
počasí.

37 4
39 4
40 4
41 4
42 4
53 4
44 4

50 7 47
49 1058 Větrno,
Čtvrt 2.20'
48 ráno TX První
ráno.
47 0 07
46 1 13
45 2 18 Proměnlivo.
44 3 21

>*»· 6 46 4 43 4 24
Levina
6 47 4 42 5 25 Pěkně
Amosa Kom.
2.30m
Otmara
rit 6 48 4 42 6 26 ýří^Ouplněk
<o/večer,
Hugona
6 49 4 41 výcli.
G-elasia
6 51 4 40 6 15
a.
Alžběty
6 52 4 39 7 07
jasno.
Edmunda
6 53 4 39 8 04

Obět.P.MarieObět. Marie
Cecílie p.
Cecílie
Klimenta
Klimenta
Chrysogona Emilie
Kateřiny
Kateřiny
Konrada
Konrada
Vintíře
Achase

První neděle adventní.

28 Neděle
29 Pondělí
30 Úterý

Domnělá povětrnost a změny měsíce.

Délka dne 1 ) hodin 57 minut.

Dvacátá sedmá neděle po sv. duchu.

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

Ä. S
tsj öS

'Ô 4)
C Q

Délka dne 10 hodin 13 minut.

Dvacátá šestá neděle po sv. duchu·

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

Si

Všech Svatých Všech, sv.
áš 6 30 4 57 5 33
Dušiček
Pam. dušiček
6 32 4 56 6 45
Huberta
Teofila
ÿÿ 6 33 4 55 záp.
Karla Bor.
Ottona
6 34 4 54 6 18
Emericha
Blandiny
6 35 4 53 7 25
Leonarda
Leonarda
6 36 4 51 8 35

Dvacátá pátá neděle po sv. duchu.

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

'ö <©
O w

Achace
Rufa
Kleothona
Saturnina
Ondřeje apoš. Ondřeje

Délka dne 9 hodin 44 minut.
5»

Ä
««
«
nßC

6
6
6
6
6
7
7

54 4
55 4
56 4
57 4
59 4
00 4
01 4

3S 8 59
37 0 58
37 1058
37 1156
36 ráno
35 0 59
35 2 02

Déšť

^Posl. Čtvrt 8.5
\L. večer.

a
sníh.

Délka dne 9 hodin 32 minut.

7 02 4 34 3 08
7 03 4 34 4 2C
7 04 4 34 5 32

Jasno a
studeno.

Listopad.
Domácí zápisky.

Den

Příjcsn

$

i

ct.

Vydání

$

ct

1 Středa
2 čtvrtek
QO Pátek
4 Sobota

Eligia
Longina
Bibiány
Kandina
Františka X. Kasiana
Barbory
Barbory

Druhá neděle adventui.

>*&·
’•iSwť

7
7
7
7
7
7
7

Třetí neděle adventní.

Synesia
Lucie p.
Nikasia
Ire ne a
Albíny
Lazara
Graciana

Otilie
Lucie
Nikasia
Ignacia
Albina
Lazara
Vunibalda

09 4
10 4
11 4
11 4
12 4
13 4
14 4

měsíce

Východ

33 8 42
33 9 57
33 1104
33 ráno
33 0 16
33 1 14
33 2 18

Sníh.

“jX První čtvrt 38m
V odpolodue.
-

Proměnlivo.

7
7
7
7
7
fâl 7
7

15 4
16 4
17 4
18 4
19 4
19 4
20 4

33 3 19
33 4 19 Tichá povětrnost,
33 5 17
34 6 12
,<T5\Ouplněk 9.36m
34 výcli. \=£yrán<>.
34 5 56
35 6 53 Sníh.

Délka dne 9 hodin 15 minut.

Nemesia
Abrahama
19 Neděle
Izáka
20 Pondělí Kristiny
Úterý
21
Tomáše ap. Tomáše
Blaženy
22 Středa Zezona
Čtvrtek
Viktorie
Dagoberta
23
Adama
a
Evy
Adama
a Evy
24 Pátek
25 Sobota Narození Páně Narození Páně
Neděle po Vánocích.

Štěpána
Jana ev.
Mláďátek
Tomáše b.
Davida kr.
’Sylvestra

měs. 8.56
í|hg^večer.
34 6 46 rfffiffljhNový
33 záp.
33 6 15 Kalno asnesitelno.
33 7 39

Délka dne 9 hodin 18 minut.

Čtvrtá neděle adventní.

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

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.

Délka dne 9 hodin 24 minut.

5 Neděle
Abigaily
Judity
Mikuláše
6 Pondělí Mikuláše
Úterý
7
Ambrože
Háty
8 Středa Nep. poč. P. M. Kajícní den
9 Čtvrtek Leokadie
Jáchyma
Melchiada
10 Pátek
Judity
11 Sobota Damasa
Damasa
12 Neděle
13 Pondělí
14 Úterý
15 Středa
16 Čtvrtek
17 Pátek
18 Sobota

05 4
06 4
07 4
08 4

7
7
MS 7
7

slunce

Protestantů.

Západ

Katolíků.

slunce

S v «4 t k y a j in é n a

Vvchod

Dni a týdny

Znamení
měsíce

PräihiJ.

«
«
«
«
áÉ
á*

7
7
7
Ti
7
7
7

2C 4
21 4
21 4
22 4
22 4
22 4
23 4

35 7 50
35 8 49
36 9 47
36 1047
36 1124
37 1153
38 ráno

Jasno
a

z^TPosl. čtvrt 57m
\i_odpolodiie.
studeno.

Délka dne 9 hodin 16 minut.

Štěpána
Jana ev.
Mláďátek
Jonathana
Davida kr.
Sylvestra

á* 7
o 7
7
7
7
7

23 4
23 4
23 4
24 4
24 4
25

39 0 24
39 1 01
40 1 46
41 2 40
42 3 41
42 ráno

Jasno a
zima.

Prosinec.
Den

Domácí

zápisky.

Vydaní

Příjem
$

ct.

*

1
I

1

•
•

(

1

%

1

ct.

Seznam jixien.
Aaron 16. dubna.
Abdon, Bořivoj, 30. Čerce1
Ábel 2. ledna.
Abraham 6. října.
Absolon 2- září.
Adalbert v. Vojtěch.
Adam 24. prosince.
Adaukt, Přibís, 30. kv.
Adaukt. z Božný 30. srpna.
Adelhaid op., Adléta, 5,
února.
Adelinde 20. srpna.
Adléta v. Adelhaid.
Adolf 11. května.
Adolf 17. června.
Adolf 21. srpna.
Adolfina27. září.
Agatha v. Hóta.
Agaton. Dobroslav, lO.led.
Agnes v. Anežka,
Agrikola 4 listopadu.
Achac 22. Června,
Achac 27. listopadu.
Achilleus 12. května,
Aka30. listop.
Akar22. června,
Albar, b.,Bělobor, 21, červ.
Albert p. z J. 3. dubna.
Albert v, 15. listop.
Albín, Bělouš,l. března.
Albína p. a m. Bělouše. 16.
Íjrosince.
brecht 23. dubna.
Aleš 17. Července.
Alexander, Leska, 18. břez.
Alexander 26. února.
Alexius, Aleš, 17. čerce1
Alfons 2. srpna.
Alfred 19. Července.
Alipius 15. srpna.
Alois 21. Června.
Alto 9. únrra.
Alžběta král, Eliška, 8.
července.
Alžběta I9. listopadu.
Amadeus v, Bohumil.
Amalie, Libuše, 10. Čerce’
Amalie 7. října.
Amandus, Milota. 8. dub.
Amatns, MiloS, 13. září.
Ambrož, b„ Brož, 16. říjua.
Ambrož 7. prosince.
Arnmon 8 září.
Amos 31. března.
Anaklet 18. července.
Anastas 21.8 rpua.
Anastasia, Protibora, 15.
dubna.
Anastasia m. 25. prosince.
Anastisins m. 22. ledna.
Anatolia 9. července.
Anatoliu 3. července,
Anežka, Agnes, 16. list.
Anežka o. a m. 21. ledna
Anežka Češka, Něčiše, 6.
a 28. března.
Anjela 13. května.
Anjelika 28. března.
Anjelinal6. července.
Anna 26. července.
Anselm 18. března.
Antonia, Tonka, 10. ledna.
Antonín poust. 17. ledna.
Antoniu 13. června.
Apolinář 23 července.
Aoolonia 9. února.
Aquilina, Orlična, 13. Červ.
Araad 19. října.
Arnold 18. července.
Arn lf 18. června.
Arnošt 12. ledna.
ArnoštinKa 31. července.
Arsenius 19. července.
Asterius, Hvězdou, 30. říj.
Athauasia 26. února.
Athanasius 2. května.
August p. 7. října.
Augusta 29. března.
Aug”stin cirk. 28. srpna.
Aurelia 1. prosince.
Aurelian 16. června
Aurelins, Zlatko 27. Čerce1
Babylas 24. ledna.
Balbina 31. března.

Baldomer 7. února.
Balrasar 6. ledna.
Barbora 4. prosince.
Barnabáš 11. června.
Bartoloměj ap. 24. srpna.
Baruch 30. května.
Basiliše 9. ledna.
Basilius v. 14. 1< dna.
Bathilda26. ledna.
Bdín v. Vigil.
Beata v Blažena.
Beatrix, Blažena, 10. květ.
Bedřich 6. března.
Bedřiška6. října.
Bělena v. Leokadia.
Bělobor v. Alban.
Bělouš v. Albert.
Běluše v. Albín.
Benart v. Benard.
Benedikt b., Beneš, 15. dub.
Benedikt 21. března.
Benigna, Pohravka, 9. kvt.
Benignus Štědrý, 6. června.
Benjamin 21, března.
Benno. Zbyněk, 16. června.
Bernard p., Benart, 20. srp.
Bernardin 20. května.
Bernhard T. A. 20. srpna.
Berta, Perchta, 4. července.
Bertram 17. srpna.
Bertrand 15 října.
Bibiana 2. prosince.
Blahoinir 13. října
Blahoslav 21. března.
Blahorod v. Eugenius.
Blahovoj, Eustrates, 9. led.
Blandina 5. listopadu.
Blažej 3. února,
Blažena 22. prosince.
Bojisláv 9. dubna.
Bohaboj 15. dubna.
Bohachval 10. července,
Bohdal d. 8. listopadu.
Bohdan v. Teodosius.
Bohdana v. Theodosia.
Bohdar v. Theodor.
Bohdik 22. března.
Bohpomozi v. Gotthelf.
Bochuchvul, Lausdeo, 10.
července.
Bohumil, Amadeus. 7. červ.
Bohumil 3. listopadu.
Bohumila28. prosince.
Bohumír 13. ledna,
—
b.8. listopadu.
Bohuslav, Deogratias, 22.
března.
Boleslav v. Magnus.
Bonaventura, Dobrohost.
11. čce., 26. řijua.
Bonifác p., Vinfrýd, 5.
Června.
Bonifác m., Dobroděj, 14.
května.
Bořek v., Tiburc.
Bořivoj v., Abdon.
Božena 29. července.
Břeněk v. Bruno.
Brigida p. 1. února.
Brigyda v., Bryta, 8. října.
Brož v. Ambrož.
Bruno b., Břeněk 21. dub.
Bryta v. Brigita.
Burkhardll. října.
Bůhspěj 22. Června.
Bušekv Celestín.
Cecilie22. listopadu.
Cecilius 3. června.
Celestin P., Bušek, 6. dub.
Celestin p. a in. 19. května.
Celina 21. října.
Celerinus vyz. 20. února.
César z B. 15. duDna.
Chranibor v. Scvác.
Crha A. M. 9. března.
Ctibor v. H norat.
CtimírV. Čestmír.
Ctirad v. Honor
Cyprian b. 14. září
Cyria 5. června
Cyriak m. 8. srpna
Cyrila 5. července
Cyrin 12. Června
Cyrus m. 31. ledna

Čeněk v. Vincenc
Česlav 20. Června
Čestmír, Ctimír, 9. ledna
Čestislav 16. června
Daraa8us 11. prosince
Damian 27. září
Daniel 21. července
David 30. prosince
Deicola, Čtiboh, 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. Longin
Dobeš v. Tosiáš
Dobravka v. Benigna.
Dobroděj v. Bonifác
Dobrohost v. Bonaventura
Dobromysl, Euthlmius, 11.
března.
Dobroslav v. Agaton.
Dobrožizn. Eutropius, 11.
února.
Dodá abat. 24. dubna
DomicianB 10. ledna
Domicius5. Července
Dominik 4. srpna
Domnína 14. dubna
Donatus m. 30. června
Dorota 6. února
Duchoslav v. Spridion
Dulla25. března
Ebbaabat. 23 srpna
Eberhard, Eberart, 28. list.
Eberhard23. února.
Edburka 12. prosince
Edeltruda 23. Června
Edita 26. září.
Edmund are. 16. list.
Eduard 18. března.
Edviu k. 4
Egbert24. dubna
Eleonora 14. února
Eliáš 20. Července
Eligius 1. prosince
Eliseua 24. června
Eliška v. Alžběta
Emanuel 26. března
Emerencia23. ledna
Emerich 5. listopadu
Emil 22. května
Emilia 5. dubna
Emilian 11. září, 11. říina,
Emiliana p. 24. pros.
Emilius 30. května
Emma 1. a 19. dubna
Engelbert7. listopadu
Enoch 3. ledna
Erbard 8. ledna
Erik (Erich) in,, 15. února
Ermelinda25. října
Esther 29. května
Etbin 19. října
Eucharius 20. února
Eufemisa. Ofka, 13. dubna
Eufrosma 11. února
Eugenia25. prosince
Eugenius, Blahorod, 3.
července
Eulogius, Ložek. 3. čerce1
Eusebia 16. března
Eu^ebius, Smil, 14, srpna
Eustach, Stat h, 20. září
Eustachia 29, března
Eva 24. prosince
Evald 3. říjua
Evariet, Blahoklas, 26. říj.
Evermond 17. února
Ezechiel 10. dubna
Fabian 2). ledna
Fandila m. 13. června
Fano b. 28. října
Faust 16. Července
Faustin 15. února

Faustina 20. září
Felician 9. června
Felicitas m. 7. března
Felix b. a. ni., Šťastný, 24.
října
Felix 21. května
Felix Val. 20. 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
Florcncia 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.jJ. prosince
Františka R. 9. března
Fridolín 6. března
Frldus v. Friedman
Friedman, Fridnš 10. Kj.
Frodoaldus 12. zán
Frumencius 27. října
Fu'gentius 1. ledna
FuIko 10. října
Gabian 19. února
Gabriel arch. 24. března
Gabriela 10. února
Gaudentius v Radím
Gebhard, Jaromír, 27. sro.
Gelas Smích, 18. listopadu
Genesius 3.včervna
Genovefa. Zeneva, 3.1edna
Genuin 5. února
Gerhard, Radko, 24 září
Gerlach v. Jarloch
German 28. května
Gertruda, Gediuta, 17.břez.
Gervás 19. června
Gideon, Jedek,1. Června
Gilbert 4. února
Gihlas 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
Guntíř, 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
Helenám., Jelena,22. květ.
Heliodor 3. července
Herkules 5. září
Hermens 28. srpna
Hermine 24, prosince
Herman 7. dubna
Hilaria 12. srpna
Hilarion 21. října
Hilarius 24. ledna
Hildebert 3. května
Hippolit. 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. pro·,
leak 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. „
Johanna 24. května
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. ani. února
Julita 15. června
Julius p. 12. dubna
Justina, Pravomila 7. října
Justinian. 26 záři
Justin 8. srpna
Justus, Pravoslav, 9.-září
Juta 3. listopadu
Juvenal, 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
Kolumbus 9. července
Konkordia 18. února
Konkordius, Svorný, 1. led.
Konrád, Kundrát, 26. list.
Konrád 19. února
Konštancia 19, září
Konštantin 11. března
Kordula 22. října
Kornel 16. září
Kosmas 27. září
Krescencia 15. června
Krescencius, Rostislav, 37.
června
Kristin 14. května
Kristiána 15. prosince
Kristina 14. července
Krištof 15. března
Krisostom, Zlatoust, 27. led.
Krišpin 25. října
Kunhuta z P. 3. března

Kuno, Kuneš, 29. května
Kvalbert 12. července
Kvido 31. března
Kvirin m. 30. března
Ladislav 27. června
Lainbert b. L. 14. června
Laura 17. června
Lazar 17. prosince
Lebrecht, Pravožij, 20. ún.
Leo v. p.. Lev, 11. dubna
— p. 12. 28. Června
Leodegar 2. října
Leokadia, Bělena, 9. pros.
Leonard, Linhart, 6. list.
Leoncia 6. prosince
Leoncius 13. ledna
Leonora 12. dubna
Leonilla 17. ledna
Leopold, Lypolt, 15. listop.
Lepnldina 15. listopadu
Levin 14. července
Levina 24. července
Libor. Litobnr, 23. července
Liboúst, Liebmund, 27.
listopadu
Libuše v. Amelie
Lidmi !a 16. září
Lidvina 15. dubna
Ligor 13. září
Longin, Dluhoš, 15. března
Lot 4. ledna
Lotar, Lideř 21. dubna
Lucie 13. prosince
Lucian 7. ledna
Luciana, Světí uše, 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. erpna
Makar, Blah, 2. 15., ledna
Malacniáš 3. listopadu
Mainert 11. května
Mansuet. Miloslav, 18. ún.
Marceli 16. ledna
Marcella 31. ledna
Marcellian 13. Června
Marceli i n 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
— Hronu ic 2, února
— Zvěst. 25. března
— Navšt. 7. července
— u Hory 16. „
— Nanebevz. 15. srpna
— Obět. 21. listopadu
— Početí 8. prosince
— Jména 15. září
Markéta 20. července
Marta 19. ledna
Martin 11. listopadu
—
12.
„
Martina 30. ledna
Matěj ap. 25. února
Mathilda 14. března
Matouš Ev. 21. září
Maura 21. září
Mauric 22. září
Maxmilián 12. října
Maximus 19. května
Mechtilda 31. ,,
Medardus 8. Června
Melichar 6. ledna
Michala zjev. 8. května
Mikleta 9. září
Mikuláš b. 6. prosince
Milada 29. prosince
Minart, Meiuhard, 21. ledna
Mojžíš 3. září
Monika 4. května
Moric 22. září
Myroíí 16. srpna
Napoleon 15. srpna

Narcis 29. října
Natalia 1. pro-ince
Nathan 24. října
Nereus 12. května
Nestor 26. února
Nicefor p. 13. března
Nicetas, Miknt, m. 15. září
Nikodém 15. září
Noe 28. listopadu
Norbert 6. června
No'hburga 14. září
Odila. 1. ledna
Odon a. 18. listopadu
Oktavia 22. března
Oktavian22. .,
Oldřich 4. Čevence
Oliva 10. června
Olympia 26. března
Ondřej a. 30. listopadu
Optatus 4. Června
Osvaid k. 5. srpna
— 15. říj a
Otilia 13. prosince
Otokar 4 lis opadu
OtmarlS.
„
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
Paulina2-’. června
Pavla obr. 25. ledna
— poust-15. ,,
— pam. 30 června
— ap. 29.
„
— a Juna 26. ,,
Pelegrin Pelřín 16. května
Perpetua7.. 15. března
Petr AU. 19 říma
— Cel. 19. května
— Ap. 28. června
— Bt. okov. 1. srpna
— m. 29. dubna
— Nol. 31. ledna
Petronilla 81. května
Pius m. 11, Července
Pravota 21. prosince
Primus 9. června
Priska 18. ledna
Prokop pomst, 4. července
Protas. Tas, 20. června
Prudencie 9. března
Quinibert 18. května
Ráchel 14. července
Radím, Gaudentius, 1. červ
Rafael24. října*
Raimund 23. srpna
Reiner 17. Čenna
Rainold 7. ledna
Rebe- a 9. března
Regina 7. záři
Reichard 7. února
R inhard, Reinart, 23. ún.
Rembert4. února
Richard 3. dubna
Robert, Robeš, 7. Června
Rochus, Hrož. 16, srpna
Roland 9. srpna
Roman 28. února
Romana 28. února
Róza, Rňž na 30. srpna
Rosalia. Rozára, 4. září
Rosina 13. března
Rudolf 27. dubna
Rusina, Ražena, 10. čer’ce
Ruflnus, Ryšavín, 14. červ.
Rupert, Rauš , 27. března
Ruthard 16. Července
Řehoř Naz. 9. května
— 12. března
— 17. listopadu
Sabas 12. dubna
Sabian 27. srpna
Salome 24. října
Salomeiia 7. dubna
Samuel m. 16. února
— 26. srpna
Sara, 16. května.
Sebald 19. srpna
Serafín 12. října
Serapion 14. listopadu
Servác, Chranibor. 13. kv.
Severián 8. listopadu
Sibilla29. dubna

Sidonia, 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
Strachota 9. března
Successus, Prospěch, 19.
ledna
Svatoíí. Sanctus, 2. Června
Svatopluk 13. srpna
Světlík, Photius. 4. března
SylverŽO. června
Sylves er-31 prosince
Šalamoun 8. února
Sebastian 20. ledna
Simek, 18. února
gimon ap. 28. října.
Skolastiua 10. února
Sofroniu-> Modrota 11. bř
Štěpána nnl. 3. írpna
— K. 2. září
Štěpána m. 26. p’osi»ce
Stěn án Pr. 13. listopadu
Tr>dyas28. října
Teresielo října
Theklaab. 15. října
Theobald 1. červ· nce
Theodolinde 22 ledna
Theodor b., Bohdar. 19. září
Theodora m.. Božena, 28,
Theodoricb, Detřich, 1.
července
Theodosia p. m., Bohdan,
2. dubna
dubna
Tib rc in., Ctibor, Bořek,
14. dubna
Timotheus b., Bohaboj,
24. ledna
Titu- b. 4. ledna
Tobiáš, Dobeš, 13. června
Tobiáš 13. září
Toleta 5. března
To náš 18. záři
— ap. 21. prosince
— b. 29. prosince
— Aq. 8. března
Trojan 30. listopadu
Ubald 16. května
Ulrlka, Oldřiška. 6. srpna
Urban p. 25. května
Václav 28. záři
Valburua 25. února
Valentin m., Valeš, 7. a 11.
ledna
Valentina 25. července
Valter, Vladiboj, 29. listop.
Valerian m., Jaroslav, 24.
dubna
Valtrad 9. dubna
Vavřmcc 10. srpna
Venanc 18. května
Vendelín. Venda, 20. října
Verner. Vcrnuš, 18. dubna
Veronika 4. února
Viktor A., Vítězslav, 26. ún.
Viktor ni. 30. září
Viktoria 23. prosince
Viktorin 3. září
Vilém a. 6. dubna
Villibald, Veleslav, 7. če’ce
Vincenc m., Čeněk 22. Ie4.
Vincenc Fer. 5. dubna
— z P. 19.července
Vít 5. června
Vladimír 24. Července
Vojslava 22. listopadu
Vojtěch, Adalbert, 23. dib.
Voldeti ar 6. května
Volfgang, Vlk, 31. října
Voršila 21. října
Zachariáš pror., Zachař, 6.
září
Zeno m. 22. prosince·
Zikmund 2. května
Zuzana p. a m. 11. srpna
— či-totná
„
„
Zbislav 24. března
Zbislava 21. února
Zděnek 7. listopadu
Zdialava 29. ledna
Žofle, Zofka, 15. května.

Tabulky ku vypočítání úroků.
1
2
a
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

den.
„

22

„

h

„
„
„
„
„
>«
„
n
„
„
„
,

i.
„
„
„

23 „
24 „
25 „
26 „
27 „
28 „
29 ,.
1 mea.
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
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2

3
3
4
4

5
5
6
6

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
1
1
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
5
6
8
9
11
12
14
15
17
18

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'

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
o

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

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
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36

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

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

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

OSM ZE STA.
>

°

—1

$100 $1000

0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
8
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

1

1

1

1

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

wo

ŠEST ZE STA.

s

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6

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
85 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
38
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
67
83
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Na dobu $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $10 $100 $1000
1 den.
2
3
4
5
6
7
8 O
9
10 >9
11 99
12 99
13 99
14 99
15 99
16 >9
17
18 99
19 99
20 99
21 99
22 ff
23
24 9 9
25 99
26 99
27
28
29
1 měa.
2
3
4
5
6
7
8
9
10 99
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
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
1
8
9
11
lí
13
15
16

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
o
2
2
2
2
3
3
5
8
11
13
16
19
21
24
27
22 29
24 32

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
o
2
2
2
2
2
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
J3·)

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
7
10
13
17
20
23
27
30
33
37
40

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
8
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
8
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
8
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
2
2
3
3
3
8
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
g
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

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
36 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
83 13
00 20
67 26
33 33
00 40
67 46
33 53
00 60
67 66
33 73
00 80

22
44
67
89
11
83
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

DESET ZE STA.

SEDM ZE STA.
1 den. 0 0 0 0 0
2 „
0 0 0 0 0
3 „
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 „
0 0 0 0 0
5 „
0 0 0 0 1
6 „
0 0 0 1 1
7 „
8 „
0 0 0 1 1
9 X
0 0 1 1 1
10 „
0 0 1 1 1
11 „
0 0 1 1 1
12 „
0 0 1 1 1
0 1 1 1 1
13 „
14 „
0 1 1 1 1
15 „
0 1 1 1 1
11 „
0 1 1 1 2
0 1 1 1 2
17 o
0 1 1 1 2
18 „
io
0 1 1 1 0
20 „
0 1 1 2 2
21 „
0 1 1 2 2
22 „
0 1 1 o 2
23 „
0 1 1 2 2
24 „
0 1 1 2 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_0 2 3
1 měs. 1 1 2 2 3
2 „
1 2 4 5 6
3
2 4 5 7 9
2 5 7 9 12
4 „
i
3 6 9 12 15
6
4 7 11 14 18
7 ”
4 8 13 16 20
8 ”
5 9 14 19 23
5 11 16 211 26
9
6 12 18 23 29
10 „
6 13 19 26 32
11
1 rok. 7 14 21| 28· 35

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 lneš.

$9 $10 $100 $1000

1

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

<OD» J

Na dobu $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
3 4
8 4
4 4
7 8
11 12
14 16
18 20
21 25
25 29
28 33
32 37
35142
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
28j
33
37
42i
471
51
56

0
0
1
1
1
1
1
1
o
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

19
2
0
39
4
0
58
6
1
78
8
1
10
97
1
12 1 17
1
14 1 36
1
2
16 1 56
18 1 75
2
19 1 94
2
21 2 14
2
23 2 33
2
25 2 53
3
27 2 72
3
29 2 92
3
31 3 11
3
3
33 3 31
4
35 3 50
4 1 37 3 n9
39 3 89
4
41 4 08
4
43 4 28
4
45 4 47
4
5
47 4 67
49 4 86
5
51 5 06
5
5
53 5 25
54 5 44
5
56 5 64
6
58 5 83
6
12 1 17 11 67
18 1 75 17 50
23 2 33 23 33
29 2 92 29 17
35 3 50 35 00
41 4 08 40 83
47 4 67 46 67
53 5 25 52 50
58 5 83 58 33
64 6 42 64 17
70 7 00 70 00

3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

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
V
9
rok. 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 o
2 2
2 2
2 2
2 o
2 3
2 3
2 3
2 8
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
30j 40

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
o
3
3
3
3
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
8
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

0
1
1
1
1
2
2
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

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
1 67 16 67
2 50 25 (X)
3 33 33 33
4 17 41 67
5 00 50 00
5 83 58 :33
6 67 66 67
7 50 75 00
8 33 84 33
9 17 91 67
$ 10 $100

Státní vlády
A) GUVERNÉŘI A SÍDELNÍ MĚSTA.

STÁT.

SÍDELNÍ MĚSTO.

GUVERNÉR.

Alabama................... Montgomery........... Rufus W. Cobb, Dem..........
Arkansas................. Little Rock............. William R. Miller, D............
California............... Sacramento............. William Irwin, D....................
Colorado................... Denver..................... Fred. W. Pitkin, Res..........
Connecticut........... . Hartford................... Charles B. Andrews, R........
Delaware................. Dover....................... John W. Hall, D.....................
Tallahassee............. George F. Drew, D...............
Florida.....................
9
Georgia..................... Atlanta..................... Alfred II. Colquitt, D..........
Illinois..................... Springfield............. Shelby Μ. Cullom, R............
Indiana.................... Indianapolis............ James D. Williams, D........
Iowa.......................... Des Moines............. John H. Gear, R...................
Kansas.................... Topeka.................... John P. St. John, R............
Kentucky................. Frankfort................. James B. McCreary, D........
Louisiana................. New Orleans.......... Francis T. Nicholls, D.........
Maine...................... Augusta................... Alonzo Garcelon, D.............
Maryland................. Annapolis............... John Lee Carroll, D..............
Massachusetts........ Boston...................... Thomas Talbot, R.................
Michigan................. Lansing................... Charles Μ. Croswell, R....
Minnesota............... St. Paul................... John S. Pillsbury, R.............
Mississippi............. Jackson ................... John Μ. Stone, D.................
Missouri...... ............ Jefferson City........ John S. Phelps, D.................
Nebraska................. Lincoln.................... Albinus Nance, R.................
Nevada.................... Carson City............ John H. Kinkead, R.............
New Hampshire... Concord ................... Benj. F. Prescott, R...........
New Jersey........... Trenton................... Geo. B. McClellan, D..........
New York.............. v Albany ..................... Lucius Robinson, D.............
North Carolina .... Raleigh.................... Thomas J. Jarvis, D............
Ohio.......................... Columbus............... Richard Μ. Bishop, D..........
Oregon..................... Salem...................... W. W. Thayer, D .................
Pennsylvania.......... Harrisburg............. Henry Μ. Hoyt, R.................
Rhode Island.......... Newport aProvidnc Chas. C. Van Zandt, R....
South Carolina........ Columbia................. W. D, Simpson, Actg D....
Tennessee............... Nashville................. Albert S. Marks, D...............
Texas ...................... Austin....................... Oran Μ. Roberts, D............
Vermont................... Monteplier............... Redfield Proctor, R...............
Virginia................... Richmond............... F. W. Μ. Holliday, D..........
West Virginia........ Wheeling................. Hy. Μ. Mathews, D.............
Wisconsin............... Madison................... William E. Smith, R...........

LHŮTA
roků.

ZAPOČAL.

UKONČÍ.

Služné.

2
4
2
2
4
4
1
1
4
4
2
4
1
3
3
4
2
4
3
1
2
2
2
2
4
4
2

Listopad 28. ’76 Listopad 27. ’80
Leden
7. ’7fl Leden
4. ’81
Prosinec 4. ’75 Prosinec 1. ’79
Leden 14. ’79 Leden 10. ’81
9. ’79 Leden 13. ’81
Leden
Leden 21. ’79 Leden 21. ’83
1. ’77 Leden
Leden
1. ’81
1. ’77iLeden
Leden
1. ’81
Leden
8. ’77 Leden
10. ’81
Leden
8. ’77 Leden
3. ’81
Leden 14. ’78 Leden 11. ’80
Leden 13. ’79 Leden 10. ’81
Srpen
3. ’79
31. ’75 Záři
Leden
8. ’77 Leden 10. ’81
Leden
1. ’80
4. ’79 Leden
Leden
1. ’76 Leden
1. ’80
Leden
1. ’79 Leden
7. ’80
Leden
1. ’79 Leden
1. ’81
Leden
8. ’78 Leden 13. ’80
Leden
8. ’78 Leden
3. ’82
Leden
8. ’77 Leden 10. ’81
Leden
7. ’79 Leden
4. ’81
Leden
1. ’80
6. ’79 Leden
Leden
5. ’78 Červen 4. ’79
Leden 15, ’78 Leden 18. ’81
Leden
1, ’77 Leden
1. ’80
Únor
5. ’79 Leden
1. ’81
Leden 14. ’78 Leden 12. ’80
Září
11. ’78 Září
13. ’82
Leden 21. ’79 Leden 17. · ’82
Květen 28. ’78 Květen 27. ’79
Prosinec ... ’78 Prosinec ... ’80
Leden 15. ’79 Leden 15. ’81
Leden 15. ’79 Leden 15. ’81
Říjen
4. ’78 Říjen
5. ’80
1. ’82
Leden
1. ’78 Leden
Březen 4. ’77 Březen 4. ’81
Leden
7. ’78 Leden
5. ’80

$3,000
8.500
7,000
3, 00q
2,000
2,000
3.500
4,000
6,000
6,000
3,000
3,000
5.000
8,000
2.500
4.500
5,000
1,000
3,000
4,000
5,000
2, 500
6, 000
1,000
5,000
10, OOO
4.000
4,000
1.500
10,000
4,000
4.500
4,000
4,000
1,000
5,000
2,700
5,000

4
4
4
4
4
4
4
4

Červen 12.
Březen 12.
Červenec 24.
Červenec 13.
Záři
3.
Červenec 1.
Duben. 26
Duben 10.

$2.600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2.600

2
*
4
2
2
4
4
4
4
4
o

At

ÚZEMÍ.

Arizona...........
Dakota ...........
Idaho...............
Montana..........
New Mexico..
Utah.................
Washington ..
Wyoming........

Tuscon...................... John C. Fremont, R............
Yankton................... William A. Howard, R
Boise City............... 'Mason Brayman, R____
Helena..................... Benjamin F. Potts, R...
Santa Fe................. Lewis Wallace, R............ .
Salt Lake City........ George W. Emery, R.............
Olympia................ Elisha P. Ferry, R...............
Cheyenne.............. .-John W. Hoyt, R...................

’78 Červen 12.
’78 Březen 12.
’76 Červenec 24.
’78 Červenec 13.
’78 Září
3.
’75 Červenec 1.
’76 Duben 26.
’78 Duben 10.

’82
’82
’80
’82
’82
’79
'80
’82

Obmezení
zasedání.

Sněm se sejde.

OQ
*□5
N

Služné sněmovníků.

c5

Arkansas

2 roč. Listopad
2 roč. Leden

9,
13,

’79

California ..
Colorado ...
Connecticut
Delaware ..
Florida .. ..
Georgia ....

2 roč. Prosinec
2 roč. Leden
2 roč. Leden
2 roč. Leden
2 roč. Leden
2 roč. Listopad

1,

’79

Illinois

2
2
2
2
2

Alabama

Indiana...
Iowa.........
Kansas ...
Kentucky

roč.
roč.
roč.
roč.
roč.

Leden
Leden
Leden
Leden
Prosince

’80

1

1, ’79
8, ’79
7, ’79
1, ’79
4, ’80

2

60 dní

4
4

120 dní
40 dní
Žádné
Žádné
60 dní
40 dní

4
4
2
4
4
4

2

50 dní

*

2

1
2
2
2
2

8.

’79

Žádné

4

2

9,
12,
14,
31,

’79
’80
’79
’79

60 dní
Žádné
50 dní
60 dní

4
4
4
4

2
2
2
2

60 dní
Žádné

4

2

1

1

4

2

1
2
2
4
4
2

1
2
1
2
2
2

roční
roční

Leden

6,

’79

Leden

1,

’79

roč.
roč.
roč.
roč.
roč.
roč.
roč

Leden
Leden
Leden
Leden
Leden
Leden
Leden

5,

’80

Massachusetts__
Michigan .............
Minnesota............
Mississippi...........
Missouri................
Nebraska.............

2
1
2
2
2
2
2

1,
1,
7,
6,
8,
7,

’79
’79
’79
’80
’79
’79

90 dní
Žádné
Žádné
60 dní
Žádné
70 dní
40 dní

N evada

2 roč. Leden

6,

’79

60 dní

4

2

’79
’79
’79

Žádné

2

Leden
Leden

4,
14,
7,

Žádné
Žádné

3
2

2
1
1

North Carolina ...

2 roč. Leden

8,

’79

60 dní

2

2

Ohio

2 roč. Leden

7,

’79

Žádné

2

2

Oregon.........
Pennsylvania

2 roč. Záři
2 roč. Leden

13,

’80
’79

40 dní
Žádné

4

7,

4

2
2

Rhode Island . ..

roční

14,

’79

Žádné

1

1

South Carolina ...

roční. Listopad

5,

’79

Žádné

4

2

Tennessee

2 roč, Leden
2 roč. Leden
2 roč. Říjen
2 roč. Prosinec
2 roč. Leden
roční Leden

6,

’79

2

’79
’80
’79
’79
’79

75 dní
60 dní
Žádné
90 dní
45 dni
Žádné

2

14,
6,
3,
8,
8,

4
2
4
4
2

2
2
2

6, ’79
14, ’79
12, ’80
14, ’79
5. ’80
12, ’80
6, ’79
4. ’79

40 dní
40 dní
40 dní
40 dní
40 dní
40 dní
40 dní
40 dní

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

Louisiana

Maine
Maryland.............

New Hampshire .. roční
New Jersey ........... roční
New York............... roční

Texas ..........
Vermont.........
Virginia..........
West Virginia
Wisconsin ....

Červen

Leden

Nastávajíc' volby.

XJ

i

STÁTY.

Zasedá
ní.

lhůta sen.

B) SNEMY A VOLBY STATNI,

2

1

í $4 denně a 10 mír
1
lového.
$6 denně.
( $10 denně a $3 za
r
20 mil cesty.
$4 denně.
$300 a mílové.
$3 denně a mílové.
$6 denně.
$1 denně a mílové.
( $5 denně a 10c. mílového a $50.
$5 denně.
$550.
$3 denně po 50 dní.
$5 den. a mílového 15c.
í $8 denně a mílo(
vé .
$150.
j ?5 denně a milo
1
vé.
!
$350.
$3 denně a 10c. mil.
$5 denně a 15 c.
$500.
>3 denně a mil. a $30.
$3 denně.
( $8 denně a 40c. mí(
lového.
j $3 denně a míloVé.
$500.
$1,500.
( $4 denně a 10c. mí- 1
ľ
|
lového.
j $5 denně a $3 za
(
25 mil.
í $3 denně a $3 za
ľ
1
20 mil.
$1,000.
j $1 denně a 8c. mí- I
(
lového.
f
í $5 denně a 10c. mi- i
1
lového.
I $4 denně a 16c. mílového.
$5 denně.
$3 denně.
$540.
$4 denně a mílové,
$350 a 10c, mílového,

Srpen

2,

Září

6,

Září
Říjen
Listopad
Listopad
Listopad
Říjen

5,
2,
2,
2,
6,

’79
’80
’80
’80
’80
’80

Listopad
Říjen
Říjen
Listopad
Srpen

2,

’80

12, ’80
12, ’80
2, ’80
4, ’79

3,

’80
’80

Listopad
Září

2,

’80

8,

’79

Listopad
Listopad
Listopad
Listopad
Listopad
Listopad
Listopad

4,
4,
2,
2,
4,
2,
2,

’79
’79
’80
’80
’79
-80
‘80

Listopad

2,

‘80

Listopad
Listopad
Listopad

2,

‘80

4,
4.

‘79
‘79

Listopad

2,

‘89

Říjen

7,

‘79

Červen

7,

‘80

Listopad

4,

‘79

Duben

2,

*79

Listopad

2,

‘80

Listopad

2,

‘80

Listopad
Září
Listopad
Řijen
Listopad

2, ‘80
7, ‘80
4, -79
12, ‘80
4, *79

Listopad
Listopad
Listopad
Listopad
Listopad
Srpen
Listopad
Září

2, ‘80
2, ‘80
4, ‘78
2, ‘80
2, ‘80
4, ‘79
2, ‘80
7, ‘80

UZEMI.

Arizona........ .
Dakota......... .
Idaho ........... .
Montana___
New Mexico.
Utah ...............
Washington .
Wyoming ....

. 2 roč. Leden
. 2 roč. Leden
. 2 roč. Leden
2 roč. Leden
2 roč. Leden
2 roč, Leden
2 roč. Říjen
2 roč. Listopad

1

í

r

1

1
i $6 denně a mí- j
f
lové
1
1
1

1

JI

1
I
l
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Život v CHICAGU
Zajímavé náčrty ze zkušenosti tajného policejního úředníka.
VYBRAL A. J.

(Další obrazy ze života chicagského.)

V.
Boj s tygrem.
Bo, s tygrem! — Královská to zábava.
Těm, kdož vítězí.
Těm, kdož podlehnou, horší než sedm
ran egyptských.
Tázal se mne jednoho dne cizinec na
ulici Olark, zdali mu mohu ukázati hrá
če. I odpovím :
,, Každý muž, každá žena, každé dítě
jest hráčem.íl
,,Ukažte mně hráče z řemesla, “ na
léhal cizinec dále.
Tamo jich stojí půl tuctu, a k tomu
těch nejhorších,“ odpověděl jsem, uka
zuje na skupení velmi slušně oděných
mužů, meškajících nedaleko dveří Jak.
Wolfordova elegantního salónu.
„A ona žena — — “
„Ano, žena to hráče, “ odvětím, vida
skvostný kočárek, tažený dvěma krá
snýma bělouši, letěti okolo. Úhledný
černoch, černý jak hřích, řídil koně
aniž by se na kozlíku pohnul. U něho
seděla ženština, pravý to obraz krásy,
kdyby nebylo bývalo znáti v oku jejím
starost, a tu i tam vrásku, již ani líčidlo,
ani ničehož jiného nemohlo zakrýti.
„Onen povoz stál 7.000 dolarů. Man
žel její — neboť byli skutečně spolu od
dáni—vyhrál dům a lot ve Waukeegan
od doktora, kterýž se spustil do speku
lací. Za tuto výhru vyměnil si onen
povoz za 7-000 dolarů. A totoť pouze
jeden příklad ze sta podobných.“
„Fovězte několik.“
„Čtěte a dozvíte se.“

Skvostné místnosti byly prázdny, i
zdálo se mi, že jsem prodřímal hodinku
o samotě. Hledali jsme pověstného penězokaze — chlapíka nanejvýše doved
ného a odhodlaného — a já z větřil jeho
stopu. Abych spíše cíle svého dosáhl,

stal jsem se hráčem, a hrál pravidelně
o peníze, kteréž, když prohrané, obdr
žel jsem opět zpět po hře. Majitelově
herny mne znali, a jen tím spůsobem
byla jim pojištěna svoboda a jistota před
pronásledováním policie, že bylo mi do
voleno hráti sebou. Dva dni a dvě no
ci byl jsem na stráži, a oběť má pravi
delně účastnila se hry. Avšak nespo
zoroval jsem nic „křivého“. A na ono
jsem čekal. Věděl jsem, že má tisíce
falešných peněz při sobě, avšak chtěl
jsem jej chytiti při operaci, an vydává
padělané své bankovky. Zdálo se mi,
že tuto noc asi jej přistihnu a jeho se
zmocním. Místnost byla, jak jsem již
pověděl, skvostná. Nacházela se nad
jedním z nejznamenitějších a nejoblíbe
nějších hostinců v městě; co by kame
nem dohodil byly tři divadelní budovy
a čtyry veliké hotely. Greorge ..........
se vždy honosil, že má nejlepší hernu
na západě. Tři světnice jedna za dru
hou, byly spojeny šoupacími dvéřmi.
Prostřední, zaujmutá hráči ve farao a
roulettě, byla největší a nejskvostněji
okrášlena; pokoj z předu sloužil hrají
cím v poker, zadní těm, jenž si hodili
privátně. Pokoj pro farao byl prove
den v barvě modré, přední v purpuro
vé, zadní v buff. Po stěnách a stropu
byl malíř nakreslil nej krásnější své my
šlénky. Mladý švédský umělec, právě
vyšlý ze školy Kronlina a s nadáním
rovným Michaelu Angelo, byl vykonal
zde první své mistrovství — a prohrál
poslední haléř svého výdělku, dříve než
ještě barevné jeho smíšeniny byly uschly. V pravém pojmutí a jako na
posměch byl nakreslil Laokona. Se
stropu hlásal genius slovo boží; nikdo
však z hráčů si nepovšiml krásných těch
to maleb. Po stěnách visely krásné o·
brazy a za předsedovo stolicí hrál si
bůžek lásky se svými šípy; divný to
kontrast s ostatním příslušenstvím. No
3
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ha bořila se při chůzi do bohatých ko hejřil. Oči jeho byly krví zateklé a
berců, tak že nebylo slyšeti nejmenšího ruka se mu očividně třásla, když zdvi
šustu kročejů. Krásný výrobek umě hal sklenici vína k ústům rukou, kle
lecký ze dřeva mahagonového, skrývají noty ozdobenou. Všickni tři usadili se
cí u vnitř nej vybranější lihoviny, a nej k roulettě. Norton se brzy nabažil této
vonnější doutníky, stál po jedné straně, jednoduché hry, a jak j<em předzvídal
svršek jeho pokryt jsa skleničkami te přidělil se k nám. Sedl si zrovna proti
nounkými jak lupení a křehkými jako mně. Hodil na stůl desítku. Vyhrál.
svědomí krásotinky. Tout esemble, celek Vybrav si známky za svou výhru, po
byl rozkošný. Doupě bylo hodno tygra kračoval s měnivým štěstím; a když
došly karty, „shrábnul“ stovku. Při
svého.
„Pojď, Billy, hodíme si. Je tomu druhé dávce nebyl tak šťastným, a dáv
deset dlouhých hodin co jsem sáhnul na no než zas došly karty vyhodil dvě dva
známku; a přece mne jich zbývá ještě cítky na stůl. Tak se hrálo nějaký Čas,
s rozličným výsledkem pro nás hráče;
sto. “
,,Posečkej. G-eorge zde musí být co až konečně okolo jedné z rána zůstali
nevidět. On dneska bude sám hrát : jsme jenom tři u stolu mimo bankéra
a George, kterýž tu seděl, hlídaje hru.
,,Dávej pozor!“
„Proč to?“ tázal se první. „Což Norton byl jeden z třech přátel jeho,
ztratil v „doktůrka“ důvěru; anebo jej herec a já jsme byli ostatní dva.
omrzelo hráti si na dámu? Jen pojď,
„Co budete pít, kapitáne?“ tázal se
a pospěš si. Slíbil jsem, že budu o je mne George, když právě se dávaly zno
denácté doma.“
vu karty.
„Trochu lehkého vína,“ odvětil jsem.
Muž, jenž měl tak na pospěch, byl
„A
což vy, Judge?“ Nortonův oby
známý člen z obchodní komory, zaměst
čejný
ii tul.
návaje se provisí Soudruh jeho byl pří
„Dejte mi pohár brandy, cítím tako
jemný, štědrý Billy McPherson, jenž
vou
palčivost v sobě jakoby vnitřnosti
se těšil pověsti, že jest jedním z nej
mé
byly
plny lávy zrovna z Vesůvu. “
lepších hráčů ve faro ve Státech. Otec
Vypili
j<me a hrálo se dále.
jeho býval hráčem, a matka jeho tak
„Pánové,“ zvolal najednou Judge,
též. Když jiné děti nosili se se svými
slabikáři, znal on již nesčíslné kousky „mám už dosyta takhle obmezené hry.
s kartami, a se všemi svými vědomost Buďto ať platí každá známka stovku,
mi, se vší vypočítavostí a pamětí, ry anebo půjdu od stolu.“
Rty Georgovy se pohybovaly, jako
chlostí prstů atd., nemohl jemu přece
nikdo vytknouti, že by kdy byl hrál by chtěl zapovídati tak hazardní liru,
íalešně; neb okamžitě vystoupil opro než však mohl promluvili, mrknul jsem
ti hráči falešnému, třeba mu hroženo naň a on rychle podotknul: „Tedy dá
bylo bambitkou zrovna u čela. „Billy“ vej, Billy; a čert vem toho, kdo první
zkřikne: Zadržte, dost!“
byl „povaha,“ — zrno naveskrz.
Nyní jsem věděl, že mně ptáček ne
„Nehodíte si s námi, kapitáne ?“ tá
zal se mne první mluvčí.
ujde
Nortonův zrak prozrazoval ten
„Milerád, “ odvětil jsem s úklonou. tokráte takou „čerta já dbám“ neopa
Hra se započala, a trvala bez přestá trnost, že mne byl jistým. Nevěděl
ní až do bílého rána druhého dne. Sot jsem právě tenkráte, že před několika
va jsme byli započali, přicházeli návště hodinami byl penězokaz obdržel zprávu
vo vatelé, a já, sedě u stolku hracího a o náhlém úmrtí své milenky, že byl
účastfiuje se pouze slabé hry, pozoro utratil všecky své řádné peníze a po
val úzkostlivě každého nově příchozího. hlížel v tvář nedostatku — neb zločinu.
As okolo jedenácté byl jsem za svou Společník jeho odmítnul hru.
Karty se zamíchaly a Norton se vy
vytrvalost odměněn. Má „oběť“ vstou
pila do místnosti. Byla ve společnosti tasil s balíkem banknot, z nichž mnohé
s hlavním divadelním hercem od nej- platily až 500 dolarů.
Nedbale hodil
prvnějšího divadla a spisovatelem ně pět takových přes stůl, a žádal 25 zná
kolika dram. Norton
tak se nechal me^. Obdržel, co žádal a já zakoupil
nazývati — vyhlížel, jako by byl býval známek deset.
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„Jste hotovi, pánové?“ tázal se croupier. ,,Dávejte čerstva, anebo jděte k
čertu,“ zvolal rozčileně Judge.
Norton obsadil jednou známkou dá
mu, desítku, sedmičku a dvojku. Pět
jich ještě držel v rukou. Já položil
svou Částku na kluka
Obsazuje svou
kartu, nahnul jsem se ku předu a pózo
val jednu z bankovek daných Georgovi
Nortonem, an ji tento právě držel proti
světlu. Poznal jsem na ni ihned zkaženinu. Položil jsem svou hromádku
tak, abych mohl se pohybovati okolo
stolu. Jedna z bankovek ležela na psa
cím stolku. Učiněná to, pravá faleš.
Podivný zavládl mnou cit. Zde jsem
byl jist svého muže, a přec mne to po
hánělo, abych si s ním a s osudem jeho
pohrával. Balík jeho byl se ztenčil
pouze o polovic, a brzy všecky znám
ky oběti mé putovaly do kasy bankéř a.
Vytáhnuv nových pět bankovek pravil
hlasem tlumeným :
,,Ještě jich koupím 25, těch plíšků,
anebo půjdu—“
Konec mé bambitky zachrastil mu
mezi zuby, dříve než mohl do min viti.
,,Norton, zatýkám Vás. Ruce vzhů
ru, nebo střelím.“
Hrozný boj vášně, který pokryl v
tomto okamžiku obličej jeho, nezapo
menu nikdy. Jak mile se zalesknul
můj revolver v rukou mých, Norton
byl vyskočil, shrnuv všecko: známky,
bankovky, sklenice s velikým hřmotem
na zem. Obličeje obou ostatních kar
baníků rděly se rozčilením, neodvá
žili se však vmíchati se do hry. Vý
tečný herec našel útulku za bárem.
Norton zíral na mne jako tygr, obklo
pený lovci; přece však podivným, bezzvukým tonem prohodil:
,,Z čeho mne viníte?“
,,Z falšování peněz. Buďte hodným,
tiše mne následujte a já s vámi nalo
žím vlídně. Zkuste učiniti ten nej men
ší podezřelý pohyb, a já vás skolím.“
Pamatuji se, že jsem mluvil s obdi
vuhodnou chladností, uvažuje nebezpeč
nou povahu vězně. Norton byl se za
přísáhl, že neupadne do rukou sprave
dlnosti živým. Měl již na svědomí smrt
tří úředníků práva.
,,Dovolte mi obléci kabát.“
Dovolil jsem. Byl jsem přesvědčen,
že jsa oblečen v zimník, nebude moci

tak lehko utéci. Nemyslel jsem sám,
že má u sebe zbraň jakoukoliv.
„Má v něm nůž,“ křičel herec ze
svého zákoutí.
,.Norton,“ pravím k němu maje jej
stále na mušce svým revolverem, ,,po
ložte kabát a ruce vzhůru.“
Zajatý odložil svrchník a já prozkou
mal jej. Nože tam nebylo
.Z5S
,,Óo jste počal se svým nožem, a kam
se poděl?“ pravil jsem zhurta.
,,Je to lež! Nemám žádného nože,“
odpověděl on.
„Ven s tím nožem, nebo vám roz
tříštím lebku. “
Teď teprvé vyňal z rukávu nůž,®:‘a
mrštil ním přes celou délku herny. Dý
ka vrazila do vykládání, sotva as palec
od hlavy hercovy.
,,Tak, a teď pojďte! Jděte přede
mnou, a pokusíte-li se o nejmenší uprchnutí, víte, co vás as čeká.“
Šli jsme tak as tři čtverce. Na rohu
LaSalle a Adams ulice můj ptáček se
rychlostí blesku obrátil a skolil mne
strašnou ranou k zemi. Utíkal, já však
vzdor tomu za ním. Běžel směrem k
řece. Právě když d· bíhal břehu, most
se otevřel. On skočil, avšak nedosko
čiv spadl dolů. Musil býti zachycen
kolem lodě, neboť mrtvola jeho, druhý
den nalezená, byla strašně zohavena.
George.......... posud ukazuje hostům
svým místo, kde se zaryla dýka pěnězokaze do dřeva. Avšak v herně ne
hraje se od té doby sána limit.

VI.

Chicagský demi-monde a jeho
královna.
,.Mám vám sdělili příběhy života
svého ! A vy si p siíšíte, aby byly
vytištěny co odstrašuj icí příklad jiným !
Vy schytralý, nelítostný darebáku !
Mám tisíc chutí vám tu vykrákat za
uši a nechat vás vyhodit na ulici.“
Uklonil jsem se lehounce před tímto
hromobitím, avšak setrval na své žádo
sti. ,,Karličko, “ pravím. ,,vypravuj,
neboť svět žízní a třese se po zkuše
nostech tvých, jež budou lidstvu nejlep
ším, největším darem. “
„Ty falešný' licoměrníku! Nevyrovnatelný darebáku, ty—-ty—“

·
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,,0 prosím, učiň tak přece.“
„Nuže, ku čertu, když to musí být,
tedy poslyš!“
Byl jsem zvítězil. Úloha má ukáza
la se býti krušnou, avšak důvěřoval
jsem povždy v dobrý výsledek. As
před rokem byla Karlička ztratila své
Široznámé „malé koh-i-noorky, “ a když
už veškerá naděje byla marnou, že by
je mohla zpět obdržeti, tu já šťastnou
náhodou ji opět opatřil drahocenné její
skvosty. Za čas pátrání po nich byl
jsem seznal tuto „kleslou ženu“ z mno
hých stránek, jež mne přesvědčily, že
pod rouškou „kurtisany vyšších kruhů“
bije srdce ženy znamenité. Hleděl jsem
si udržeti její přátelství, a nyní jsem
za svou vytrvalost měl býti odměněn.
*

*
*

•

Odhodivši cigaretto, a pošoupnouc
lenoškn blížeji ke mně, započala Kar
lička s lehounkým smíchem:
„Mám započíti hned u svého narození?“
„Zajisté to není doba tak příliš mi
nulá,“ odvětil jsem galantně.
„Ještě nějaký taký nesmysl, a neu
slyšíte ode mne ani slova,“ utrhla se
naše kráska.
Zaujmouc pak pohodlné postavení,
chystala se započíti. Než, sečkejme !
Musím čtenáře poněkud zpravit o naší
Karličce. Ona jest majitelkou nejkrásnějšího m aison ďe joie v Chicago. Krás
ná to lepá žena, vlnících světlých vlasů
a čtveračivých ohnivých očí. Daleko
od svého „obchodu“ opatřila si tichý
útulek zcela dole na velkopanské jedné
avenue, blízko třicáté ulice, kdež přijí
má své nej vybranější přátele. Přítom
ně seděli jsme v jejím rozkošném boudoiru v zmíněném stavení. Malém sice,
však nepřeplněném, s vysokým stropem
a bohatým nábytkem opatřeném. Li
bozvučné piano z továrny Steinwaye
stálo po jedné straně otevřené, a na
jeho uměle vyřezávaném rámečku vy
ložena jedna z božských sonát Beetho
venových. V koutečku . mezi haldou
hudebnin stála pěkná kytara a úplná
hudba k „Traviatě. “
Krásně vykládané stoly a ořechová
držátka byla pokryta všelijakými krá
snými tretkami, v jakýchž si libují mód
ní dámy ve svých soukromných poko
jích.

V okně jednom visela báječně sesta
vená klec, v níž hopkoval párek nej
vzácnějších zpěváčků, dárek to jednoho
jižního jenerála bohyni tohoto útulku
lásky, kterýž teprvé nedávno byl unik
nul sametovým její drápkům, by skonal
v evropském vězení. A ostatní náčiní,
okrasy a hračky, vše bylo tak milostné,
vyzývající, lahodné, kypré, leposkvoucí.
A pak spaniiá ženština tato, vládnoucí
všemu tomuto přepychu! Bezvadný oblek s okouzlující nedbalostí, jež jest
tak vrostlá jejímu pohlaví; krásná zá
řící očka s dlouhými řasy jak hedbáví;
zoubky jak perličky; jemné tahy obli
čeje a z průzračných oušek výšící neo
cenitelné, v záři lampy třpytící se „ma
lé kohi norky.“
„Před osmadvaceti roky právě dneš
ního dne — čtrnáctého srpna — jsem
se narodila; aspoň tak praveno, čas
hrůzně ubíhá. Život můj byl tak di
voký, že zdá se mi padesát let, co mat
ka má zemřela, dlouho již, dlouho.
A Karlička si vzdychla.
„Narodila jsem se v Brooklyne; mat
ka mi zemřela, když jsem čítala teprvé
dvě leta; to snad může býti omluvou
mého nynějšího stavu.“
A teď rozhlédnouc se kolem, opět se
usmála. Karlička byla měnivá.
„Život můj ubíhal pokojně, obyčej
ným spůsobem, až jsem dospěla roku
čtrnáctého, když můj otec ku dovršení
mého vzdělání poslal mne do Němec
ka. Opět uběhly tři hloupé roky, a
pak ·— co myslíte, že se stalo — ?“
„Nuže?“ já.
„Můj zrak poprvé zachytil starého
Bocaccio. Od prvního okamžiku, co oči mé spočinuly na jeho svůdných strán
kách, byla jsem ztracena. Při studiích
o jeho lásce pocítila jsem, že jsem žen
skou. Myšlénky, přání, chtíče, jichž
jsem dříve nepoznala, hrnuly se na mne.
Svět, mne obklopující, zdál se býti
úzkým. Něco mně scházelo. Společ
nost mých družek se mi hnusila, a já
práhnula po styku a lásce jednoho z
„pánů světa.“ Přestala jsem býti dív
kou — veliká stala se se mnou změna;
nechtěla jsem více býti poupětem; mu
sela jsem rozpučeti v růži. Byla jsem
silná a dobře vyvinuta, hezké postavy
a pěkných tváří; vtip můj byl rovněž
pichlavý, jak již tehdy mne ujišťovali.
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Od té doby seznala jsem, jak jest svět
přeplněn pochlebníky. Blázni a niče
mové — ti, jimž se lichotí, a oni, jenž
pochlebují. Měla jsem důvěrnou pří
telkyni, dceru to komorníka při dvoře
Saském, mojí spolužačku. Byla drobné
postavy, plna však ohně. Čtli jsme
JBocaccia skrz na skrz.
Konečně nastaly prázdniny, a otec
mi v dopisu dovoloval, abych je ztrávila s přítel kou svou. Jaké jsme to měly
časy! Jaký to rozdíl mezi suchoparem
školním a rozkošemi v domě komorní
kově. Hosté se střídali neustále. Slav
nost stíhala slavnost.
Mezi pány nalézajícími se u dvora,
byl též důstojník královské gardy, hra
bě Remouilles. Mladý, sličný chlapík,
s vyzývaným pohledem a, jakž jsem po
zději seznala, beze špetky cti v těle.
Započal se mi silně dvořit, a mně se
to líbilo. Obdivoval se mým přímým
americkým spůsobůin, a brzy vyzkou
mal mou slabou stránku. V jedné roz
právce vyklouzlo mi jméno Bocaccio.
Zaslechnuv je, hrabě se rychle obrátil
a z hrdla se zasmál, spozoruje mé roz
paky. Není třeba vypravovati, co se
pak dělo. Když jsme se večer sešli v
přeplněném tanečním sále, hrabě Re
mouilles se stal mvm kavalírem. Je
diná má omluva jest, že jsem bídníka
milovala, a že mně byl přislíbil pojmouti mne za manželku.“
Smích pln msty žádosti, trpkosti a di
vokosti vydral se z prsou sličné vypravovatelky, uvádějící tímto spůsobem
svou zkázu. Bylo zřejmo, že uparnatování bylo bolestné a trapné.
„A co po tom?“
,,Stará, známá povídačka. Naléhal
na tajné zasnoubení, a my se stali, jak
mne ujišťoval, mužem a ženou. Vráti
la jsem se do školy, brzy ji však opu
stila, abych žila v skrytém útulku ne
daleko hlavního města, jsouc tak na
blízku svému zdánlivému manželi. Pře
šlo několik šťastných týdnů; on však,
nabaživ se mne, počal býti surovým v
chování svém.
Jedné noci, napolo jsa zpitým, učinil
mi nabídnutí, jehož se duše má zhrozi
la ze vší hloubi své. Přál si, abych
dovolila i jiným právo, jakéž dle mého
zdání patřilo jemu jedině.
Jistý večer na to otrávil mé víno.

Probudivši se druhého dne, shledala
jsem, že manželské mé lože bylo zha
nobeno člověkem, kterýž nebyl manže
lem mým; a na stolku nalezla jsem ce
dulku, v níž mne hrabě hrubými slovy
sděloval, abych se nermoutila nad tím,
co se bylo přihodilo, jelikož jsem jej
již omrzela.. Připojil také, že sňatek
náš byl pouhou fraškou a šalbou. Zá
roveň přidal poukázku na tisíc franků
a dal mi ,,s bohem.“
,,Věčný bože,“ vzkřikla jsem a skle
sla k zemi. Ležela jsem bez sebe něko
lik hodin. Přišedši k sobě vypukla
jsem v zuřivost hroznou — víš, že jsem
někdy vzteklicí.“
Opět se Karolínka zasmála, a já se
mlčky uklonil.
,,Úmysl můj byl hotov. Musí zemřít
— ale jak?
Věděla jsem, že se více
nevrátí, a že jej k sobě více nepřiloudím. Když noc se skláněla a mně po
sud žádný plán nenapadnul, myslela
jsem, že se zblázním. Pojednou padlo
oko mé na lístek, zvoucí mne k veřej
nému maškarnímu plesu ve Všeobecné
Zahradě, jejž jsem byla nedbale poho
dila. Tam jej jistě zastihnu. S zimniČnou rychlostí maskovala jsem se, a ozbrojivši se dýkou, skvostným to darem
jeho, nechala jsem zapřáhnout! a jela do
plesu.“ —
,,EIa, tam stál! Lepou jeho postavu
snadno jsem rozeznala. Brzy našla jsem
příležitost, zb diti pozornost jeh·, a
odlákati jej malému dominu, jenž se
zdál hořeti k němu plamenem lásky.
Rovněž lehko vylákala jsem jej do od
lehlejších končin; kamž jenom slabě do
rážela hucba.
Myslil, že kráčí k zamilovanému do
brodružství; zatím kráčel vstříc—smrti.
Konečně jsme došli osamělého místa.
Ohnivě vyznával mi svou lásku a pro
sil, bych sejmula škrabošku, an tu, sop
tíc zlostí, strhnu škrabošku jeho i svou,
a zdvihnouc dýku, zasyčím mu do uší:
,,Zničils mne! — Život tvůj nechť
zkázu zaplatí.“
A dýka má se ztopila v hrudi jeho.
Hrot její byl napuštěn jedem.
Je
dinké škrábnutí bylo jistou smrtí. Vě
děl to, když se mu zajiskřila známá
zbraň před očima.
,,Vražda!“ zasténal hrabě, sklesnuv
na trávník, tona ve své krvi.

Maškarní ples. — „Ano, to jiti

on,

Jeho krásná postava jest k poznáni mezi všemi ve společnosti.“
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Tímže okamžikem přikvapil malý do
mino. Byl nás následoval. Škraboška
byla mu spadla, a anž se skláněl k umírajícímu, spatřila jsem, že to má bý
valá přítelkyně ze školy. Aniž by mne
byla zpozorovala, naříkala sobě:
,,O, drahý Eduarde, drahý miláčku
— mrtev! mrtev!“
Prchla jsem a za tří neděle na to byla
jsem doma u rodičů v Brooklyně.
*
*
*
Jemný hlásek stříbrného zvonku při
volal černocha, kterýž vklouznuv tiše,
očekával rozkazů.
,, Ote vři láhev onoho Cliquot, co při
šlo včera, a přines dvě sklenky.“
Černoch zmizel a vykonal rozkaz. Zavdajíce sobě šumivého vína, a napálíce
nových cigarett, Karolínka započala
znovu :
,,Zůstala jsem v otcovském domě
dvě leta. Společenské vazby mne tíži
ly, a já práhla po svobodě. Přec měl
onen zdrženlivý život pro mne svých
vábností. Byla jsem zakusila svobodu
a znala kouzlo její. Zde mi kynula v
dáli a já se těšila v budoucnost. Kaž
dý mne považoval za svobodnu a bo
hatství mého otce bylo pro mnohého
mladíka kouzlem, jímž poháněn byl
mně se dvořit. Avšak jaká to rozkoš
v takovém tlachání! Brzy jsem se ute
kla k spisovatelům, kteříž neohroženě
sestoupili spod vrstvu mravné společ
nosti a nakreslili nám život v živoucích
barvách, jaký leží pod vrstvou touto.
Tak ubíhal čas; i věděla jsem, že dříve
nebo později můj čas nastane.
Konečně přišel. Můj otec povolán
do Washingtonu, aby vymáhal při před
soudem pro nároky. Vzal mne s sebou
a v Arlington hotelu měli jsme pokoje
právě u prostřed, jak svět ji nazývá,
,,nejlepší společnosti.“ Bylo mi tehdy
as jedenadvacet roků; krásnou na pohled a s drápem ďáblovým, pevně za
rytým v temnostech srdce mého. As
druhý neb třetí večer jeli jsme k ná
vštěvě přijímací. Výjevy zde hodily se
předobře za následovníky oněch, jichž
jsem u Saského dvora zažila. Prostran
né místnosti státního sekretáře jen se
hemžily vyslanci, kongresníky, důstoj
níky, politiky a řadou nej krásnějších
žen, jakých jsem kdy viděla. -(Jedna z

těchto budila mou obzvláštní pozornost.
Zdálo se, že neobmezeně vládne mezi
muži. Ženy ji nenáviděly; ba i její služ
kám vyhýbaly se služky jiných. Tázala
jsem se po jménu jejím.
,,Vdova po plukovníku D’Arbley, “
odvětil pán, jehož jsem se tázala s vý
znamným úsměvem. Porozuměla jsem
všemu. Ihned umínila jsem si, že se
jí nechám představit, a získavší její dů
věru, vypíchnu ji z tohoto zbožňování
mužských. Z bálu odešla jsem brzy a
stala se zamlčenou. Služka má starost
livě se tázala, zdali jsem nemocna.
Kýchle jsem ji propustila a pak jsem
usedla k otevřenému oknu, jsouc pouze
přioděna rouchem nočním, abych zkou
mala a hleděla proniknouti budoucnost.
Lehoučký vánek zahrával si šatem mým
a laškoval s údy mými. Odevzdala
jsem se jemu jako miláčku, neboť jsem
z nitra duše cítila, že jsem ztracena na
vždy.
Byla jsem unešena proudem.
Bystřiny na blízku a denní světlo shaslé. Pojednou, aniž bych se byla nadá
la, spustila vichřice a prudký déšť. Jasná noc se zahalila v temnotu a s oblak
se lilo nemilosrdně. Stromy velikáni,
s rozsáhlými svými větvemi zmítány
bouří semo tam. Těžce zarachotil hrom
— zdál se zcela na blízku, an blesk stí
hal blesk na klikatých svých cestách
temnotou. Dívala jsem se na řádění
živlů otevřeným oknem jako ve snách.
Déšť prášil, zanešen větrem do světni
ce; já si toho ani nepovšimla. Vlas můj
zmítán na všechny strany; tenounký můj
šat naskrz byl promoklý. Mne zmoc
nila se zimnice zoufalství. Hrozný zálesk oslnil zrak můj ozářiv děsným
světlem na okamžik prostranství před
hotelem. Pak hrom sjel dolů, jakoby
vše chtěl rozdrtiti. City mé napnuty
co nejvýše vyrazily mi z hrdla: „Veli
ký ty bože, nebe a peklo — kinu tobě!“
Beze smyslů svalila jsem se k zemi.
Mozek mi vířil, a zoufale rvala jsem
chumáče vlasů z hlavy své.
Dva měsíce uběhly v stihu radová
nek. Přála jsem si býti všímánu a
štědrou rukou vybízela jsem lásku mých
nápadníků. K jednomu chovala jsem
prapodivný pocit, avšak od onoho času
byla jsem se lépe poznala. Přála jsem
si státi se otrokyni jeho, abych obratem
mohla jej zničit. Měl si se mnou laš
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kovat několik měsíců a pak shledat, že
byl žebrákem, Capt. Mauři ce byl vzor
Jihana, a byl zuřivým přívržencem konÍederace. Hezký to muž 35ti roků,
íerný jeho zrak v dobách rozčilení zá
řil jak blesk démantu. Při jednom z
odvážných útoků jeho jízdeckého pluku,
zasáhnut obličej jeho nepřátelskou šavlí.
Aniž by zmařila jizva krásu obličeje
jeho, přidávala tato naopak zajímavosti.
Byl smyslníkem od přírody jako já.
Blázínek! Myslel si, že oloupí děvče
ze severu o její ctnost a dobré jméno;
zatím propracoval si cestu k smrti. Dý
ka jeho, sic dvojsečná, stala se osudnou
i jemu.
Otec můj byl svou práci vykonal, a
příští noci měli jsme odjeti. Milovník
můj a já vzdálili jsme se ze síně ta
neční, abychom se posledně obejmuli.
Přivinuv mne k prsoum, chrlil vrou
cími, žádoucími slovy sžírající lásku
svou mí do sluchu. Prosil, jak jen zatracenci mohou prošiti za spasení; jen
vrah může žebrat za bídný svůj život.
„Louiso! Prchni se mnou! tuto noc
Í’eště! Následuj mne na jih — do boíatých rájů Floridy ! do ráje, kde není
láska zločinem, kde srdce může vyliti
city své, a oko může se na zbožňované
nasytiti, aniž by společnost zvala to
zločinem. Spěchej se mnou tam, kde
nejsou známy pouta manželství; kdež,
na výšinách dvé stejně smýšlejících du
ší nalézá odpočinek.“
Nechala jsem ubožáka bláznit. Vědě
la jsem, že náruživosť jeho nedostoupila
dosud vrchole. Mlčky sklonila jsem
hlavu na mužná prsa jeho.
„Louiso !“ syčel takořka v ucho mé,
,,mluv, pro boha mluv ! Bez tebe ne
mohu žiti. Musíš se státi mou. Pří
sahej, že mne miluješ, a že se mnou
prchneš. “
Pozdvihla jsem zraků svých k němu;
a mlčky vtiskla na rty jeho políbení,
co známku, že svoluji. On vinul mne
k sobě, až jsem skoro vykřikla bole
stí, a za tisíce hubiček přísahal věčnou
věrnost. Prchli jsme, a po šest měsíců
já prázdnila číši rozkoše až na dno.
Rád bys věděl konec? Podej sklen
ku onoho Oliquot, a několika slovy do
zvíš se všecko.“
Vypila a pokračovala:
,,Zničila jsem ho tělesně i na duši.

Bohatství jeho pohlceno mými výstřed
ními požadavky. Stal se silným píjá
kem. Za jedné noci přišel ke mně opi
lým do letohrádku, jejž byl pro mne
koupil. Zrak jeho věstil vraždu. Láska
jeho byla dostoupila takového stupně,
že v každém mém kroku větřil nevěru,
a dávno již měl mne v oprávněném po
dezření, že držím s jiným.
Odehráli jsme strašný výstup. Jednu
chvíli namířil na mne svůj revolver, a
malinké stisknutí bylo by bývalo mou
smrtí. Já se mu smála do obličeje.
Vrhla jsem mu v tvář, že jsem jej ni
kdy nemilovala, a radila mu, aby se
vrátil ku svým kvádrů nám. On pak
lítostivě žebral, abych mu dovolila žiti
se mnou. Odpověděla jsem trpkým
smíchem. Cítila jsem, že jsem jeho
Nemesis. Konečně zastihl jej zlý jeho
osud.
K rozkazu mému vyhodili jej služeb
níci, placeni jeho penězi, z domu, jejž
on byl zaplatil.
Nespatřila jsem jej více. Druhý den
odjela jsem do Kalifornie. Společník
můj byl hráč, bohatý zločinné nabytým
jměním. Na hlavu jeho vysazena cena
a my rychle museli prchnout.
Ubohý, chudý Maurice—se zastřelil. “
*

*

*

„A tvůj další osud?“ tázal jsem se,
pozoruje, že se Carrie zamlčela.
„Parbleu, “ odpověděla, otřepávajíc
cigaretto, ,,já se zamilovala. Hráče opustila jsem v prvních čtrnácti dnech
po našem příchodu do San Francisko.
Naj mula jsem si domek a přijímala ná
vštěvu jednoho neb dvou přátel. Po
divném spůsobem dopisovatel jednoho
z místních denníků zkřižoval mou drá
hu života. Nevím proč, ale milovala
Í*sem jej s celou vroucností, jakéž pova1a má byla schopna. Svou temnou
minulost jsem mu zamlčela Jeho život
s mírnou skromností mi vyprávěl. Byl,
jak pravil, jedním z oněch nešťastníků,
kteří již z počátku jsou považováni za
osoby velenadějné; kdežto v skutku on
sám uznával, že mu k výtečnosti mno
ho schází. Vzdělán byl ve škole ven
kovské. Dovršení svého docílil, stav se
učitelem ve škole distriktní. Jakžkoliv
do San Francisko přišel jsa 27 let stár,
maje něco málo peněz ;a venkovské

„Pozdvihla jsem zrnka svých k nemu, a mlčky vtiskla na rty jeho poi/vbeni, znamení, že svobuji.“

*
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spůsoby, chtěl studovat práva, a pomá
hal hubené své kase tím, že psal pro
noviny.
Velikou hvězdou sice nebyl,
avšak pilností a vytrvalostí dovedl to
přec tak daleko, že jej hlavní redaktor
přijmul do svého štábu, když mu úspo
ry došly, a on dále studovat nemohl,
aniž chtěl. Byl se zamiloval do žurna
listiky, ubohý! Věděl o politice pra
málo; o knihách taktéž; ještě méně o
lidu a jeho skutcích; neuměl rozeznat
co by mohlo čtenáře zajímat, aneb co
nestálo za zmínku. A přec považoval
se za povolance.
Ubohý hoch! Po předčasné smrti jeho dobrý přítel napsal tuto Částku mých
zkušeností. Jest velmi zajímava, a sko
ro dílem uměleckým, tak věrně jest po
dána. Přečti si ji, an já zatím objed
nám novou láhev Cliquot. “
Karlička podala mi výtisk starého
^Chronicle^' a já oddal se čtení :
,,Na svých novinářských cestách set
kal se s ženou, již vy byste pojmenovali
padlou. Jak se to stalo — nuže, což
na tom, jak se to stalo. On byl člověk
čistých mravů a zůstal jím povždy.
Ona byla vynikající krásou — velká,
postavy štíhlé a souměrné; plachá a li
bých pohybů co laňka; s jemným, dě
ti ným obličejem, věstícím pouze rozkoš
dívčí, a vytříbenou krasochuť. Zdálo
se, že zrozena pro těcliu a štěstí, hud
bu a lásku. — Jaké neštěstí svedlo ji
tak do nízka, on nikdy se nedozvěděl.
Zajisté, že ona byla nevinnou. Bezpochy
by, že na zříceninách domácnosti bídník
jakýs vystavěl svůj plán, děvče svedl
a pak opustil, zanechav ji hanbě za
kořist.
On ji miloval. Ty se usmíváš, milý
. čtenáři. Mo/.ná že máš pravdu Možná
že zdála se pouze krásnou v obrazotvor
nosti jeho. A přec, což přestává růže
hozena do bláta, býti růží ? a nepodržíliž vůni svou aspoň na chvilku — chvi
lenku kratičkou ? ·
A ona byla první růží, s níž setkal
se kdy v životě svém, a krása její o·
kouzlila, opojila jej.
Život jeho byl jednotvárný, smutný,
?ln svízelů, prací a špatné odměny,
ací lidé vždy jsou poněkud nakloněni
k romantičnosti. Tím více u něho, čím
více toho v dřívějším životě postrádal.
Í^Itídká páska soucitu stávala mezi tě

mi dvěma: ním, v jehož životě ni stí
nu po kráse, a jí, ztracené, kteráž po
všechny dny života svého se ohřívala v
paprscích své vlastní a svého vůkolí
spanilosti.
A proč má to býti tak podivno 1
On zapomenuv, nač každý jiný by byl
si vzpomínal, on ji miloval.
A ona ? Bezděčně, snad pro jeho ve
likou, počestnou lásku — snad pouze z
dívčího vrtochu — ona jej milovala s
divou, nadpřirozenou vřelostí, již napro
sto nechápal. Jí byla láska její procit
nutí k nové, neznalé kráse. A ona jí
žila, té lásce, ssála do sebe rozkoš její
jako květinka vnímá rosu, stávajíc se
tím krásnější.
Zároveň přišla k poznání své skleslo
sti, a změna její stala se úplnou. Již
byla se zbavila kouzla, jímž vládnul
nad ní svůdce. Za několik dnů byl
tento se jí nabažil a ji opustil. Byla
svobodnou, a mohla nyní kráčeti cestou
k úplnému zatracení, jakož musí každá
svedená, opuštěná. Nahlížela vše rych
lým pudem ženským — předzvídala a
očekávala osud svůj. S obdivuhodnou
chladnomyslností sdělila miláčku své
mu, že nastala doba odloučení. Jemu
svět byl otevřen; její osud, buď si jakýžkoliv, byl nezměnitelný, neúprosný.
Dávala mu s bohem.
On odvětil jí vášnivě a požádal ji
státi se ženou jeho.
Na okamžik zračila v oku jejím roz
koš nevýslovná, jež ustoupila však ihned
zoufalství. Podobala se duši ztracené,
jíž popřán jediný pohled na rozkoš ráje.
Pak s hroznou chladností pravila:
,,Nerozumíte posud? — Je to nemož
no.“
Zůstala na svém vzdor všem jeho
námitkám a prosbám, žádajícím, by vě
řila v sebe i v něj; ba on i boha mar
ně vzýval o důvěru v obapolné jejich
budoucí štěstí.
„Dost o tom,“ odvětila suše, „až
vše uvážíte, poznáte, že mám pravdu;
pak přijďte — bude to naposled.“
Přišel druhého dne, a třetího a celý
týden minul, aniž by jej byla předpustila. V čase tom byl si vše srovnal v
mysli ku svému uspokojení. V nezna
losti své ó světě mínil se býti povznešen nad osudem a chtěl si vynutiti no
vý život. Nevěděl tenkráte, že pro
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skleslou ženu není nového života, že,
jsouc jednou ztracena, zůstává ztracenou
na vždy.
Pri nejblížším setkání žaloval jí, jak
prázdnym a smutným život jeho býk
jak obtížný a pr-mný mu v budoucnosti
•kyne. Sotva mohl chtíti, aby jej s ním
sdílela.
Profí, těšícího se její lásce,
přestal by býri trapným, nepociťoval by
chudoby. Maje lásku její, vzdoroval by
svízelům všem. A kdyby se i měl minouti účinku, přec byl by šťastným.
Jak by chtěl pro ni pracovati. ani si
nemohla představití.
Zdaž chce mu
důvěřovati a pomáhati ?
Neodpovídala.
Viděla snad jasněji
než on, jaký osud ji čeká. Byla by se
jí zmocnila již zoufalost. Zajíkavě, se
vší něžností a opravdovostí žádal ji,
aby mu bylo aspoň dovoleno, by ji vy
vedl z bředu a dopravil na břehy ono
ho čistého, jasného ženství, k jakémuž
dle citů jeho byla oprávněna; k němuž
byla stvořena.
Pátravě zahleděla se v oko jeho a s
pohledem žádoucím, jako by tonoucí na
šírém moři, vykřikla:
,, Vyveďte, vyrvete mne odtud kamž
koliv —jsem vaše na věky.“
Byl přec jen blázínek 1 Tehdy měl ji
pojmou ti za manželku, a s onou vytr
valostí, o níž blouznil, měl započíti opravu života jejího a ušlechtění svého
vlastního. V pravdě ale byl pouze pře
rostlý hoch, a dětinským spůsobem
svým počal stavětí povětrné zámky —
malovati si růžovou budoucnost ze snův
z doby své mladosti a sladkých hříček
obrazotvornosti, laškujících s ním za
dlouhých dnů zimních, když ještě se
dával ve své venkovské chýši.
Z počátku naslouchala s rozkoší dív
čí, pak vesele se usmála plánům jeho
a vložíc ruku svou v jeho, pravila, jak
že budou šťastni v skromné domácnosti
— byť tato byla třeba utvořena v zadní
světničce nahoře. Bude to domov jejich.
Nebylo jí potřeba trpělivosti, až by jí
sjednal lepší; až to však bude možno
dokázat, jak si zařídí pohodlnější. I
pravila mu, aby přestal již vy hledá váti
plánů pro práci obtížnou, neboť když
se o to pokusí — a zde se chytře, žá
dostivě a v pochybnosti obrátila k němu
— když se o to pokusí, bude i ona mo
ci pomáhati; není-liž pravda ?

,, Miluj mne jako až doposud, “ šeptal,
,,a nabudu síly obra, vytrvalosti nedo
stižitelné.“
Konečně se ustanovil na tom, ona že
půjde do malého městečka v nej bližším
státu, a on, ze skrovného svého výděl
ku měl jí posdati větší polovici každý
týden, aby nebyla nikomu na obtíž. Za
nějakou dobu — dosti dlouhou, jak pra
vila. aby oba nabyli přesvědčení, že
kr<'ku svého on nebude litovat
při
jede pak pro ni a budou svoji před ol
tářem.
Na to odjela. On zůstal pracuje s
zuřivou pilností, aby se domohl lepšího
platu, z něhož by mohli dva vésti po
někud živobytí, kterýž dříve postačil
sotva jemu samému.
Dopisy její dodával y mu naděje a síly.
Byly krátké, špatného pravopisu a ruky
školácké. Vyprávěly v slohu dětinském,
jak se baví procházkami v polích, lesích
a hájích. Byla veselá u prostřed pří
rody. Tu a tam prosvítaly plány její,
jak zařídí si příští skromný domov; a
to povzbuzovalo jej více než cokoliv ji
ného.
Zůstal však jen blázínkem. Ne, že
by byl nedůvěřoval v ní, neb o sebe
se strachoval. Za pomel ale, že vše ozařující láska, láska čistá byla na vždy
prchnula. On přemítal o — její hanbě,
a třásl se strachy pro ni. Zdaliž mo
hla kdy zapomenouti hrůzný svůj dří
vější život, aneb poklesek její bude stá
lým stínem myšlének kroků její, trýzní
to oběma. A ve všech svých nadějích,
do všech plánů svých vmíchal on, blá
zínek, tohoto smrtonoše, tento hrůzný
strašák měl ním býti zabedněn, uvěz
něn na věky v úkrytu nějakém; neměl
ji nikdy postraší ti. Tyto myšlénky
zmíraly jím až staly se druhým jeho já;
nezmínil se o nich sice ve svých dopi
sech nikdy, ale prokukovaly mezi řád
ky; bylo je patrně možno uhodnouti, a
— ona, jakoby květina mrazem dotknu
tá, jim porozuměla. Myšlénka, že ne
jmenovaná hrůza zůstane na ni lpěti,
že musí se jí on štítiti s nevyslovitel
ným opovržením tím více, kdyby spo
jeni býti měli pro život, myšlénka tato
naplnila ji zoufalstvím smrtícím. Přesta
la dopisovati. Když si pro ni dojel,
byla zmizela. Prchla jako raněná laň
ka s bolem svým.“
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Právě jsem se dočetl konce, ana Kar
lička vstoupila.
,, Podivuhodný to život, ten váš, Kar
ličko “ pravím.
,,Život ženy,“ odvětila lhostejně.
'.I
,,Pijme poznovu: Ať žije láska!“

mi vedlo v St. Louis, bylyť to osudy
praobyčejné, a proto započnu s přícho
dem svým do Chicaga. Bylo to na pod
zim před velkým ohněm, ana jsem po
prvé se octla v nejlepším tomto městě,
třeba bylo jinak nazýváno nejhorším.

»Jak se opovažujete, pane, pronasledovatiaa znepokojovati mne?“
Zavdajíce si pěnivým Cliquot, usadili
jsme se poznovu a Carrie končila své
vypravování takto ;
,,Nechci tě obtěžovati tím, jak se

Ubytovala jsem se v * * * hotelu, a
byla tak šťastnou, že se mi dostalo nej.
lepších pokojů v domě.“
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Já stavěla se rozhorlena a jakobych
„Co se stalo s vaším otcem?“ přeru
nevěděla
co odpovědíti; konečně však
šil isein vy pravo vat elku.
„Učinil úpadek a zemřel. Nebyl můj jsem jej ujistila, že mu odpouštím.
úmysl, sdělili ti, že z mých peněz jsou
„O prosím, aspoň jednu květinku z
dva jeho vnuci posíláni do školy. Rov vaší kytice na znamení odpuštění,“ na
něž platím na květiny, ku každoroční léhal on.
mu ozdobení hrobu jeho.
Podala jsem mu ji. Vznesl ji k úNebyla jsem v * * * ani tři dni, a stům, pak uchopil ruku mou a políbil.
již jsem uznala, že i ostrovtipné Uhica
Věděla jsem, že stal se mým otrokem.
go má hojnost svých hlupců. Zdržo Ještě ten samý večer obdržela jsem
val se v témže hostinci mladík ztepi krásnou skříň s diamantovými náušnice
lého vzrůstu, pravý to vzor mužské mi od kapt. H.. Přiložený lístek žádal
krásy, kterýž, sotva že mne zočii, roz o dovolení, osloviti mne při nej bližším
hořel láskou.
setkání. Druhý den sešli jsme se opět
Později se mi tím přiznával, a mám v hovorné, a jakož jsem byla dříve
veškerou příčinu věriti v slova jeho.
chladnou, tak milostnou byla jsem dnes.
Navštěvovala jsem častěji hovorny, V uších mých zářily jeho diamanty.—
abych si trochu zahrála na piano a on, Po několika večerech žádal snažně, amírným sice, nenapádným, přec však bych si s ním vyjela; odporovala jsem,
vytrvalým spůsobem býval vždy též pří že mi nemožno. Naléhal ostřeji a svo
tomen. Dle jeho chování věděla jsem, lila jsem. Měltě krásné spřežení koní,
že si přeje mé známosti, a kdybych a vesele jsme projížděli bulváry. Na
byla teliďá jíž dbala, aby se sblížení nejjižnějším jejich konci předstíral unanaše urychlilo, byla bych mu zajisté po venost koní, a vyzvednuv mne z kočá
skytla příležitost. To však nebyl můj ru. vedl do hostince.
úmysl. Dozvěděla jsem se, že nemá
Svolila jsem; abych mohla prozkouzaměstnání žádného; jeho otec, jsa mati spůsoby mladíkovy, .o jehožto ná
náramně bohat, opatřoval jej štědře klonnosti, brzy jsem nabyla jistoty, že
jest pouze smyslná. Sdělila jsem mu,
penězi.
Dny ubíhaly; konečně jsem pozoro že nikdy jsem vína neokusila. V témž
vala, že se nápadník můj stává zádum však okamžiku pravím, že budu pít,
čivým. Jednoho odpoledne tedy, když ale pouze jednu sklenici.
jsme zůstali v hovorně samotni, vstala
Naplnil sklenice, a právě když jsem
jsem náhle od piana, a kráčela rychle chtěla vésti svou k ústům, zvolal :
až k němu, jenž dělal, jakoby četl, a
„Karličko, milko, jen se podívej,“
pohlédnouc mu ostře v tvář, tázala jsem ukazuje při tom k oknu.
se z liurta:
Již jsem věděla, co chce. Vstala
„Pane, jak se můžete opovážit mne
stopovat a obtěžovat tímto svým ne jsem a dělala, jakobych hleděla z okna;
vrátivši se, projevila své podivení a uslušným spůsobem ?“
sedla
na své místo.
Tvář jeho zarděla se studem, a on
„Pojďte/1 pravil, „vypijem a pôj
zakoktal :
dem,
“ zároveň vyprázdniv svou sklen
„Račte odpustit, slečno — !“
ku
až
na dno.
, Tedy toho na příště nechte 1“ do
Přivedla jsem svou k ústům a oku
dala jsem odvrátíc se k odchodu. Vě
Dúminka má objevila se
děla jsem, že mé zkoužce podlehne. sila nápoj.
Vskutku také se zdvihl a následoval pravdivou. Víno smícháno práškem umne; a podávaje svou visitku, žádal, spávacím. Postavila jsem sklenici, po
bych se nehněvala a jemu odpustila, že hleděla kapitánu do očí, a vesele se
nemožno mu bylo zapudí ti obraz mů j z zasmála.
„Mně se zdá, že se zde stala mýlka, “
mysli od prvního mne spatření, že se
obává a domýšlí, že nalézám se v ne pravím.
„Ovšem,“ byla jeho krátká odpověď.
snázích, a jemu, že bych se zavděčila
přijmouc služeb a pomoci jeho; zdali že
Mlčky dojeli jsme domů, ani slova
dopustil se jaké viny, stalo se tak z ne nevyměnivše.
opatrnosti, nikoliv úmyslně a podobně.
Když jsme sestoupili u vchodu hote
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lu, zasmála jsem se poznovu, a šeptala
mu v ucho :
,,Číslo 62 — klepejte třikrát — je
denáct hodin.“
Najmul mi letohrádek, zaplatil ná

Karlička při této vzpomínce se usmá
la a pokračovala :
,,Nebudu ti vypočítávati veškeré své
milovníky, od příchodu svého do toho
to města.
S’ávali se tak četnými, že

„Karličko, milko, jen se podívej, “ ukazuje pří tom na okno.
jem na 6 měs cä napřed, opatřil stave jsem se konečně odhodlala zapoČíti ob
ní skvostným nářadím; měl veselý život chod. Otevřela jsem dům na Clark uas tři neděle, a pak byl bez haléře. lici, kterýž honosí se tou nejlepší po
Nyní jest v Kanadě, okopává bram věstí mezi ústavy svého druhu na zápa
bory. ‘k
dě. Tam však málo chvílí z trávím.
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Chceli někdo slaviti hodně divoké hody,
tam má dosti príležitosti. Zde na těch
to výšinách, zde jest odpočinutí, tím se
honosím. Více se ode mne nedozvíš. “
,, Avšak nemyslíš, že zaměstnání vaše
jest velmi smutné?“ otázal jsem se.
„Bylo zastoupeno vždy. V nejstaršícli dobách dávné minulosti až do na
šich dnů, a bude i v budoucnosti, až
do’ skončení světa. Věziž, že svět má
pro nás mnoho zbytečné soustrasti. Tři
čtvrtiny z nás vcházejí v osud svůj s
očima otevřenýma; my srovnaly výho
dy se ztrátou, a vyzvaly osud. Některé
sklesnou v bahno za krátko, jiné žijí
královsky, šťastně, šťastněji než mnohá
ctnostná žena a manželka.
My žijeme — ctnostné ženy přečasto
pouze existují.
Starý Horác, chytrý,
moudrý, učený, jakým byl, nikdy nedo
pustil se větší pošetilosti, jako když na
psal známé řádky o kráse manželství —
snad je znáš :

„Felices ter et amplies
Quos irrupta tenet copula; vae malis
divulsis Querimoniis,
suprema citius, solvet amor die.“

„Ale co tuto uvádíš omluvou —“
„Nech toho ! Nebudu se s tebou há
dat. Pověděla jsem ti svůj život. Na
tom dost 1í'
Sáhla po nové cigarette a chtěla si
právě zapálit, an slyšán zvonek u vcho
du. Brzy na to rozléhal se hlahol muž
ských hlasů — jeden patřil znamenité
mu úředníku, druhý rovněž věhlasnému
herci.
,,Buď zdráv — na zdar — zacházej,
s mými upomínkami šetrně,“ šeptala
kvapně hostitelka má, zaslechnouc hlasy
návštěvníků.
„Musím uvítat hosti.“
Vystrčila mne jemně ze dveří a když
jsem odcháze e octnul se u dvířek, za
chytil jsem výbuch smíchu, jakýmž po
zdravili příchozí první vtipy naší de
mimonde—chicagské ,,Femme de Feu. “

---------- —---------

NA BŘEHU MICHIGAN.
Jezero tak klidné —večer jasný.
Zapolétnuv duchem v zašlé dny;
zdříml jsem; ach! byl to sen překrásný —
věčné přál bych uspati se v sny.

Stařičká to moje matka byla,
podlé ní, jak svěží poupátko,
hezounká má žínka — Ty má milá,
v náručí jsi tiskla děťátko.

Viděl jsem se šťastným být farméřem,
kolem věnce sadů zelené,
v zahradě tam pod růžovým kéřem
ženy dvě — dvě milené.

A já stál zde v němém zanícení —
hlava k Vám se blíže nahnula,
jak bych neznal ani nasycení-----slza velká v klín Ti skanula.

Usmála se tvář tu matčina,
a Tys děťátko mi podala.
a já líbal svého — Tvého syna--------Proč mi skutečnost tak nedala ?
•

Boleslav Trojan..

DÍVČÍ SRDCE.
to srdce dívčí věru
muška třpytivá,
táž, co v krásné podvečery^máje
svůdně svítívá.

Marně chtěl by’s polapiť ji —
myslíš: již ji mám----chyba lávky ! — jiskřička ta shasla,
srdéčko — to tam !
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FľRKFJkľDľEJSTI SBČTJBTT.
Obrázek z indiánského života.

I. V tábore Indiánů.
Po«’ jedné zp oněch rek, které tekou
mezi Missippi a Bio Grande del Norte
k mexickému zálivu, hnána byla jed
noho večera roku 1840 malá lodice dvě
ma lovci. Jeden z nich ve věku již
poněkud pokročilém nesl oblek, jakýž
nosívají jen trapeři*) a bylo na něm na
první pohled viděti, že jest bohat zku-

šenostmi, nabytými na rozsáhlé americ
ké pevnině, neboť malé, tmavé jeho oči
zíraly do dálky s výrazem jistoty a pá
trání. Jmenoval se Viiott, avšak v
pustinách jižních znám byl více pod
jmenem „zvěd. “
(♦Náz ev lovců a léčkařů bobrů v sev. Americe.

Prelozil P\ C.

Společník jeho byl povahy mladistvé,
hbitý, silný jinoch, který, jak se zdálo,
měl v úmyslu prodělati „učennický“
věk při zvědovi. Starý společník oslo
voval jej jmenem Randolf a choval se
k němu nikoli předložené, nýbrž jaksi
uctivě, což prozrazovalo, že mladý muž
musel se čímsi v očích zvědových vyzna
menat]. Seznati bylo ihned z jejich zá-

bavy, že Randolf vyniká vzdělaností
ducha nad svého druha, k němuž se
byl připojil z lásky k romantickému ži
votu loveckému v jednom přímořském
městě na texanském území.
„Nu, vy učenci z Evropy nejste pře
ce v stavu připraviti malou hostinu
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počne-li vám tam v žaludku kručeti,“ že než uplyne hodina, budou zde zpát
mluvil právě Vilott. „V pustině ne ky, aby požili změklou zatím pečeni.“
,, Co máme dělati ?‘ ‘ tázal se mladý
dostaneme ani za peníze ani za dobré
slovo sousta a jestli se nemýlím, musí muž.
„Myslím, abychom to jednou zkusi
me se dnes vzdáti každé čerstvé peli,
“
pravil traper. „Jak se zdá, jsou
cene. “
Randolf se usmál a ohlížel se po vů to Eawnee-ové, tedy přátelé. Pojďte,
kolí, velkolepě se nesoucím. Mocné můj milý, obsloužíme se trochem té
platany, duby a bílé ořechy lemovaly šťávnaté pečeně a nějakým dárkem již
břehy, kvetoucí vzácné a krásné květi usmíříme vrátivší se Indiány.“
ny napájely vzduch svojí vůní. Jeli
Po těch slovech vystoupil traper, sle
kož řídil kormidlo, nemohl tuto vzne dován Randolfem, na mýtinu a kráčel
šenost lesa a řeky přehlédnouti a neza- k ohni. Oba mužové spozorovali, že
pomenouti v pohledu tom na upcmínky domněnka jejich byla pravá. Více bůžaludku.
volích a medvědích koží na zemi rozlo
Právě octla se malá loďka v jednom žených nadsvědčovalo, že levicí Indiáni
ramenu řeky, když zvěd náhle zadržel mají úmysl zde přenocovati.
svoje veslo a naslouchal.
„Jenom pohodlně, můj hochu,“ po
„To bylo kvokání ťopana anebo jsem učoval traper, „čím více jistoty ukáže
hluchý jako dělostřelec! “ zvolal polo me ve svém chování, tím méně odváží
hlasem. „Ku předu, hochu, tamto do se rudoch proti nám vystoupiti nepřá
křovin.“
telsky. tle, vezměme si tuto medvěRandolf uposlechl a hned na to vje dinu a posaďme se; zdá se náležeti ná
la malá lodice do pobřežní houštiny. čelníku. Dle množství koží soudím, že
Byla rychle připevněna a oba lovci tlupa čítá asi pět nebo šest bojovníků.
spěchali do lesa, aby vypátrali kořist. V nejhorším pádu máme tu výhodu,
Mohli býti asi čtvrt hodiny od syého že máme dvě dvojky. Ale, u všech
přístavu vzdáleni, když Vilott nenadá všudy, co jest toto? Hrají, tu s námi
le dal svému průvodci znamení, aby komedii ? Co ? — II šlaka ! — Toť In
zůstal státi. Zvěd sledoval něco, co diánka I ‘ ‘
zrakům Randolfovým zůstávalo skryto
Zvěd totiž, sotva že byl pozdvihl
a co dle pohledu traperova býti muselo medvědinu, spatřil pod ní indiánské
veliké důležitosti, ne-li nebezpečí.
děvče, svázané na rukou i nohou.
Konečně ukončil traper svá pozoro
Oba lovci patřili okamžik na zajatou,
vání a ukázal na blízkou mýtinu, z kte neboť takovou Indiánka patrně byla,
ré jemné modré pruhy stoupaly vzhůru načež Randolf ihned se sehnul, aby jí
k večerní obloze.
pouta uvolnil. Ale starší jeho průvod
„To jest indiánský oliefí,“ mumlal, ce zabránil mu v tom.
„pojďme, přiblížíme se opatrně, snad
„Pst!“ pravil, „žádné hlouposti!
jsou to přátelé a pak máme prozatím Promluvíme dříve s rudoškou, která se
po nouzi! Ale opatrně, můj hochu, zdá ostatně býti nejhezčí holkou, jakou
pušku připravenu ! Pravidlem jest, ne jsem kdy viděl.“
vystřeliti. dokud není druhá nabita!
Zajatá pohlédla na mluvícího svým
Po tomto napomenutí kradli se oba velkým okem.
lovci k mýtině, v nížto rozdělán býti
,.Apachové ?“ ptal se tento.
musel oheň. V brzku dostoupili okra
Děvče zavrtělo hlavou. „Pawnee, “
je lesa a tu objevil se jim pozoruhodný odpovědělo hlasem zvonkovým, „zaja
pohled. Na prázdném, trochu vyvýše tá od „Rudého Havrana,“ psa Apaném místě rozdělán byl oheň a nad chů.“
ním pekla se bůvolí kýta, šíříc vůkol
Při těch slovech zbledl traper. ,,U
příjemný zápach.
všech ďáblů, to jsme se do krásné bryn
„Co to znamená?“ tázal se Randolf. dy dostali!“ bručel mrzutě. „Jest
„Snadné k vysvětlení,“ odvětil starý nám činiti s nejdivočejším náčelníkem
lovec „Malá tlupa Pawnee-ů rozložila a musíme^býti obezřetní. Pozor, můj
se na tomto místě a rozdělavši oheň, hochu! Čiňme, jakobychom byli tak
odešla zase na lov. Sázím nevím co, bezpečni, jako v luně Abrahámově a
1
4
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měli na blízku několik tuctů bílých lov
ců. Z pečeně smíme si však již řádný
kus uzmouti, jako bychom se cítili v
ležení svých přátel.“
To řka, přikročil traper k ohni, vytáhl
lovecký svůj nůž a odkrojil dva dlouhé
pruhy hnědého masa. Mezitím pokou
šel se jeho společník, aby uvolnil zaja
té provazy, neboť mu bylo s želem patřiti na ubohou krásnou Indiánku. Již
přeřízl provazy na rukou její, již viděl
paprsek veliké radosti ozářiti její pra
videlný obličej, již slyšel tiché díky:
„Panetana bude svému bílému příteli
vděčnou“ — když tu znenadání ucítil
se uchopena za ruku a hlas starého své
ho přítele temně hřmíti : ,,Zbláznil jste
se, Randolíe? Co děláte? Nevíte, že
by tento kousek mohl nás státi kůži s
hlavy ?“
,,Jsou-li nám Indiáni nepřátelští, vez
mou nám ji tak jako tak; nechrne ji
raději prchnout i.“
„O, té mládeže útlocitné!“ hněval
se zvěd.
Chtěl ještě něco dále namítati, však náhle*se vytrhl a se slovy:
„Pst! tiše!“ táhl vší mocí mladíka od
zajaté. „Ti prokletí psi jsou již zde !
Pozor nyní, hochu ! Nespouštět pušku
s očí a v pádu, že bychom musili couv
ne uti, míti na paměti, kde lodice naše
se nalézá.
Ostatní přenechat mně!“
Čtyry vysoké indiánské postavy v
plné válečné ozdobě vystoupily z Jesa
a ubíraly se k ohni. Byli to A pacho
vé, to bylo k poznání na první pohled,
přece aíe nenáleželi k onomu kmenu
tohoto národa, který i na lovu i na
stezce válečné stále jest na koni, nýbrž
k oněm zjednotí ivělým. hordám, jejichž
to život upoután jest k půdě domovské
a dle okolností táhnou v dál bud’ koň
mo či pěšky.
První rudoch byl patrně náčelníkem,
poukazoval ať k tomu jeho vysoká, bo
jovná postava a zbraň. On jediný měl
ručnici, kterou nesl s lehkostí takovou,
jako hůl; druzí ozbrojeni byli pouze ow
blouky a šípy.
,,To jest ,Rudý Havran,“ brnčel
Vilott, ,,střežte svou pušku, milý ho
chu a buďte pohotově.“
Indiáni byli nyní až na deset kroků
se přiblížili. Náhle se zastavili a lovci
viděli, jak nej vyšší úžas zmocnil se je
jich obličejů. Však jen pro okamžik; v

nejbližší vteřině přistoupil náčelník k
oběma mužům, řka:
„Bledolící uhostili se při ohni rudé
ho muže. Jsou vítáni.“
S těmi slovy podal jim pravici, při
kteréž příležitosti vrhl Vilott svému
společníku významný pohled, napomí
nající se jej k obezřetnosti. Když byl
náčelník oba bělochy pozdravil, schou
lili se ostatní jeho bojovníci na zem u
ohně, co zatím on sám zaujal místo
proti mladému lovci.
„Bledolící křesťan, he?“ obrátil se k
tomuto.
Randolf přisvědčil a náčelníkův dří
vější obličej přijal na sebe výraz spo
koj en ěj ší
,,Křesťan řádný Člověk, vždycky řád
ný člověk,“ pokračoval rudoch s pře
mýšlivým výrazem, ,,nikdy nebrat cizí
věc. “
„A přece jsme tak učinili,“ vmísil
se trápi r do řeči. „Byli jsme hladoví
a mnili se býti v ležení svých dobrých
přátel z lovu; vzali jsme si trochu pe
čeně. Rudý bojovník nevezme to ve
zlé a my rádi zaplatíme něčím za to.“
„Rudý Havran“ naslouchal slovům
zvědovým pozorně, načež odvětil vážně:
,,Ilias mého bílého bratra zní mému
uchu povědomě. Neřekl by mně, kde
jsem ho už slyšel?“
,,To jest příliš žádáno, udatný náčel
ník].!,“ žertoval poněkud traper. „Může
sedmihlásek, když sestárne, říci, na
které větvi kdy seděl a kde a kdy ja
kého komára neb brouka chytil?“
„Bledý muž jest moudrý jako bobr
v pasti,“ pravil „Rudý Havran.“
„Mluvil o svých bílých společnících.
Moje oči nevidí je; kde jsou ?“
„Musí býti na blízku,“ odvětil zvěd
jistým hlasem. „Umluvili jsme se, že
v této mýtině se sejdeme a potáhneme
pak do planin na bůvoly. Musí přijití
každou hodinu a přeje-li si můj bratr,
může se k nám při pojiti a bráti na lo
vu stejného podílu s bílými svými bra
try. lle, to by bylo, co ?“
Obličej náčelníkův přelétl stín nevole,
což povrchnímu pozorovateli bylo nepo
zorovatelným, avšak bystrému oku tra
perovu to neušlo. Zvěd pohlédl nyní
na náčelníka a věděl, že nemají od ně
ho nic dobrého k očekávání. Zatím ale
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byl „Rudý Havran“ nabyl opět své
chladné klidnosti.
„Rudí muži“, pravil, „odejdou před
východem veliké jitřenky a obrátí obli
čej svůj k vesnici své otčiny. Přejí
bílým bojovníkům mnoho štěstí. Můj
bratr mluvil dále o pečeni a se omlou
val, že své rudé přátele oloupil. Apach
ví o množství bůvolů a jelenů. Pomo
dlil se také můj bratr k velikému du
chu, dříve než jedl ?“
„Nikoli — neměli jsme dosud k po
jedení času,“ usmál se traper.
Apach mrštil krátký, významný po
hled svým lhostejně při ohni schoule
ným bojovníkům. „A co bránilo v tom
mému bratru ?“ tázal se podezřivě.
„A co se táže rudoch po činech bě
locha?“ odmítl prudce Randolf od
pověď, pohlédna bezděky neopatrně v
místa, kde pod medvědinou spočívala
dosud napolo spoutaná dívka indiánská.
„Není na pořádku skládati účty z vůle
vlastní, kdy veliký duch sesílá přítele,
aby pomohl nešťastným z j‘ch nouze.“
Náčelník Apach ů zahleděl se na okamžik zamyšleně pred sebe a pak
pravil pevným hlasem : „Obce li bílý
muž pomáhati na vrub velikého ducha
n» šťastným, jak praví, může nastoupiti
se svým přítelem cestu do prérií veli
kého ducha a tam vy pravo váti, že., Ru
dý Havran“ jej usmrtil a vzal skalp s
hlavy jeho. “
To bylo znamení k útoku. JDvě ne
přátelské strany stály proti sobě, ne
boť i lhostejně schoulení Indiáni vysko
čili a chopili se svých zbraní.
„Trochu přenáhleně, můi hochu!“
volal Vilo t vytýkavě svému soudruhu^
a tiskl pevně ručnici svoji klíči; „však
co se stalo, nedá se více odestáti —
jinak to beztoho nemohlo skončiti. A
nyní pozor !“
Leč v tom okamžiku padla rána se
strany náčelníka rudochů, ji následova
la drahá se strany protivné a nyní měl
nastati zápas na život a na smrt.
Štěstím, že blízkost nepřátelských
stran neměla žádoucího účinku výstře
lu „Rudého Havrana“ : smrtící kule
zafičela toliko těsně kolem hlavy sta
rého lovce — za to ale vystřelená kule
z ručnice Randolfovy vyžádala si jed
noho z rudochů za oběť. Ten vyskočil

do výše a sklesl ihned zase k zemi---ztuhlý.
V zmatku, jakýž nyní nastal — ne
boť Indiáni proti všemu nadání uskoči
li na zad za doutnající dosud oheň —
a v temnu, zvětšeném ještě kouřena
vypálených ran, nepozbyl Randolf ni
jak své chladnokrevnosti, nýbrž skokem
octnul se u zajaté, vytrhl jí z rukou
svůj vlastní nůž, kterýž byl při svém
násilném od ní odchodu na zem upu
stil a kteréhož podařilo se jí zmocniti a
rázem přeťal těsné provazy, poutající
její nohy. Sotva že dívka ocítila se svo
bodnou, vyskočila a s neskonale vděč
ným pohledem zmizela co laňka v tem
né hlubině lesa.
Vše toto dálo se rychlostí takovou,,
že nikdo, ani sám Vilott, počínáni.
Randolfovo nespozoroval; neboť když se
ohlčdl, aby jej k ráznosti povzbudil,,
stál již tento zase vedle něho.
„Výborně, můj hochu!“ pravil sta
rý lovec, „a nyní držet pěkně ručnice
rudým taškářům v tvář a couvati volně
zpátky ! “
Ctyry temné, tajemné jícny zdály se
vskutku lekati rudochy, neodvažovaliť
se obnovati útok. Také „Rudý Ha
vran“, jemuž se lesť nepodařila, zdál
se býti bez rady.
Teprvé když lovci jali se pomálu ustupovati, aniž by ustávali dižeti jícny
smrtonosných svých pušek proti Indiá
nům, odvážili se tito následovati je
krok za kr< kem.
„Rád bych těm červeným ďáblům
poslal plný náboj,“ bručel traper; „ale
musíme šetřiti prachu. — Ku předu,
můj hochu ! Jsme nyní v lese a tedy
rychle v před—k naší loďce—rychle!*“
Oba lovci počali nyní běžeti rychleji,,
skrylať je úplná temnota mezi stromy
zrakům pronásledujících Apachů. Ve
čtvrt hodině dostihli lodice, odvázali ji
a odrazili do středu řeky.
V témž okamžiku ale zahoukla se
břehu rána a kule srazila Randolfův
klobouk; muselť „Rudý Havran“ nabi
ti zatím opět svoji ručnici.
„Ha!“ zvolal Vilott a pustiv veslo,
chopil se své zbianě. Rána zarachot la
a jeden z rudochů kteří právě vyrazili
z lesa, skácel se k zemi.
„A nyní nechají nás chvíli s poko
jem,“ mínil traper, chápaje se znova.
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vesla. ,, Škoda, že jsem musel vzíti za její jest již bohužel dávno mrtev; byl
vděk jenom s bojovníkem prostým. to můj mladší bratr, bůh mu buď mi
,, Rudého“ nemohl jsem nalézti. Nuže, lostiv ! Tamto jest lůžko z listí a me
v pred, môj hochu ! Rudoši skočili na chu. Pojďte, milý hochu, zasloužili
zpět do lesa, musíme je v půl hodině jsme si po rozčilení posledních hodin
o značný kus předstihnouti. “
pokojného spánku.“
Po těch slovech vtáhl traper svého
Oba lovci veslovali ze všech sil i po
soudruha
do tmavého kouta, ukázal na
dařilo se jim za pomoci temna v brzkú
obrovskou
medvědí kůži a za několik
Apachům uniknouti. Byla to jízda po
minut
pohříženi
byli oba dobrodruzi v
divuhodná uprostřed hustých stromů,
jejichžto ratolesti dotýkaly se téměř spánek.
hladiny vodní a mnohdy ztěžovaly jíz
du. Po třech hodinách, během kteréž
II. Něco ze života traperova.
doby sdělil Randolf svému starému spo
lečníku, že se mu podařilo zjednati mla
Již padaly dolů paprsky nového dne
distvé Indiánce svobody, zarejdila malá přirozeným otvorem jeskyně, když oba
lodice do husté křoviny. Vilott vytáhl lovci procitli. Randolf ohlížel se v u
do dna loďky zaražený klín a vyzval žasnutí po podivuhodném svém obvdlí.
svého průvodčího, aby jej následoval. Viděl lesk světla odrážejícího se o třpy
Loďka naplnila se vodou. — Krajina tivé kameny t-těn, i myslil, že přenešen
byla kamenitá, vůkol trčely vysoké ská jest do indického světa pohádek Ará
ly a k těmto zaměřil traper svůj krok. bie. Půdu jeskyně pokrývala pevně
,,Nyní jsme prozatím ukryti,“ pravil, stlučená hlína a zde a onde spozoroval
„Ápachové ztratí naši stopu a vzdají na stěnách zařízení k uschování rozlič
ných předmětů.
se pronásledování.“
Vilott rozdělal mezi tím oheň tak,
,,Vždyť se nám není co báti těch tro
aby kouř byl co nej menší a ve vyšší
cha rudochů, Viloite, “ mínil mladý lo
vec, neboť kvapný ústup byl jej nemálo části jeskyně se rozplynul.
,,Na dva dny máme zásoby dosti,“
rozhořčil.
započal,
,,zatím přejde chuť apašským
,,Tomu nerozumíte, milý hochu. Sá
zím se, že v tomto okamžiku probíhají psům nás líh dati. “
Oba lovci požili šťavnaté snídaně, se
hustiny na Stříbrném potoku a my neu
stávající
z uzené medvědí kýty a kotlí
činíme nic lepšího, nežli když půjdeme
ku
horkého
punče. Maso nalézalo se
jim s cesty. Než tuto jsme v bezpečí.“
Se slovy těmi rozhrnul traper huštinu, v uzavřeném otvoru, ačkoliv, jak Vilott
u kteréž se právě octli a vlezl do vnitř, pravil, leželo zde již více jednoho roku.
Jakmile nárokům těla bylo zadostvolaje na užaslého Randolfa, aby jej
následoval. Po několika minutách spa učiněno, natáhli se oba lovci pohodlně
třil se tento v tmavé prostoře, v níž na jednu z koží a Vilott zapáliv si dým
každý zvuk zvláštním spôsobení se od ku tabáku, propouštěl v zamyšlení ko* touče dýmu z úst.
rážel.
,, .,Rudý Havran“ nelhal,“ ujal se
Teprvé když starý rozdělal oheň, vi
děl, kde se nalézá. Byl vlezl úzkou konečně slova, ,.pravil-li včera, že hlas
trhlinou ve skále do jeskyně, která by můj jest mu známý. Jsem jist, že mne
la vskutku podivným úkazem přírody. ihned poznal a pouze předstíral lesť,
Ode všech stran klenula se jako chrám jakoby se mu zdálo, že se mnou již
a shůry prodíralo se trochu světla otvo někde se sešel.“
Poznámka tato vyvolala u Randolfa
rem, který zároveň propouštěl kouř.
Tento zvláštní příbytek jevil, že ruce bedlivější pozornosti; prosil starého, aby
lidské dokonaly, co příroda započala. mu vyprávěl o svém prvním setkání se
Jeskyně byla obydlitelna a také záso s náčelníkem.
,,Jest tomu něco přes dvacet roků,“
bena potravou.
,,Zde jsme jisti před slídivostí Apa- započal vy pravo váti Vilott, ,,kdy jsem
chů, jako v lůně Abrahámově,“ ujal se poprvé plavil po Stříbrném potoku
se traper slova. ,,Kromě mne neví ni vzhůru. Bylo mi tenkráte asi třicet zim
kdo na zemi o této jeskyni. Vynálezce a měl jsem s sebou bratra, nečítajícího
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tehdy ani polovinu mých let.
Byl to
hoch čilý a jediný odkaz mých rodičů,
zemřelých na zimnici v Novém Orlean
su. Zamýšlel jsem položití základ k
jeho štěstí a obtěžkal svoji loď všerni
těmi předměty, které Indiáni rádi ku
pují a platí draze, mysle, že získanými
penězi koupím Eduardovi — tak se
hoch jmenoval
malou farmu, které
tenkráte nebyly ještě předraženy.
Tak plovali jsme po Stříbrném poro
ku vzhůru až tam. kde jsem předp >kládal vesnici Pawnee-ův. Zima byla
přede dveřmi, i byl jsem nemálo mrzut, sbledav, že Indiáni byli ze vsi vy
razili a odtáhli. Jenom dvě rodiny
neopustili místo a tyto přemluvily mne,
abych své zboží jenom vyložil a vyčkal
jara, v kterýžto čas bratří jejich se
opět vrátí. Vystavili j<me si malý
srub, uložili v něm své věci, obdarovali
Pawnee-y bohatě a oddali se honbě,
chtíce zásobiti se pro zimu.
Když jsme se jedn ho dne vrátili,
shledali jsme, že jedna rodina zmizela
z mís'a a zároveň bylo nám při pro
hlídce svých zásob zpozorovati, že jsme
okradeni a že uprchlí Pawnee-ové patr
ně býti musí zloději.
To naplnilo mne velikým nepokojem.
Jak snadně mohli zmizevší Ind’áni vrátiti se s posilou. Snad že zbylí rudoši
byli s nimi ve spoj ní a odtáhli jedině
proto, aby nás mohli lépe míti na očích.
Sdělil jsem tyto obavy svému bratru
a prosil jej, aby se měl neustále na
pozoru.
Spali jsme v noci střídavě a
neotevřeli více nastalým šerem srub,
byť nás o to či ono i samy ženy pro
sily.
V rodině zůstalého Pawnee-a naléza
lo se také děvče, as patnáctileté, kteréž
svým vzrůstem a útvarem obličeje vzbu
dilo ve mně důmněnku, že pocházeti
musí z Evropčanů a těmto že musilo
býti uloupeno. Jmenovalo se Tinkotala a projevovala od počátku neobyčej
nou příchylnost k mému bratru.
Jednoho večera zaklepalo toto děvče
na stěnu našeho srubu a štěrbinou šep
talo nám, abychom se měli na pozoru,
že prý Pawnee-ové se svými ženami
rozhodli o naši smrti.
Dříve než jsem se mohl tázati na
bližší, zmizelo rychle. Já ale shotovil
— připevniv totiž na žerď svůj lovecký

nůž — kyj, uvedl zbraň do pořádku a
očekával útoku. Ale nedočkal jsem se
ho této ani následující noci; teprvé tře
tí noc byl jsem probuzen hlomozem u
dveří. ,,Otevřít !‘ť volal hlas Pawneeův, „chci rum, dejte mi červeného
mléka!,ť
Sotva že jsem Indiánu nápoje ode
přel, počal tento svým tomahawkem do
vnitř se dobý váti. Eduard a já posta
vili se na svá místa a očekávali pokoj
ně vloupání divocha. Dvéře konečně
povolily a Indián, sledován svýma obě
ma ženám a, vrazil do vnitř. Napome
nul jsem bratra, aby zúčastnil se zápa
su jedině v-největší nouzi, nechtěl jsem,
aby tak mladý proléval již. krev, dou
faje, že s Pawnee-m samoten se vyrov
nám.
Jakmile mne Indián shlédl, vrhl se
na mne s napřaženým tomahawkem k
smrtelné ráně jako jestřáb. Uskočil
jsem a rychlostí blesku položil hrot své
ho kyje na jeho prsa, volaje, aby okam
žitě opustil chatrč. Pawnee však ned
bal mých slov, nýbrž mrštil sekerou po
mé hlavě a zajisté že bych jí byl pod
lehl, kdybych se nebyl rychle sehnul.
Tak ale zaryla se svištící zbraň do stěny
a Indián za strašlivého klnutí vytrhl
svůj nůž.
JRozhořčenost moje neznala více mezí.
V nejbližším okamžiku ponořil se můj
kyj v široká nahá prsa útočníkova s
mocí takovou, že Pawnee skácel se k
zemi jako padající špalek, leč při tom
strhl také mne. Dříve než jsem se
mohl zdvihnout], zaduněla rána na mé
hlavě a já spatřím nad sebou oči fúrie
— ženy. Jakoby pudem zachytil jsem
klícek v ruce indiánské ženy nad moji
hlavou se vznášející a strhnuv ji k zemi,
odzbrojil jsem ji a vztekem bez sebe
roztříštil jí lebku.
Mezi tím zápasil bratr můj s druhou
ženou a byl by snad podlehl útočnici,
kdybych mu nebyl přispěl a ji ne
sli routil.
Veliký bože, jak se může člověk vli
vem okolností státi tygrem ! Licoměrnost Indiánů, ježto zahrnuli jsme do
brodiním, starost o svého bratra učinily
ze mne téměř netvora. Vyrazil jsem
ven a chtěl celou tu ďábelskou peleš
zničiti, leč Eduard zadržel mne, vida
že krvácím. Když mi umyl hlavu a já
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zponenáhlu se upokojil, bylo mi shleda
li, že všickni polovyrostlí členové zrád;né rodiny byli již uprchli. Jediná TinCkotala stála venku, tázajíc se mne ú:zkosilivě, nestalo-li se nic mému bratru.
Byla radostně pohnuta, když zvěděla,
:že jsme zdrávi, že ale Indiáni jsou za
biti. Za pomoci její dopravili jsme ještě
té samé noci veškerou svou zásobu
zboží k řece na loď, obávaliť jsme se,
a to vším právem, že uprchlí Indiáni
přivedou zpět své rodné druhy. K ránu
pme odpluli směrem k údolí Stříbrné
ho potoku, chtějíce dostihnouti nejbližší
tvrze.
Zatím nastala zima; stromy pozbyly
svého lupení a ačkoliv po větrnost ne
byla právě studená, působila přece
mnohé nepohodlí. Zcela záhy došlo
mám něco málo té potravy, jižto jsme
s sebou vzali a druhý den byl jsem při
nucen přistáti, abych se ohlédl po zvě
ři. Přirazil jsem s lodicí ku břehu a
vystoupil do lesa. Sotva že jsem ale
učinil několik kroků, bylo mi spatři ti
číyry Indiány, kráčeti přímo k místu,
kde naše loďka se nalézala. Nezbýva
lo jiného, než lhostejně se vrátiti. zapřísti hovor s rudochy a snad nějakým
dárkem neb trochem rumu si je naklo
nili.
Když mne viděli přicházet, zastavili
se.
,,Bledý obl Čej jistě že obchod
ník,“ ptal se jeden.
„Tak jest,“ odpovím.
„Rudí válečníci přejí si něčeho kou
pili,“ pokračoval Indián, který se zdál
byti vůdcem.
Přistoupil jsem nyní k lodi, viděl,
jak Tinkotala bedlivě pozoruje příchozí,
zároveň ale také zpozoroval, jak zraky
divochů neobyčejně zaplály, když spa
třily mé poklady. Dal jsem jim rumu,
obdaroval každého malým dárkem, na
čež prosili mne, aby směli zůstati u
nás přes noc. Jest nejlcpe, jest-liže
Indiánu nedáme poznati žádného po
dezření. Tak dlouho, pokud jevíme k
•němu důvěru, neodváží se zneužiti ji;
jakmile ale učiníme naopak, probudí se
náhle jeho uzavřená povaha. Svolil
jsem tedy, vzdor tomu, že mi Tinkota
la dávala zrakem na srozuměnou, že
nám hrozí nebezpečí.
Divoši učinili si v poblíží lodice oheň
a já připravil jim punč v té naději, že

upadnou brzy v spánek a já pak budu
moci nastoupiti svůj ústup. Kořalka
zdála se ale k mému nemalému zděše
ní prozrazovat! účele divochů, staliť se
vyzývavými a konečně žádali, abych
jim dal celý soudek rumu. Když jsem
jim toho odepřel, přepadli mne a sváza’i, taktéž i mého bratra.
Nyní nadešla nejstrašlivější hodina v
mém životě. Indiáni vynesli rum z
loďky a započali divý chlast, nutíce mne
při tom piti koflík za koflíkem kořalky,
zjevně za tím účelem, aby mne opili a
zabránili d dšůnu útěku.
Bratr můj seděl svázán u ohně proti
mně a pohled jeho rozpoutal všechny
vášně v mé n nitru. Viděti jej. které
ho jsem tak miloval, v rukou těchto
zatvrzelých divochů, jichž největší roz
koší jest mučiti zajatce, bylo pro mne
myšlenkou nesnesitelnou. Musil jsem
se pokusiti, abych jej vysvobodí, byť
bych při tom sám zahynul. Jeden z
divochů, mocný sotva svých smyslů,
napřáhl již výhrůžným spúsobem svůj
nůž na hocha, kterýž zavřel oči, očeká
vaje v tichosti své smrti.
Pravá zběsilost pojala mne.
Prud
kým trhnutím zbavil js mi se svých pout
a skokem tygra vrhl se na opilého di
vocha, ohrožujícího mého bratra a srazil jej.
Co dále se dělo, nevím po dnes Zů
stal jsem vítězem, dostal bratra na lo
dici a plul k nejbližší tvrzi. Zde před
stavil jsem se veliteli a ten vyzval
sousední náčelníky k vojenskému so udu.
Dostavilo se jich deset; musil jsem
vstoupiti v jejich kruh, vypravovati udalost a prošiti o rozsudek. Tinkotala
vystoupila c > můj svědek a- ztvrdila
všecko, co jsem řekl.
Nikdy nezapomenu okamžiku, když
náčelníci, sedíce, se zraky k zemi upře
nými naslouchali slovům děvčete. Roz
sudek jejich zněl v můj prospěch; pro
hlásili, že jsem se nalézal v stavu sebe
obrany; pouze jediný žádal sobě moji
smrti a ten jediný byl „Rudý Havran,“
tehdy nejmladší v kruhu soudců.
Po pěti letech pojal můj bratr Tinkotalu za ženu, usadil se co farmer na
jednom přítoku Stříbrného potoku a žil
šťastně. Téměř p© desítiletém manžel
ství zemřel na žlutou zimnici, zanechaje po sobě četnou rodinu.
Tinkotala,
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Randolf byl srozuměn a oba muži
posadili se na kořeny mocného dubu.
,,Vítr jest západní, přitlačte se více
v levo, můj hochu,“ staral se zvěd,
„jinak by vás mohla suchá větev po
raní ti. “
V tomto postavení zůstali lovci, do
kud nepočalo na východě svitati a bou
ře neustála. Traper jal se pozorovati
chvíli ostře povětrnost a okolí, když tu
nenadále upoutalo cosi v písku jeho
pozornost; byly to šlépěje, směřující k
stromu.
,,He !“ zvolal. ,,Co to znamená ?
Jako že jsem živ, toť otisky mokasínů.“
S těmi slovy vyskočil a pohlížel
vzhůru ke koruně dubu. Tato rozpína
la se mohutně, nechávajíc vybíhati sil
né ratolesti na všechny strany. Zvěd
vyšetřil každou větev zvlášť, nezdál se
ale Čeho odkrýti, neboť se zjevnou ne
trpělivostí ustoupil, pušku v ruce, ně
kolik kroků zpět. Randolf nehnul se s
jeho strany a počal rovněž prohlížeti
korunu.
Tu z nenadání zašustilo něco za ni
III. Náčelník Pawnee-ův.
mi; jedna z větví stromu se sklonila a
Nastal večer.
V lese a pohraniční temné těleso sklouzlo k zemi. Rychlý
prérii řádila bouře. Vysoké duby, oře skok — a před bělochy stál štíhJý In
chy, stříbrné javory a sasafrasy sténaly dián.
a listí jejich odnášeno bylo větrem do
„Bledolící mají kalný zrak, ale smě
dálky. Jenom chvílemi prodral se mě lá srdce,“ promluvil válečník, ozbroje
síc z pod divokých mraků na obloze, ný šípem a obloukem. Malování jeho
aby bledým svým okem pozřel na ne věstilo, že jest na stezce válečné.
pokojnou krajinu.
Randolf bezděčně zdvihl pušku, leč
Bylo krátce po půl noci, když oba zvěd zadržel mu ji, řka : ,,Toť Pawlovci opustili opatrně svoji jeskyni a nee. “
plížili se lesem.
„Můj bílý bratr mluví pravdu,“ pra
,,Držet se za mnou, můj hochu,“ vil Indián s úsměvem, „jestiť on vy
napomínal traper, ,, nej menu ji se na cvičeným válečníkem, neboť dovede
darmo zvěd a chci vám ukázati, že oko rozeznati Pawnee-a od Apacha. “
vycvičené může proniknouti tmu, jaká
,,Co přivádí mého bratra do této kra
jest dnešní.“
jiny ?“ tázal se Vilott opíraje se o svoji
Cesta vedla nejzmotanějšími houšti ručnici.
nami a mužům nebyl«) zápasiti pouze s
„Psi apašští přepadli moji ves,“ ujal
četnými překážkami/nýbrž oni museli se Pawnee slova vážně, „čekali jako
ještě dbát i opatrnosti, aby nebyli zasáh zbabělí vlci, až moji válečníci odtáhnou
nuti větvemi, zuráženýmí větrem.
na lov bůvolů. „Ostrý Síp4· pozbyl
Po klopotné, asi hodinu trvající ce Panetanu, svoji sestru; slídí po stopě
stě podařilo se jim dosíci okraje lesiny. Apachů, aby je vyhledal a potrestal
Před nimi rozprostírala se daleká pré lupiče. “
rie. Vilott se zastavil na okamžik, zí
„Toť setkal se ctěný náčelník s lidmi
ral pátravě do temnoty a pak pravil : pravými,“ zvolal zvěd
„Tuto můj
„Prokletý to kus práce, pachtiti se v přítel vyrval sestru jeho z drápů „Ru
této tmě pískem! Bude lépe, vyčká- dého Havrana“ a dívka nalézá se na
me-li konce bouře!“
cestě k domovu. -

která, jak se později ukázalo, byla dí
tětem rodičů evropských, jest bytostí
výtečnou. Vždyť ji znáte, můj hochu !
Jak se vám líbí její vychování chlapců
a děvčete?“
„Vvborně, mistře Vilotte, “ odpově
děl Randolf, naslouchající s velikým
zájmem hlavně závěrku vypravování.
,,Naučila se čtení a psaní od mého
bratra,“ dodal zvěd samolibě, „i cvičí
v tom své děti tak, že to pravá radost.
Přece ale jsem o ni nyní velice starostliv. Prochází-li „Rudý Havran“ kra
jinu, zanechává po sobě krvavé stopy
a z množství provázejících jej rudochů
soudím, že má něco špatného proti bě
lochům za lubem. Nuže, můj hochu,
musíme u večer vyraziti, neboť nesmím
tu ubohou ženu nechati bez varování.
Souhlasíte ?“
„Z plna srdce!“ přisvědčil Randolf
a přijal hřmotně pravici lovce, kterouž
mu tento dobrosrdečné nabídnul.
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,,Ostrý Šíp“ s patrným úžasem na a prohledávali tento les. Pawnee ne
slouchal slovům Vilottovým a když mohl vyzvěděti jejich zámysly, přece
tento umlkl, pravil: ,,Nechť mluví bí ale viděl, že zaměřili včera na jihový
lý můj bratr zřetelněji 1“
chod.“
„Pak nepřijdeme ještě tuze pozdě!“
Zvěd vypravoval nyní, jak se vše
mínil
traper veseleji. „Znám nej bližší
stalo. Vypravoval o setkání se s tlu
cestu.
Vzhůru můj hochu, musíme spěpou Apachů a osvobození Panetany.
chati
na
pomoc mé škvakrové !“
Když skončil, přistoupil mladý náčel
„Chce můj bratr posečkati okamžik,“
ník s dojemnou vděčností k Randolfopromluvil
náčelník zamyšleně a odstr
vi a podav mu ruku, pravil : ,,Nechť
čil
jemně
nabízenou
mu ruku zvědovu.
slyší Veliký duch slova rudého muže:
„Ostrý Šíp“ stal se přítelem bílého·
„Ostrý Šíp“ nezapomene nikdy co jeho
bílý bratr učinil. Srdce jeho splynulo muže od okamžiku, kdy vysvobodil on
jeho sestru
Nechť popíše mi můj
se srdcem jeho — přítele.“
bratr
náležitě
polohu
srubu při Bavlně
S netajenou radostí přihlížel traper
ném
potoku
?
“
tomuto prostému výjevu. Na to se oNěkolika slovy naznačil Vilott místo;
brátil k Indiánu se slovy: „Jest zná
mo náčelníku, kam obrátili se psi a- náčelník zdál se býti uspokojen a po
dal přátelům svým pravici.
pašští ?“
„Uhlídáme se,“ pravil, „dříve než.
Obličej Pawnee-ův vzal na se výraz
proběhne
slunce dvakráte oblouk!“
divoký; oko jeho zajiskřilo pomstou a
Se slovy těmi rozloučili se mužové.
touhou po boji; pravice mimovolně cho
pila se tomahawku, za pasem zastrče Indián spěchal křepče do prérie, oba
ného. „Rudý muž chytrá liška jest,“ pak lovci postupovali okrajem lesa dá
pravil po chvíli. „Nemiluje shromaž- le. Vilott nepromluvil více slova, ný
žďovati bojovníky na jednom místě. brž drže křečovitě hlaveň své pušky,
Dvanáct hord křižuje prérii a les a kaž spěchal, zimničním nepokojem naplněn,
dá může čítati tolik bojovníků, kolik ku předu tak, že mu Randolf sotva po
jest prstů u dvou rukou. „Ostrý Šíp“ stačil.
následoval čtyry neb pět tlup, nemohl
ale nalézti „Rudého Havrana“ aniž
IV. Špehýř.
svoji sestru. Viděl jen, že všichni po
Ještě téhož dne dostihli oba lovci
hybují se směrem jihovýchodním a Ve
malého
Bavlněného potoku, jenž hbitým
liký duch šeptal náčelníků: Psi apašští
proudem
vtékal v zátoku Stříbrnou. Bře
žízní po sklalpech bledolících. “
hy
jeho
porostlé byly hustě štíhlými
„Myslil jsem si to,“ zabručel traper
v zamyšlení a opravdově. „Ano, ne stromy a křovinami. Temná voda zdá
se býti značné hloubky. Tu i tam
smím déle prodlévati, musím zachrániti la
od
hladiny započínala nedozírná prérie.
švakrovou. Hej, milý hochu, jest nejVilott sledoval stopy v půdě s nej
vyssi cas ! “
větší
pozorností. Obličej stal se váž
„O kom to mluví můj bílý bratr ?“
ným, neboť otisky množství neokovaných
vyzvídal Pawnee.
„Při Bavlněném potoku, kamž Apa- koňských kopyt směřovaly všecky k
chové se obrátili, stojí srub jedné paní, “ místu, kde stála malá farma jeho švavysvětloval Villott. „Dle všeho, musí krové. Temné obrazy vystupovaly v
býti se svými dětmi válečníky „Rudé duchu muže, obrazy, na jakéž v svém
ho Havrana“ ohrožena, i chceme ji va- životě tak často byl již pohlížel, a kte
ré naplňovaly jej hrůzou.
rovati a zachrániti.“
Nenadále však vyjasnily se jeho rysy.
„Příliš pozdě,“ mínil Pawnee.
Otisky
kopyt uchýlily se na východ k
„Oo tím chce říci můj bratr?“ zvo
lal zvěd polekán. „Přece ne, že srub řece a sice přímo k otevřené prérii.
jest již vzat a ubohá žena se svými dět
„Chvála bohu,“ zvolal oddechna so
mi usmrcena?“
bě. „Dle všeho neprovedli holomci
„Nikoli,“ odvětil náčelník. „Psi ještě svůj ďábelský záměr. Co mne
apašští byli již předvčírem na cestě k ale přivádí v úžas, jest to, že se mu
Bavlněnému potoku, leč brzy se obrátili sila tlupa „Rudého Havrana“ spojití s
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bych si tyto stopy vysvětlit! ? Jistě že
táhli černí ďáblové nej prvé na lov do
prérií, aby pak pod záštitou tmy pře
padli farmu moji švakrové. “
Oba lovci kráčeli nějakou dobu podél
řeky, načež vstoupil Vilott do vody a
volaje na svého soudruha, aby jej ná
sledoval, pravil, že toto jest jediná
mělčina, kterou zná daleko široko, a
zmáčené šaty — ty prý již jeho švakrová nějak osuší.
Sotva že byli lovci na druhém břehu
se octli, sotva že byli nohou vstoupili
do houštiny: zdvihla se z věnce husté
ho rákosí opatrně hlava Indiána a po
hlížela za nimi.
Malé temné oko válečníkovo jiskřilo
chvíli za oběma, načež Indián zmizel
opět v svém bezpečném úkrytu. Obe
zřetně vlékl se po zemi, takže sotva
bylo pozorovati pohnutí vrcholků ráko
sí, tím méně pak plazící se tělo. Teprvé v jisté vzdálenosti od řeky, když
mnil se býti zcela bezpečen z dostřehu
oka bělochů, zdvihl se Apach. Něko
lika skoky octnul se v lese, jehož stíny
úplně jej ukryly. Kvapně spěchal k
určitému cíli, kterýž ukázal se býti ma
lým indiánským ležením, zřízeném v
úzkém údolí.
Obstárlý Indián zdvihl se se své med
vědice, jakmile uslyšel blížící se kročeje.
„Co přináší Nořící bobr?“ ptal se,
když příchozí slanul u něho.
„Slyšiž náčelník můj slova váleční
kova,“ pravil tázaný, muž ještě mladý.
, Rudý Havran“ vydobyl sestru svého
úhlavního nepřítele, krásnou Panetanu.
Dva bledolící uloupili mu ji.“
„Vím to,“ zvolal náčelník, ,,avšak
co s tím ? „Rudý Havran“ nechce býti
na to upomínán, že zrak Velikého du
cha před ním se zachmúril.
Co má
Nořící bobr k zvěstování ? Je-li to ně
co dobrého, ať mluví rychle.“
Indián zaujal to nejpodřízenější po
stavení, aby ukázal, že tvrdá slova ná
čelníkova neminula se u něho účin
kem.
. „Viděl jsem před půl hodinou oba
bledolící,“ započal s přízvukem měk
kým.
„Kde jsou?“ tázal se Rudý Havran.
„Chci jejich skalpy, musím je zabiti,
neboť mne oklamali a řekli náčelníku,

že jest blízek stáří a oči jeho že po
zbyly bystrosti mládí.“
„Bledí bojovníci přebředli Bavlněný
potok a obrátili své obličeje k chatrči
bílé ženy,“ pokračoval Nořící bobr.
D’ábelský úsměv přelétl tvář náčel
níkovu, když uslyšel, že úhlavní jeho
nepřátelé pomstě jeho ujiti nemohou.
Podivuhodné uprchnutí Pan etany a obou bělochů naplnilo jej rozhorčeností;
myslil, že sláva jeho válečná a pověsť
o chytrosti nemálo tím utrpěly a právě
uvažoval, jak by se opět v očích svých
válečníků ukázal velikým, když dosta
vil se špeliýř a ohlašoval, že oba lovci
utekli se k bílé ženě, kterouž chtěl s
oddělením své tlupy příští noci navští
vit!.
„Ví Nořící bobr, že část našich bra
trů lov: bůvoly na sousední prérii ?“
ptal se po chvíli náčelník.
„Viděl jsem s'opy v písku,“ odvětil
mladý Indián.
„Dokážiž tedy Bobr, že má nohy
jelena,“ promluvil „Rudý Havran “
„Nechť přispíší si Apachové a obrátí
koně své k chatrči bílé ženy.“
Okamžitě obrátil se Indián a spěchal
provésti rozkaz svého náčelníka. Ten
to zatím položil se opět na medvědici
a vypouštěl dlouhé mraky dýmu ze své
ho kalu metu. Zachmúrený, bronzový
obličej přijal na se výraz tajemný a pá
travé oko zajiskřilo chvílemi divou ra
dostí.
„Bledí psi nesmějí mně ujiti “ bru
čel, „dříve než jitřenka dokončí podru
hé svůj běh, budou jejich skalpy zdobiti můj pás.“

V.

V srubu.

Asi za hodinu po přechodu přes Ba
vlněný potok dostoupili oba lovci cha
trče paní Vilottové. Byl to jednoduchý
ale pevný dům, obemknutý kolem ku
kuřicovými polmi. Více otvorů v špalkových stěnách svědčilo, že obyvatelé
zařízeni jsou pro případ obrany; však
pruhy kouře, vystupující na jihovýcho
dě k obloze, poukazovaly k tomu, že
ještě více osadníků zde jest usídleno
a že jich pomocí a společným jednáním
nebezpečí před řáděním jednotlivých
Indiánů jest zmenšeno.
Osadnice seděla přede dveřmi své
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„Mé ubohé děti !“ vzdychla, když
chýše a pletla síti, pří kteréžto práci
pomáhali jí dva hoši v stáří desíti a byl Vilott zprávu ukončil.
dvanácti let Veliký pes ležel nedále
„Buď bez starosti, švakrová,“ těšil
ko skupiny maje huňatou hlavu polo traper. „Dokud probíhati bude krůpěj
ženu na natažených předních nohou. krve mými žilami, nestane se dětem
Byl první, který shlédl oba lovce a mého zesnulého bratra nic. Já a tento
povstal, s kňučením.
mladý člověk, můj nejlepší přítel, spo
Randolf viděl nyní, že paní chopila jíme své zbraně s tvými. Karel, tvůj
se pušky, opřené podle ní o stěnu a nejstarší hoch, umí výborně ručnici naohlížela se na všecky strany. Sotva bijeti a může nás tudíž podporovat.44
ale že zmužilá žena spatřila muže, od
„Ela, strýčku,44 zvolal srdnatý hoch
ložila rychle zbraň, pro mluvíc několik a oči jeho při to n zaplály, „ukážu ti,
slov k hochům Tito zajásali radostně, jak u ním pušku nabijeti!“
ohlédli se a spěchali lovcám v ústrety.
„Dobře, d )bře, milý hochu,44 usmál
,,Strýčku Tomáši, strýčku Tomáši !“ se Vilott, „jsme tedy čtyři. Nyní
volali již z daleka. ., Vítejte nám, ví
však pomysleme, jak bychom vše nej
tejte nám!44
lépe zařídili, co by odporovalo vydatně
Starému zálesáku vstoup'ly slzy do Indiánům. Jak to vypadá se zásobou
očí a když tiskl oba hochy na svá prsa, vody, švakrová?44
řinuly se mu po vousu. Při tomt) po
„Všecky sudy jsou plny,44 odvětila
hledu nemohl Randolf ubrániti se do tato.
jetí. Jak měkké, teplé spočívá přec
Po několika minutách vstoupili všisrdce za tímto hrubým zevnějškem toho ckni do srubu. Dvě děti spaly již ve
muže 1 pomyslil si. A od toho oka své postélce; bylo t > děvče a hošík.
mžiku přilnul k traperovi ještě více; bylť Mír a zdraví zářily z jejich malých obli
pohlédnul do jeho nitra, a jakž mnoho čejů. Traper zahleiěl se na okamžik
krát se v životě děje, nabyl přesvědče na spící dítka, načež obrovským svým
ní, kteréž na věky poutá.
ramenem zdvihl postel a zanesl ji do
„To jsou pozii statky mého zesnulého nejzazšího kouta světnice.
bratra!“ pravil traper po chvíli, načež
„Zde spáti budete bezpečněji, brouspěcháno k chatrči, kde paní Vilottová čátka,44 pravil a přišoupl rodičné před
očekávala své hosti.
měty tak, že chrániti musily maličké
Randolf shledal v ní ženu ráznou, před vniklými šípy neb kulemi. Po té
příjemných tahů, které ale byly sluncem prohlédl zásobu střeliva a vrátil se ko
při polní práci trochu osmáhly. Tem nečně spokojen do větší světnice, v
né její oko bylo krásné a pohlíželo v kteréž byla zatím paní Vilottová rozže*
svět ne bez sebedůvěry.
hla světlo.
„Tak,“ pravil, „jsme dostatečně při
„Co nám přináší strýček?“ tázala se
praveni
na příchod Apachů.
Mohou
zvučným hlasem.
„Špatné zprávy, švakrová,44 odtušil přijití a bůh a naše ručnice ochrání nás
starý. „Jsi připravena na obležení?“ před jejich n )ži.44
Zbraně byly ještě důkladně prohléd
„Prachu a olova máme dosti 44 od-' nuty. při čemž ne starší hoch projevil
pověděla paní, „doufám ale, že toho neobyčejnou obratnost. Na to uchopil
nebudeme nuceni upotřebit·.4,
traper svoji zbraň.
„Naděje ta jest nevčasn >u od chví e,
, Pokusím se,“ pravil, „zjednati mé
kdy jsem poznal, že několik set psů mu jiné «u kteréž mi Indiáni přidělili,
apašských probíhá krajinu,“ ubezpečo všechnu čest. Dejte pozor! Jakmile
val traper. „Noc nastává a dříve než uslyšíte můj hlas, otevřete rychle, ji
uplynou tři hodiny, zaznívati budou ta nak však nedejte se svésti, odstrčiti zá
to pokojná místa řevem a rykem divo voru. 4 ·
kých ďáblů v podobě lidské.44
Arciť pokusila se paní Vilottová ně
Paní Vilottová nechala si nyní vý kterými námitkami pohnouti svého švapravo váti všecko podrobněji a Randolf kra, aby nevysaz >val svůj život nebez
pozoroval, že obličej její stává se váž pečí v šanc, starý stál na svéma op istil
srub, chtěje vypátrati nepřítele. Brzy
nějším a opravdovějším.
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na to byla zabalena chatrč závojem ti
ché noci. Z dalekého lesa ozývaly se
sice jednotlivé hlasy ptáků a zvěře, nic
ale neprozrazovalo blízkost člověka.
Randolf stál u vchod i podpíraje se o
svou ručnici a naslouchal do dálky. Rád
by byl svého přítele doprovázel, leč
věděl, že by tako · é nabídnutí odepřel
a tudíž raději mlč 4.
Paní Vilottová byla vystoupila r nej
starším chlapcem na půdu srubu, aby
dle možnosti se rozhlédla po nejbližším
okolí a popatřila na měsíc, který mu
sil za hodinu vystoupiti a osvítiti celý
kraj. K sluchu jeho dorážel z vedlejší
prostory hluboký dech dítek, což upo
menulo jej na bezstar >stnosi mládí.
Časem prokouknul zavíravým otvorem
v těžkých dvéří, avšak nepozoroval nic,
neboť tma byla neproniknutelná a ne
bylo na několik kroků nic k rozeznání.
Tak plynuli jedna čtvrthodina za
druhou a traper nedával dosud o sobě
ni nejmenší známky na jevo. Vdova
sestoupila právě do spodního patra, aby
se ohlédla po dětech.
,,Za několik minut y.yjde měsíc,“
pravila k Randolfovi. „Dejž bůh, aby
švakr vrátil se před jeho východem.“
Ještě nedokončila tuto sadu, když v
dálce zahoukla ránu z ručnice.
,,Toť jeho puška!“ zvolal Randolf.
„Znám ji po hlase.“
Se slovy těmi jal se opět do temna
naslouchati — než zůstávalo vše tiché.
Uplynulo několik trapných minut, když
tu znenadání bylo slyšeti rychlé kroky
a ze zdálí temný du<ot
„Otevřte. Apachové jsou mi v pa
tách!“ zvolal pojednou hlas traperův.
Rychle odletěla závora od dvéří a v
málo okamžicích stál Vilott ve vnitřku
srubu, jehožto vchod byl ihned opět
uzavřen.
„Ta psí banda byla by mi málem za
skočila cestu !“ horlil traper. „Kdo
by si byl také pomyslil, že většina jest
jich na koních. Však zde jsou již!“
Strašlivý vřeskot rozléhl se v tomto
okamžiku u pevnůstky, bylo slyšeti dosot koňských kopyt a sta jezdců objíž
dělo dům, hledajíce do něho přístupu.
Náhle zahřmělo to ze střelných otvo
rů. Tři blesky vyšlehly z nich a tři
jezdci skáceli se s koňů dolů. Tyto
tři rány ale zanikly v řevu frkajících

koňů a vřískajících Apachů; když však
zahřměl hrouiadný výstřel po druhé a
sice s výsledkem tím samým, zdáli se
útočníci poněkud váhati, neboť pojed
nou zadrželi své koně a zůstali nepo
hnutě na svém místě státi.
„Dejte jim po třetí !“ zahřměl nyní
hlas zvědův a po třetí zatřáskly ručnice.
Jakoby kouzelnou ranou rozprchli se
Indiáni na všecky strany, hned ale se
zase srazili a uháněli plným tryskem
zpět k blízkému lesu.
První útok jsme odrazili,“ chválil
si traper, nabíjeje znovu ručnici; ,.než
neuplyne ani půl hodiny a vrátí se za
se, tentokráte ale pěšky; jinak bych
neznal úskoky a obyčeje těchto divo
chů. “
Měsíc počal rozlévali své bledé svět
lo po plochých polích v okolí chatrče.
Více Indiánů, chtějích se dostati z do
střelu pušky, vléklo se po zemi za svý
mi uprchlými soudruhy. Zdáli se býti
těíce zraněni, neboť každý pohyb jejich
byl namáhavý.
„Ti ať sdělí svým soukmenocům, že
jsme nestříleli hrachem,“ mínil Vilott.
„Jinak měl bych s nimi hlubokou sou
strast,“ dodal, jakoby na omluvu tvr
dosti, jaká spočívala v této poznámce,
„kdyby těžce raněni byli v boji počest
ném; leč tito taškáři odnesli pouze
spravedlivou mzdu. Kdybychom my
upadli v jejich ruce, byla by smrt nejžalos'nejší, nejtrapnější naším osudem. “

VI.

Útok.

Měsíc zatím zůplna vyšel a osvítil
celé okolí srubu, tak že nic zrakům
obhájců nemohlo zůstati skryto. Tito
nabili opět vystřelené zbraně a očeká
vali s tlukoucím srdcem obnovení úto
ku. Děti probuzené při prvním hřmotil
byly opět usnuly a všude panovalo nej
hlubší ticho.
Traper byl vylezi na půdu, aby se
rozhlédl po vůkolí a Randolr slyšel, jak
právě přichází dolů.
„Ti taškáři stíží nám naše postave
ní,“ pravd, „nasbírali suchého chrastí
a blíží se již. He, nyní pozor!“
Tato slova spôsobila v společnosti
nový život. Každý spěchal na své mí
sto a chopil se své pušky.
„Ne dříve střílet, dokud rudoši zde
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nebudou!“ kázal Vilott. „Já tento
kráte posílat jim budu kule se střechy,
neboť chlapíci zamýšlejí nás vykouří ti;
však nemá se jim to tak snadně poda
řit, mámeť v sudech na půdě dosti vo
dy, abychom pekelný jich žár udusili!“
Za těch slov vystoupil starý opět na
půdu a Randolf slyšel, jak zaměstnává
se s nádobami vody.
V témže okamžiku ale poučil jej lo
moz, zaznívající z venku, že Indiáni se
blíží. Mladý lovec viděl před sebou řa
du neútvarných postav. Poznával pou
ze pohybující se nohy, hlavu a trup
nepřítele nemohl nijak rozeznati.
,,Nestřílejte příliš časně,“ varoval
chvějící se hlas paní Vilottové, stojící
nedaleko něho a pozorující rovněž, se
sbraní v ruce, strašnou řadu Apachů.
,,Jenom kdyby mé ubohé dítky tu
nebyly!“ mumlaly rty osadnice.
,,Buďte bez starosti,“ těšil ji Randolf, ,,dokud bude mi lze tomu zabrániti, nesmí žádný Aparh vs+oupiti v tuto
prostoru! Také jsem vždy slýchal, že
Indiáni ušetří dětí.“
„Pozor!“ zvolal v tom hlas Vilottův
se shora dolů. ,,Dejte jen těm, kteří
se blíží ku vchodu, ostatní přenechte
mně a Karlovi “
Randolf viděl, jak řada přiblížila se
as na třicet kroků a nyní zastavila se,
aby, jak se zdálo, vyšetřila nejslabší
místo malé pevnůstky, anebo vyčkala
opatření jaká obhájci učinili.
V tom okamžiku zazněla puška sta
rého trapera a hned na to objevila se
díra v řadě; bylo víděti jasně, že řada
pozůstává z Indiánů, nesoucích otýpky
chrastí.
Tato rána byl i jistou mírou zname
ním k útoku. Jako burácející vlna
lina i se Indiáni k srubu, hodili otýpky
k stěně a počali po nich stékati střechu.
Rána za ránou podala se strany na
padených a temné těleso padalo jedno
za druhým k zemi, zbarvujíc tuto svou
krví. Apachové, jimž se podařilo vystoupiti na otýpky; sekaly svými tomahawky do stěn, tak že pod jejich rana
mi otřásala se celá chatrč
Přece ale
ukazovalo se jejich namáhání marným,
neboť srub postaven byl ze silných kme
nů, Své hlavy zdvihnout! na okraj
střechy útočníci se více neodvážili, zpozoŕovaliť že každý, kdo o to se poku

sil, padl za obět jisté pu-ce obránce,
hájícího vrchní Část domu.
Když pak také z dolejších prostor
rána za ránou houkala a téměř každé
jeden z útočníků podlehl, nahlédli Apachové, že tímto spôsobem k bělo
chům se nedostanou. Již opustilo ně
kolik Indiánů bojiště, když zavznělo
zapísknutí náčelníka, svolávající všecky
zpět.
„Pozor!“ ozval se opět hlas Vilottův nahoře. ,, Dejte jim několik na
cestu! “
Rány které nyní zarachotily, nemohly
cíle svého se minouti a posloužily k
tomu, že úďup Apachů stal se útěkem.
„Nyní máme zase na hodinu pokoj,“
oddech! si Vilott, sestupuje dolů po žebříce.
„Třeba na vždy,“ mínil Randolf.
„JME lý příteli.“ odvětil traoer, „zná
te naše Indiány ještě špatně. Jakmi
le utrpí nějakých ztrát, stanou se urput
nými, žízní po pomstě a odváží se
všeho. “
„Vracejí se za^e ! Pro vůli boží, při
cházejí znovu ! “ zvolala osadnice.
Hlasitý povyk, blížící se vždy více,
byl důkazem, že paní Vilottová mluví
pravdu. Traper vyskočil kvapně na
střechu a obhájci spodní prostory vzali
útočiště k puškám. Tentokrát ne >dvážili se však Indiáni tak blízko se při
blíží ti, aby těla jejich poskytla obháj
cům jistý cíl; zůstali v nějaké vzdále
nosti stati a počali stři letí hořícími šípy
na srub.
„Pojďte na horu!“ zvolal Vilott.
„Zde na hoře jest nyní vaší pomoci
více třeba nežli dole !“
Vskutku ukázalo se brzy, že traper
měl pravdu, neboť více hořících šípů
zalétlo již do chrastí a toto se vzňalo.
Nejprvé vystupoval slabý kotouč dýmu
na tomto místě, pak ale vypukly světlé
plameny, které zkázyplně počaly se plaziti po stěnách srubu.
Vzdor nebezpečí, že by mohl hořící
mi, ostatně chabě padajícími šípy býti
zasáhnut, odvážil se Vilott na střechu a
nechal si otvorem podávati vodu nádobu
za nádobou. Bezprostředně nad hořícím
místem vyrazil pak dno sudu a nechal
vodu téci.
Tím spůsobem byl již uhasil na více
místech oheň a zponenáhlu měl za to,

— 61

že šťastně nebezpečí odvrátil, když po
hled na Indiány jej přesvědčil, že tito
za neustálého střílení přicházejí vždy
blíž.
Apachové stali se smělejšími, když
kule v jejich řady uhodila. Viděli, že
obránci musí věnovati veškerou p »zornost ohni a že mohou douíáti v ztečení
malé pevnůstky za takových okolností.
„Ke zbrani!“ velel traper. , Přenechte mně oheň a obraťte se proti těm
ďáblům !“
Rychle spěchal Randolf a osadnice
dolů do spodní prostory. Kule za kulí
tloukla v řady blížících se rudochů, ti
to ale nezdáli se tentokrát dbáti toho,
chtěli zmocniti se srubu stůj co stůj.
Zřetelně slyšeli obležení pobádající hl«.s
náčelníkův, Randolt poznal v něm hlas
,,Rudého Havrana“ a srdce jeho se za
chvělo.
V tom padlo něco těžkého, na střeše
a jeden sud skutalil se na zem.
,,Strýc jest poraněn!“ zvolal úzkost
livým hlasem chlapec, nalézající se na
půdě.
To byla těžká rána pro obležené.
Randolf cítil, že mu krev ztuhla, brzy
ale bylo po leknutí, neboť starý volal :
,,Nedejte se zastraší ti! Jsem ještě ve
selý ! Malé škrábnutí neusmrtí trapera!“
Oba obránci dolení prostory oddychli
si volněji a pokračovali v palbě, aniž
by docílili dřívějšího účinku, neboť In
diáni přicházeli stále blíž a blíž.
V tomto osudném okamžiku objevil
se dole traper; měl levé rámě obváza
né a v pravém nesl soudek.
,,Musíme se nejhoršího odvážiti, “
pravil starý a tahy jeho prozrazovaly,
že zamýšlí provést! odvážný kousek.
„V tomto soudku jest ještě několik li
ber prachu,“ pokračoval. „Ten musí
nám posloužiti k tomu, abychom nahna
li divochům nezměrného strachu.“
S těmi slovy zastrčil do otevřeného
otvoru nádoby hrsť koudele a tuto za
pálil.
,,Otevřete, ve jménu boha!“ zvolal
hromovým hlasem.
Randolf, kterýž starého ihned pocho
pil, odstrčil rázem závoru a traper vy
skočil ven. Obratným hozem spůsobil,
že soudek počal se kutaliti, koudel ná
sledkem průvanu počala víc a více hořeti a když takto na spěch shotovený

pekelný stroj dostihl blízkosti řady ln"
diánů, vzňal se prach a vyvolal straší?
vý výbuch.
Více útočníků skleslo, dílem leknu
tím. dílem poraněním, k zemi, ostat
ní pak s ohlušujícím vřeskem hledali
svou spásu v nej rychlejším útěku. Dří
ve než vteřina minula, bylo místo od
nich vyklizeno.
,,Tentokrát nechají nás delší čas s
pokojem,“ usmál se starý, ,,můžeme
zatím oheň náležitě uhasíti, aniž by nás
obtěžovali. “
Po té vyšel s ostatními před srub.
Spojenému úsilí podařilo se strhali do
lů otýpky a doutnající místa udušiti.
Kolem do kola nebylo Indiána k spa
tření. Nad celým okolím spočívalo
hluboké ticho. Jedině temná těla, po
krývající půdu v malé vzdálenosti od
srubu, poukazovala na divoký boj, kte
rýž se byl nedávno na tomto místě sběhl.

VII· Nové nesnáze a konečná spása.
Velebně vystupovalo slunce na dale
kém východě. Vrcholky stromů vrou
beny byly světlem nejmalebnějším. Ptá
ci počaly své ranní písně a miliardy
hmyzu započaly svou \ eselou hru a ži
vot. Obhájci malého srubu nepozdra
vili ještě nikdy tak paprsek zlatého
dne, jako tohoto jitra.
Zmužileji hle
děli vstříc nastávajícímu boji. Mohliť
své pušky zasaditi jistěji v terč, mohli
přehlédnouti každý pohyb útočníků a
seznali každou jejich lesť.
Pouze jediná starost tížila je: zásoba
vody chýlila se ku sklonku a pramen,
z kterého mohla býti doplněna, prýštil
na okraji lesa, v němž Apachové se
ukryli.
Traper přemítal sem a tam, než ne
chtělo mu nic napadnouti, jak by odpomohl Desnázi. Ovšem mohli vystačí ti
s vodou, která ještě byla, na několik
dnů, avšak pouze co s nápojem; na ha
šení ohně nebylo lze pomysliti a přece
bylo jisto, že Indiáni, ne li za dne, tedy
příští noci obnoví svůj útok a znovu
pokusí se hořícími šípy útočiště jejich
uvésti v plameny.
„Ten tam nahoře již nám pomůže,“
mínil posléze traper, „a bude li to mu
set býti, můžeme se vždycky za šera
něčeho odvážit. Nyní ale jest na nás,
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jak bychom naši pevnůstku ještě vydat
něji mohli brán iti.“
Obležení počali bez prodlení o tom
pracovití.
Chrastí snešeno na jednu
hromadu a spáleno, v stěnách provrtá
no více střílen a vchod opevněn vně i
uvnitř novými špalky.
Za této a jiné práce nastala druhá
noc a traper již se odhodlal dojiti se
soudkem ku pramenu pro čer tvou vo< du, při čemž Randolí měl svou ručnicí
kryti jeho zpáteční c< stu: když Karel,
stojící na třeše na stráži, oznamoval, že
na okraji lesa objevili se Indiáni.
Hned na to přesvědčil se Vilott, že
Apachové zamýšlejí nový útok a ten
že provésti míní před východem luny.
,.Byli jsme opět jednou bláhovými, “
promluvil traper mrzutě. ,.Měli jsme
chrastí zapáliti teprvé nyní, abychom
zjednali naším puškám určitý cíl; než
onen kbelík dehtu, jejž jsem byl viděl
na půdě, může nám posvítí ti tak dlou
ho, dokud měsíc nevyjde.“
Vilott snesl řečený předmět před
srub, upevnil jej na kůl a zapálil. V
málo vteřinách osvěcoval jasný p’amen
nej bližší okolí a nyní bylo zřetelně po
zorovat!, jak Apachové vyrazili v těsné
řadě k ztečení chatrče.
Tentokrát bude nám přestátí tuhý
odpor,“ mínil starý lovec, když přehlé
dl temné řady nepřátel.
Sotva že tato slova ukončil, započal
již boj. Sta šípů svištělo vzduchem.
Pravý ohňostroj chrlen byl na srub,
neboť šípy opatřeny byly hořící látkou.
Na štěstí padaly ale šípy yětšinou
příliš záhy k zemi, jenom některé za
ryly se svými hroty do špalků srubu.
Vilott přenechav ostatním hájení se
střelnou zbraní, srážel sám dlouhou žer
dí hořící výstřely se stěn.
Tak trval boj dobré půl hodiny. De
het znenáhla hasnul a stále tmavějším
stával se okrsek. Randolf a osadnice,
podp orováni Karlem, odpovídali ze svých
ručnic střelbě Indiánů tak rychle, jak
mohli, než kulí jejich zdáli se útočníci
málo dbáti.
Právě chtěl Randolf svoji pušku opět
zapažiti a posiati její obsah Apachům,
když ozval se hlas vstupujícího trapera :
,,Musíme prchnouti! Střecha hoří a
v málo minutách šlehati budou plame

ny vzhůru k obloze. Kde jsou děti,
švakrová ?“
,,Zde, zde!“ odpovídala tato třesou
cím hlasem a pojala nejmenší, jež byla
do kouta ukryla, v náruč.
,,Pospíšíš napřed!“ mluvil dále Vi
lo! t, ,,já a můj přítel krýti budeme ústup. Obrátíme se k řece, tam nezpo
zoroval jsem žádného Indiána. Jasnou
mysl, moji dobří přátelé, bůh neopouští
svých ! “
Paní Vilottová zdvihla svou ručnici,
hodila ji přes rameno a poj mouč své
nejntenší za ručičky, přikázala oběma
starším hochům, aby ji následovali v
patách. Načež prohlásila, že je připra
vena.
,,Ve jménu páně, ku předu!“ velel
Vilott a odstrčil závoru.
Dehet byl již shasl a černá tma pa
novala vůkol; na okraji střechy vyska
kovaly tajen·ně malé plamínky a tu i
tam zafičel hořící šíp do staviva.
Paní Vílottová zaměřila ihned v stra
nu, naznačenou jejím švakrem a oba
lovci následovali ji, držíce zbraně k vý
střelu připraveny. Takto kráčeli asi
sto kroků. Tu z nenadání zastavila se
vdova. K svému zděšení pozna’a, že
Indiáni musili jejich útěk zpozorovati,
neboť slyše'a na blízku kroky nepřítele.
,,Musíme zpátky,“ pravila tiše Vilottovi.
V málo okamžicích přesvědčil se ten
to, že jest jim útěk zamezen Kdyby
byl sám, byl by se protloukl, takto ale
s dětmi bylo to nemožno, musil cdliodlati se k i ávratu. To však dáti musi
lo se rychle, neboť n ohli blížící se In
diáni snadno je zaskočiti! Rychlostí
blesku uchopil oba chlapce a skokem
spěchal k hořícímu t-rnLu, který měl
jim poskytnouti prozatímně ochrany.
Byl nej vyšší čas.
Právě odevzdal
děti bezpečí, když již divoši se přihnali.
Silný výkřik poučil jej, že jeho švakro
vá, která byla nej starší oba hochy vza
la si na staro-1, nalézá se v nebezpečí.
S puškou mávaje jako sekerou, vyst očil
ubohé žere na pomoc. Jeden Apach
byl ji uchopil, leč v témž okamžiku,
kdy chtěl jí o zem mrštiti, zasáhla jej
kovaná hlaveň ručnice traperovy. Dra
hý A pach, jenž z temna se vynořil, ská
cel se trefen kulí Randolfovou k zemi
a nyní bylo všem možno hledati spásu
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ve srubu, jehož těžké dvéře poskytly
jim brzo ochrany.
Za divokého řevu obklíčili hned na
to divoši malou pevnilstku, ostří tomahawků bušila do špalků a obležení po
hlíželi své zkáze v tvář.
Arci pokusili se dobře mířenými ra
nami odehnati divochy, leč tito nepo
všimli si ve tu ě, zdali ten či onen z
nich padl.
V této nejvyšší nouzi, když již při
pravovali se na záhubu, zaslechio ostré
ucho Vilottovo neobyčejný lomoz, při
cházející z dálky vždy určitěji. Se
znal jej býti dusotem mnoha set koň
ských kopyt a když ještě o tom pře
mýšlel, co by to as mělo znamenali,
zavzněl divoký válečný pokřik, jejž ná
sledoval prudký boj a strašlivý zápas.
,,To jsou Pawneeové ! Jsme zachrá
něni! „Ostrý Šíp“ přišel! Ať žije
šlechetný náčelník!“ zajásal starý tra
per a odiazil závoru od dveří. Venku
seděl Indián vysoko na koni, Apachové
byli ale zmizeli.
,, Budiž vítán, udatný Pawnee !“ vo
lal Vilott.
,, Pane tana poslala mne sem, abych
poděkoval její ochráncům,“ i jal se > le
va náčelník. ,, Však musí rudý b jo vnik
opět pryč. Mladý jeho lid čeká, chce
pronásledovati Apachy a je zničiti !“
Měsíc vyšel a osvěcoval daleké plá
ně. Když ,,Ostrý Šíp“ cválal za svými,
zpozoroval Vilott za jeho pasem vláti
krvavý skalp.
„Toť zajisté kůže s hlavy ,,Rudého
Havrana!“ pomyslil a vyvolal ostatní
obránce ze srubu ven.
Ko'eín do kola nebylo stopy po ne
příteli; pouze množství mrtvol pokrýva
lo zemi. Po střeše srubu plazily se
plameny, kterých ale oba muži staly se
v brzku pány a zachránili obydlí.
,,Děkujme bohu,“ pravil starý tra
per, „že nás šťastně vysvobodil z ru
kou těch ukrutníků. Jsme velikými
díky zavázáni ,,Ostrému Šípu,“ udat
nému náčelníku Pawnee *ův. “
,,A taktéž Panetaně, jeho sestře, “
dodal Randolt.
Při pronesení tohoto jména stala se
paní Vilottová pozornou.
„Znám ji,“ pravila pak, „Často nosila
jsem v dřívějších letech dceru náčelní
ka Pawnee uv na rukou, co zatím její

starší bratr mne pro váží val, stříleje šípy
veverky. Syn náčelníkův prozrazoval
již záhy velikou obratnost v střílení do
terče a mohu si tudíž vysvětliti, proč
mu jeho soukmenovci přidělili jméno
„Ostrého Šípu.·* “
Jakmile byl ohni dokonale uhašen,
odebrala se celá společnost na odpoči
nek. Dvéře byly pečlivě uzavřeny a
každý oddal se spánku, který již po
dva dny nebyl zavítal do srubu.
Silný dupot koňský probudil druhého
dne spící. Náčelník Pawnee-ův vrátil
se se svými bojovníky z pronásledování
nepřítele, aby se r< zloučil.
„Apachové nikdy víc neodváží se
vkročiti na lovčí půdu Stříbrného po
toku,“ započal náčelník vstoupna do
vnitř a přijímaje podávanou ruku Vilottovu. „Skalp „Rudého Havrana“ sice
ušel rukouin náčelníka Panee-ův a nekrášlí jeho pás, a\ šak jiné skalný zdobiti mají co nejdříve wigwamy mé vsi.“
Po té obrátil se k Randolfovi, dlícímu
nedaleko a pokiačoval: „Chce můj
bílý i ratr pro vázeti Pawnee a ? Zelená
údolí jeho rudých přátel jsou plna zvě
ře a pohraniční prérie skýtá buvolů,
více než hodin do ioka. “
Randolf pomyslil na Panetanu a svo
lil, když byl „Ostrý Šíp“ připojil, že
jeho kmen bude mu povdťčen, jest-li
že vyučovati jej bude v umění bělochů.
Vilott přislíbil, že jakmile bude hotov
se znovuzbudováníni obydlí své švakrové, na^ štíví rovněž Pawnee-y na jich lov
ci půdě. Mladý lovec rozloučiv se vy
šinul se do sedla ukořistěného apašského koně a cválal se svými novými přá
teli k jich don ovu.

Tlil* Závěrek.
Uplynulo několik měsíců. \T hustém
pralese, jímžto proudil hořejší tok Stří
brného potoku, odpočívali v stínu vě
kovitých stromů čiva lovci; jeden Indi
án, druhý Evropčan. Tento zdál se býti
zahloubán ve skv< st obklopující jej pří
rody a skutečně byl to kousek země,
jakéhož sotva jest v novém i starém
světě. Ořechy, duby, buky, javory a
vysoké platany lemovaly břehy, s ti í da
jíce se s jedlemi a vůnéplnými akaciemi a kořeny jejich objímal jasmín a ji
né rostlinstvo.
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Jeleni pobíhali v blízkých mýtinách,
netušíce přitomi ost lovců, ťopani láka
ly kvokáním k sobě své slepice a na
ratolestích bílých dubů zpíval sedmililásek. Množství pestrobarvých motýlů
houpalo se od květiny ku květině a
malí, cvrčící ptáčci klovali v purpuro
vých malinách, bujících v rozměrném
keřoví. Z lesní trávy zazníval tlukot
americké křepelky a na suchých větvích
ozývalo se bušení datla, slídícího po ne
sčetném množství brouků a červů. A
nad vznešeným tímto obrazem vznášel
se vysoko ve vzduchu orel, prolétaje v
širokých kruzích svoji říši a pátraje po
kořisti.
Konečně přerušil Indián mlčení a
obrátil se k zadumanému svému příteli.
„Nač myslí můj bratr?“ tázal se
hlastm takměř melodickým.
,,Závidím svému příteli, že stráviti
mu jest život v tomto pralese,“ odvě
til onen, v kterémž zajisté čtenář Randolfa předpokládá.
,,Jak dlouho to potrvá,“ ujal se položalostně náčelník slova, ,,dokud seke
ra bílého muže nezničí tyto lovčí pů
dy. Než co překáží mému bratru, aby
zde znstal a žil s kmenem Pawnee-ův ?“
Randolť neodpověděl hned na tuto
otázku; teprvé po delší přestávce odvě
til: „Mfij bratr zajisté zpozoroval, že
jeho přísel nevidí nerad Panctanu. “
,,Zpozoroval jsem,“ přisvědčil „O
strý Šíp“, „a vím, že moje sestra by
truchlila, kdyby přítel můj řekl: Chci
se vrátit k bledolícím svým bratrům.“
Opět nastala přestávka, na to ale obrátil se Randolť k svému příteli úplně,
řka: „Dej mně svou sestru, náčelní
ku, a já zůstanu.“
,,Jest určena jednomu náčelníka na
šeho kmene,“ promluvil Pawnee vážne,
,,lec ten nepokusil se po dnes o plat
nost svých nároků. Otážu se Panetany
a ta nechť rozhodne.“
Sotva že doznělo poslední slovo In
diánovo, zahoukla lesem střelná rána.
Oba mužové vyskočili, ohlížejíce se udi
veně vůkol. Z nedalekého okraje lesa
vystupoval řídký pruh dýmu. Bez otá
lení pospíšili oba lovci k tomuto místu
a zvláštní výjev objevil se zrakům jejich.
Na hřebenu srázné stráně, jejíž patu
omývaly vlny Stříbrného potoku, zá
pasil ------------- starý Vilott se svalna

tým rudochem. Náčelník Pawneeův
zajiskřil očima, poznaje v rndochu nej
úhlavnějšího svého nepřítele — ,,Rudé
ho Havrana.“ Skokem octnul se u
zápasících, leč v tom okamžiku řítilo
se tělo náče'nika Apachů v kotlinu vod
ní, odrážejíc se od jednoho ostrého
hranolu skály k druhému. Bylť traper
s vynaložením veškerých svých sil od
strčil křečovitě svírajícího jej nepřítele
a jenom divém to možno nazvati, že
stržen nebyl jím v propast.
Z ohromení, jaké nyní následovalo,
probral se nejdříve traper.
„Pes,“
pravil rozhořčen a oddychl si z hlubo
ká, ,,napadl mne jako luňák, však doč
kal se odplaty.“ A nyní jal se vypra
vovat!, že jda dle slibu svého návštěvou
do vsi Pawnee ův, u-adil se na pokraji
pralesa, aby v stínu košatého dubu si
poodpočinul. Nenadálé zaprasknntí su
ché větve v blízkém hustém křoví upoutalo jeho pozornost, avšak nežli mohl
povstati. zahoukla rána a ze křoví vy
razil „Rudý Havran,“ vrhaje se s na
přaženým nožem na něho. Nezbývalo
mu již tolik času, aby použil své ‘ ruč
nice, nýbrž musil stejnou zbraní přestá
tí prvního útoku. Ačkoliv poraněn na
ruce, podařilo se mu přece odraziti v
čas vražedný nástroj svého útočníka a
nyní spočíval život neb smrt každého
již pn na tělesné síle. Běhtm zápasu
dostihli okraje svahu, a jenom nadlid
skému úsilí podařilo se mu zbýti se své
ho protivníka.
„Veliký duch nechtěl, aby bílý můj
přítel a spoluochrance mé sestry zhynul
smrtí hanebnou,“ zvolal „Ostrý Šíp“
a přistoupil k okraji srázu. „Oželím
snadněji skalp mého krevního nepřítele,
vida, že tělo jeho tam dole nad hladi
nou stane se pospasem ptactvu dravé
mu. “
Byloť tělo náčelníka Apachů uvázlo
mezi dvěma výběžky skalními, vyboču
jícími nad potok.
Cestou do vesnice sdělil Randolí sta
rému svému průvodci a příteli záměr
svůj ohledně Panetany. Tento ač ve
lice želeti se zdál ztráty společnosti
oblíbeného svého soudruha, přece neči
nil žádných důležitějších námitek; o
jednom ale nechtěl slyšeti: aby totiž
mladý jeho společník zůstal mezi Pawnee-y.
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„Chcete-li vstoupiti 8 nimi v bližší
svazek,“ končil řadu svých důvodů,
,,nemůže Vám nikdo v tom brániti.
Leč pro dobro osadnictva vůbec a k
vůli sobě samému zvlášť, jsem vám
tou radou, abyste zaujal v těchto mí
stech pozemek vládní a dle svých sil
přičinil se o šíření zdělávání půdy.
Nikdo neví, jaké změny mohou dříve
či později nastati a pomoc a podpora
blízkých pokrevních sousedů jest přece
vždy jenom řádnější.“
Když pak u večer dostihli všichni
tři indiánské vesnice, vyšla Panetana
svému bratru v ústrety. Na jeho otázku
-------------- -

rozhodla se pro Bandolfa a v několika
týdnech slavena byla svatba. Randolf
zaujal velkou část vládního pozemku v
sousedství vdovy Vilottovy a kmen
Pawneeův má jedině jemu co děkovati,
že dosáhl v brzku vyššího stupně vzdě
lání, nežli kmeny, bydlící v prérii aneb
v pohraničních okresích.
Často přicházel trapper k svému bý
valému průvodci, odpočinul u něho a
lovil s ním bůvoly. Vdova Vilottova
žije dále svým dětem a vychování
četných vfiouČat a celá osada těší se
míru, neboť žádný Apach neodváží se
více v ní vkročiti.
---------------

Pro smutné chvíle,

,,Čertů v kluku! kde jsi se zase rval, vždyť máš celé čelo rozbité?“
,,Ne, pane mistře, já jsem se kousnul.“
,,Hromada cvoků ! kluku, jak jsi se mohl kousnout do čela?“
.,1—i—já jsem si vylezl na stůl.“
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Dobrý počátek.

Ze zpovědnice.

Amerikán přijde k advokátu a prosí
Chuďas (zpovídá se): Tloukl jsem
ho, aby přijal jeho pevný slib, že více často sv<>u ženu.
krát nebude piti ani krůpěj piva.
Duch o v n í: Dobré skutky nechci
Právník vyhověl ocliotně jeho přání. nyní slyšeti, chci vědět hříchy.
„Co jsem dlužén?“ ptá se ho nový
Podařená podobizna.
apoštol temperenctví. „Nic, “ odvětil
„Nu, Václave, jak se ti líbí podo
tázaný, „posloužil j-em vám z bratrské
lásky.“ — „Cože?“ zvolal muž nanej bizna mého pána ?“
výš potěšen, „že to nestojí nic? I toť
„O, milostpán jest tuze dobře tre
musíme, bratříčku, honem na to jednu fen, věru, tuze dobře — jenom ne v
obličeji/·
vypiti I“

Šla panenka k zpovídání.

„Ach, velebný otče, já mám těžký hřích.“ —„ „Nu, ven s ním, ven, mé
dítě.“ “ —„My jsme si s Jeníkem udělali, že ho poví on.“ — „ „On ? ale jak
mohu tobě dát rozhřešení ?“ “—„Inu, velebný otče, pošlete mi je po Jeníkovi;
chodí za mnou každou neděli.“- ,, „To nejde, milé dítě. Jen se vyznej sama.“ “
—„Inu, když to musí být ! Jeník povídal, že jsem lichvářka. Onehdy si vy
půjčil hubičku, a když mně ji hned opět desetkrát vrátil — já to přijala....“
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Dobře se mu stalo.

Moudrá Ráchel·

Ve velké tlačenici osopí se muž na
druhého: ,,U všech všudy hromů,
pane! Vždyť sedřete mi všecka kuří
oka s nohou !“
,. Dobře se vám děje; proč jste je
nenechal při takové tlačenici doma ?“

,,Nemůžete upříti, drahá slečno, že
židovský pohřeb má do sebe cosi tem
ného, tajemného/1
„Zajisté, pane. Vidím také raději
deset křesťanů pohřbívat, nežli jednoho
žida.“

Dobrý výklad.

Farář:
Hleďte, Vomáčko, jest to přece bezbožné od vás, že namístě
abyste si hledal práci a hleděl se protlouci se svými řádně světem, zůstáváte
obci na obtíž co práce štítící se žebrák! Nestojí liž v písmě sva’ém : ' „Šest
dní budeš pracovati ! ?“ NeodpoČinul si také náš milý pán bůh teprvé až sed
mého dne od své šestidenní práce ?“
V omáčka: lnu, kdybych to měl dělati podlé našeho milého pána" bo
ha, to bych to teprvé do své nejdelší smrti nikam nepřivedl; o všem že pracoval
šest dní a sedmého odpočinul; ale vždyť přece nemél také chuti, aby v pondělí!
začal zas na novo · ‘

— 68 —
Otázky a odpovědi.
Co nemôže člověk znovu vypravo
vat ?
Odpověď:

Ze zemřel.

Co jest největším^ divém na světě ?
Odpověď: Ze samičky ryb jsou
také němé.
Kdo zláme dříve noliu, ten kdo
«padne se stolu anebo ten, kdo spadne
g věže ?
Odpověď: Ten kdo spadne se
atolu : naraziť dříve o zem.

Nemá času.
„Hej, malej, jest tatík nahoře ?“
„Ano.“
„Zavolej ho tedy dolů.“
„On nemá času.“
„A co dělá ?“
„Trestá matku holí.“

Nestál o to.

Úředník: Člověče, nevíte kdo
jsem?
V enkovan: Inu — já to také
nechci vědět !

U či t e 1 : „Špuláku, jak se jmenuje tato písmenka ?“
Sp u lá k: „Prosím pane učiteli, já ji už dávno znám,
ale záporně jsem,jak se jmenuje.“

Ženská logika.

Přátelská útěcha.

„Ale paní sousedko, proč pak ne
cháváte to dítě tak křičet?“

„Co jest ti? Proč vzdycháš?“
„Sám nad sebou!“
„O jdi, blázínku! Kdo pak by si
nad hloupostí lámal hlavu!“

„Ano, co však si mám počít? Nenechám-li je křičet, křičí ještě více.“
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Chladnokrevnost.

Upokojení.

Lupič. Stůj! Peníze nebo život!
Obchodník: Tedy si vezměte
můj život, mé peníze jsou mi milejší.

F a r m á ř k a: Pane Bečváři, váš
pes mi sežral všecko máslo !“
Bečvář: I to mu neuškodí !

Milovaná ženo, vyslyš prosby moje
a nech v koutě ležet pantofle jen svoje.
Také překvapení ruky milující
zneuznává ctnosti, tebe vždy zdobící.
Pil jsem ovšem trochu — avšak kam
ten zdrobek! —
totiž piva sklenku a třináct kořalek !

Směšné průpovědi roztržitého pro
fesora.
V Škótsku začíná klima (ponebí) teprvé v říjnu.

Vodopád niagarský jest velmi veliký
a v popisech slyšíme jej často na tři
hodiny dálky.
František I. byl strýčkem Ludvíka
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VII. a všickní Ludvíkové jmenovali se
Přemrštěná chvála.
Lud víci až na třináctého, který se jme
„Pravím vám, že Karolina jest per
noval Jindřich.
lou všech služek. Když u mne sloužila,
Vévoda kuronský dal odpravili vše vstávala ráno pravidelně o čtvrté ho
cky své potomky, ano i svého vlast dině, rozdělala oheň, uvařila kávu a
ního dědečka.
ustlala postele dříve než kdo v domě
František II. dal pocítiti Napoleo vstal. “
novi, že jest starým vladařským do
Ovdovělý bratr.
mem.
Češi a Němci jsou rozdílného pů
Paní: Kačenko, co jest zač ten
vodu.
mladý člověk, s nímž jste včera večer
V katolických chrámech přistupují tak dlouho přede dveřmi mluvila ?
ministranti klečíce k oltáři
Ku chařka: Ten? ten? — i to
Anaxayoras byl narozen velmi mladý jest můj nejstarší bratr.
n. Alexandr Veliký v nepřítomnosti
Paní: Váš bratr, Kačenko? Nevě
svých rodičů.
děla jsem, že máte ještě bratra. Jak se
Oblečen co otrok, přeploval César jmenuje ?
řeku Tiberu nahý.
Kuchařka: Jakub Kopřiva.
Rozdíl mezi staro -- a mladořeky spo
Paní: Jak že ? A proč se nejme
čívá hlavně v neznalosti řeči.
nuje tak jako vy ?
Hálek zemřel tuze mlád na svá leta.
Kuchařka: Inu, hleďte, milosti
Potkám-li slavného muže,
sejmu vá paní, on byl již jednou ženat.
před ním klobouk, třeba ho i neznal.

Nedal se mýlili.
FD á m a : Pane, každé slovo z va
šich úst jest lež!
Jr Pán: Máte pravdu, má krásná
slečno !

Dosti názorně.
Za revolučních časů Robespierrových
líčil francouzský důstojník hrůzy před
tímto tyranem : „Kdykoli uslyším toto
jméno, sundám pokaždé klobouk, abych
se přesvědčil, zdali v něm vězí ještě
moje hlava.“

Dal mu poznati zač jej považuje.
Vychloubán vypravoval ve společ
nosti, že kdysi ujel koňmo za pět mi
nut šest mil cesty. — Jeden z přítom
ných, jezdec na slovo vzatý, odsekl
mu: ,, Ĺ h á t i dovedu také, nikoliv ale
jezditi. “

Nerozuměl žertu.
Dva muži pohádali se ostře. V ráži
zasadil jeden druhému pohlavek.
„U šlaka!“ zvolal napadený, ,,má
to býti žertem či do opravdy ?“
,,Do opravdy,“ odpověděl první
vzdorně.
«,To jest také tvé štěstí!“ dodal
•druhý. „Neboť takovým žertům ne
rozumím !“

Chytrý hospodský.

V jedné výsadní hospodě ztracena
byla stříbrná lžíce. Každý z hostů byl
ochoten, obráti ti své kapsy, leč hospod
ský, vtipná hlava, vyprosil si to, řka:
„Moji pánové, nechte toho jen býti,
lžíce se zajisté opět najde ; buďte ale
tak laskaví a strčte všickní hlavy pod
stůl. “
Když se tak stalo, pravil: „Nu,
moji pánové, máte všickní hlavy pod
stolem ?“
„Ano,“ zněla jednohlasná odpověď.
„Také ten,“ tázal se dále. ,,jenž vzal
lžíci ?“
„Ano,“ odpověděl tento bezděčně.

Krátkozraký.
Vytáhlý, poněkud krátkozraký po
cestný musil spári se svým menším
soudruhem v jedné posteli venkovské
hospody. Když ráno procitl, shledal,
že jeho menší přítel vedle něho se skr
čil a že mu vykukují na spodní části
lůžka bosé nohy. Probudil tudíž chrá
pajícího, řka: ,,Milý příteli, jestliže své
nohy neztáhnete zpět, nastudíte se.“
„Mýlíte se,“ odvětil tento, „to ne
jsou moje nohy, to jsou vaše.“
„Není možná! Prosím, podívejte se
důkladněji, já z této vzdálenosti ne
mohu je rozeznat.“
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MIGGLES.
Napsal BRET HARTE.

.bylo nás osm i s vozkou. Nepromlu
vili isme ani slova za celých posledních
šest mil cesty, to jest od toho oka
mžiku, co přerušilo zadrkotání těžkého
povozu na kostrbatící se cestě poslední
poetický výlev sudího. Vytáhlý muž
vedle sudího usnul, provlíknuv ruku
klátícím se řemenem a složiv hlavu na
ni — celkem ubohý, bezmocný tvor,
jenž vypadal, jako by se byl oběsil a
byl uříznut příliš pozdě. Francouzská
dáma na sedadle v pozadí usnula také,
ale v polobdělém, slušném postavení,
což se jevilo i v úpravě kapesního šát
ku, o nějž si opírala čelo z póla ven
zakrývajíc tvář. Dáma z Virginia City,
cestující se svým mužem, byla již dáv
no ztratila všechen osobní ráz v divoké
směsici stužek, závojů, kožešin a šátků.
Nebylo tu hlesu kromě drkotání kol a
krápání děště na střechu. Náhle pošta
zastavila a my, jsouce na polo v mrá
kotě, slyšeli hlasy. Vozka byl patrně
v ohnivém hovoru s někým na cestě,
z něhož zlomky jako: ,,most stržen“,
„dvacet stop vody“, ,,přechod nemož
ný“ vynikaly tu a tam nad bouří. Po
tom nastala uspávající přestávka a za
ní ozval se tajemný hlas z cesty na
rozloučenou :
„Zkus to u Miggles. “
Zachytili jsme zrakem svého vozku,
jak se povoz zvolna otáčel, a jezdce,
mizícího v dešti. Patrně zabočily jsme
k Miggles.
Kdo a kde byl Miggles ? Sudí, naše
autorita, nepamatoval se na to jméno,
a znal přece krajinu skrz na skrz. Ce
stující washoeský myslil, že má Miggles
beze vší pochyby hostinec. My věděli
toliko, že jsme obklíčeni z předu i se
zadu povodní a že jest nám Miggles
skalinou útulku. As po deset minut trva
jícím šplouchání se zarostlou poboční
cestou, která sotva poště stačila, sta
nuli jsme u vrat v rozsáhlé kamenné,
as osin stop vysoké hradbě. Vrata
měla závoru a byla prkny zabita.

Přeložil JOS. V. SLÁDEK.

Patrně jsme u Miggles a patrně ne
má Miggles hostinec.
Vozka seskočil a pokoušel se o vrata.
Byla pevně zavřena.
„Miggles! O Miggles!“ — Žádná
odpověď.
„Miggles! Hej Miggles!“ pokračo
val vozka s rostoucí horlivostí.
„Miggles!“ vpadal průvodčí licho
tivě. „O Miggy ! Mig!“
Ale žádná odpověď nepřicházela od
Miggles, jenž byl patrně smyslů zba
ven.
Sudí, jenž se zatím dostal k oknu,
vystrčil hlavu, ptal se celou řadu otá
zek, které, kdyby řádně zodpovězeny
bývaly, byly by zajisté objasnily celé
tajemství, čemuž se ale vozka vyhnul
řka, že nechcem-li zůstat ve voze sedět
celou noc, učinili bychom lépe, kdy
bychom vystoupili a zpívali po Miggles.
Tak vystoupili jsme a volali na Mig
gles, napřed sborem a pak jednotlivě. A
když jsme skončili, zavolal cestující
soudruh z Hibernie na střeše: „Maygells!“ což vzbudilo povšechný hlasitý
smích.
„Ticho,“ přerušil nás vozka.
Naslouchali jsme. K svému nekoneč
nému úžasu zaslechli jsme celý choř o
„Miggles“ zaznívat od protější stěny
až do konečného dodatků „ Maygells !“
„Nadmíru zvláštní ozvěna,“ řekl
sudí.
„Nadmíru proklatá tchořovina !“ za
řval vozka opovržlivě. „Vylez ven,
Miggles, a ukaž se ! Buď mužem,
Miggles ! Neskrývej se v temnotě ; já
bych tak nečinil, kdybych byl tebou.
Miggles!“ pokračoval Ýaba Bili, sko
tače nyní ve své zuřivosti, která do
sáhla vrchole.
„Miggles!“ odpovídal hlas. „O Mig
gles !í ‘
„Můj dobrý muži! Pane Mighail!“
spustil zase sudí zjemňuje drsnost jmé
na jak jen možná. „Považte nepohostinnost, odepření útulku bezmocným že
nám před slotou počasí. Vskutku, můj
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drahý pane —“ Ale hlas jeho zaniknul
v nové řadě samých „Miggles“ a v
hlasitém smíchu.
Yoba Bili déle neváhal. Uchopiv se
těžkého kamene z cesty, uhodil do vrat,
a vstoupil s průvodčím do ohrady.
Následovali jsme. Nikdo se neobjevil.
V houstnoucí temnotě bylo vše, co
jsme znamenali, že jsme v zahradě —
soudili jsme tak z růžových keřů, jichž
mokré listy na nás vyšustěly pršku
rosy a pak že jsme před dlouhým dře
věným srubem.
,,Znáte toho Miggles?“ tázal se
sudí Yuby Billa.
,,Neznám a není mi toho třeba,“
odsekl Bili, jenž viděl poštovní společ
nost pohaněnu ve své osobě od nemodlence Miggles.
,,Ale můj drahý pane,“ vykládal
sudí pomýšleje na vylomená vrata.
,,Hleďte“, odhovořil Yuba Bili s
jemnou ironií, ,,nebylo by lip, kdy
byste se vrátil do vozu a čekal, až bu
dete uveden? Já půjdu dál,“ i vyrazil
dvéře budovy.
Dlouhá jizba, osvícená jen žhavými
uhly ohně, jenž dohráyal na velkém
krbu v nezazším konci. Stěny byly
divně polepeny a vyjímaly se v mlho·
váté záři ohně prazvláštně ; někdo se
děl ve velké pohovce u krbu. Vše to
spatřili jsme hrnouce se do síně za
vozkou a průvodčím.
„fíallo! Jste vy Miggles?“ zvolal
Yuba Bili k osamělému obyvateli. —
Postava ani nehlesla, ani se nepohnula.
Yuba Bili přikročil k ní hněvivě a
obrátil sklo své lucerny na její tvář.
Byla to tvář muže, předčasně ustaralá
a vráskovitá, s velikýma očima, v kte
rých byl výraz tak zvláštní bezvolné
vážnosti, jaký vídal jsem Často v oku
sovím. Velké oči bloudily s Billovy
tváře na svítilnu i zůstaly konečně
upřeny na tomto světlém předmětě bez
další známky zvědavosti. — Bili kro
til se s namáháním.
,,Miggles! Jste hluchý? Němý aspofi
nejste, to víte;“ a Yuba Bili chopil
necitelnou postavu za rameno a zatřásl
jí. K našemu velkému sklamání sklesl
ctihodný cizinec, když odtáhl Bili svou
ruku, sám do sebe — sklesl na polo
viční svou velikost, tak že byl jako
nerozeznatelná hromádka šatů·

,,Teď mne svlečte z kůže!“ řekl
Bili hledě na nás, a ustupuje z bezna
dějného zápasu.
Sudí postoupil nyní v před i zvedly
jsme tajemný bezobratlý žok do původ
ního postavení. Bili vyslán se svítil
nou, aby se ohlédl venku, neboť z
málomocno8ti tohoto osamělého muže
bylo zjevno, že má někoho na pomoci;
my ostatní sedli jsme si k ohni. Sudí,
jenž nabyl zas svůj úřadní ráz a ne
pozbyl nikdy své rozmilosti v hovoru,
stál před námi obrácen zády k ohništi
a oslovil nás jako byl by před porotou
jak následuje:
,,Jest nade vší pochybnost, že náš
úctyhodný přítel zde dospěl onoho
stavu, jenž líčen jest Shakespearem
,,co zvadlý žlutý list“ aneb utrpěl před
časnou pohromu na svých duševních i
tělesných schopnostech. Zdali jest sku
tečně Miggles —“
Zde byl přerušen novým ,,Miggles !
O Miggles! O Migglesy ! Mig! a věru
celým sborem Migglesů v té samé tó
nině, v jaké jsme je dříve byli zano
tovali.
Pohledli jsme jeden na druhého na
okamžik s jakýmsi úžasem. Zvláště
sudí upráznil hbitě své dosavádní místo,
ano zdálo se, že mu hlas přichází zrovna
s nadplecí. Ale příčina byla brzo obje
vena ve velké strace, která seděla na
skřínce nad krbem a ihned byla zase
hrobově ticha po své prostořekosti dří
vější. Byl to patrně strašný hlas, jejž
jsme slyšeli z cesty a náš přítel v lenošce nebyl za tuto nezdvořilost zod
pověděn. Yuba Bili, vrátiv se po mar
ném hledání do síně, váhal přijmout!
toto vysvětlení a pohlížel ještě s po
dezřením na málomocnou postavu.
Byl nalezl pro koně přístřeší a vra
cel se celý promočený a v rozmaru
skeptickém. ,,Není tu nikoho na deset
mil v okolí kromě toho zde, a to je
proklatě málo.“ Ale objevilo se, že
spočívá domněnka většiny na pevných
základech; neboť sotva přestal Bili
mručet, zaslechli jsme rycnlý krok u
dveří, šustot mokrých sukní, dvéře se
rozlétly a s leskem bílých zubů, se
září tmavých očí a zcela bez okolků
vstoupila mladá ženština a přirazila
dvéře, opřela se o ně, oddychujíc »i.
,,O prosím, já jsem Miggles!“
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A to tedy Miggles! tato jasnozraká
dívka s plným hrdlem, jejíž mokrý šat
z hrubé látky nemohl zakrýt krásu
ženských obrysů., k nimž byl přilnul:
od jejíž kaštanových kadeří, pokrytých
širokým kloboukem, jak nosí jej mužští
na jihozápadu, až k malé nožce a kot
níkům skrývajícím se kdesi v odleh
lých prostorách chlapeckých polobotek,
vše bylo půvabné ; to tedy Miggles a
usmívající se k tomu na nás nejupřím
nějším a nejnenucenějším spůsobem na
světě.
,,Vidíte, hoši,“ děla ještě celá bezdechá a kladouc jednu malou ručku v
bok a nedbajíc němého úžasu naší
družiny aniž úplného zničení Yuba
Billa, jehož tvář se roztávala ve výraz
mimovolné, málomocné veselosti —
„vidíte, hoši, já byla dnes dvě míle
odtud, když jste jeli cestou. Myslila
jsem, že tu zastavíte a běžela jsem ce
lou cestou vědouc, že nebude nikoho
doma kromě Jima a —a —“ nemohla
dech popadnout — ,,tím to je!“ A
zde sňala Miggles svůj mokrý klobouk
s hlavy a mávla jím zlomyslně, tak že
nás jako prškou pokropila; i pokoušela
se o shrnutí svých kadeří na zpět ;
upustila v tom pokusu dvě vlásničky,
smála se a usedla vedle Yuby Billa,
složivši lehce ruce do klínu.
Sudí vzpamatoval se nejdříve i učinil
náběh k úžasné pokloně.
„Budu vás prosit o tu vlásničku,“
řekla Miggles vážně a půl tuctu rukou
se vztáhlo; scházející vlásnička byla na
vrácena krásné majitelce; a Miggles
přešedši síň pohlédla ostře do očí ne
mocného. Ty slavnostní oči zahleděly
se do očí jejích s výrazem, o němž
jsme dříve neměli tušení. Zdálo se, že
se život a duše vtírají zase do té spu
stošené tváře. Miggles se zasmála zas,
— byl to drsný, výmluvný smích a
obrátila k nám poznovu své tmavé oči
a bílé zuby.
„Tato nemocná osoba jest — — “
váhal sudí.
„Jim, 44 řekla Miggles.
„Váš otec?“
„Ne.44
„Bratr ?“
„Ne. 4
„Muž ?“

Miggles změřila střehlbitým, polo-

vzdorným pohledem obě ženské cestu
jící, které nebraly, jak jsem pozoroval,
Sodílu na všeobecném obdivování se
íiggles se strany světa mužského, a
řekla vážně: „Ne: je to Jim.44 Nastala
tíživá přestávka. Ženské přisedly blíže
k sobě, manžel washoeský hleděl roz
tržitě do ohně; vytáhlý muž obrátil
patrně své zraky do sebe, hledaje pod
poru v této nesnázi. Ale Migglesin
smích, jenž byl velmi nakažlivý, pře
rušil ticho „Pojďte!44 pravila náhle,
„Jste zajisté velmi hladoví. Kdo mi
pomůže připravit čaj?“
Nemohla si stěžovat na nedostatek
ochotníků. Za několik okamžiků, byl
Yuba Bili v práci, snášeje jako Kalibán dříví pro tuto Mirandu ; průvodčí
mlel kávu na besídce; mně samému
usouzena nadšená práce řezati slaninu;
a sudí uděloval každému svou dobro
myslnou a výmluvnou radu. A když
rozložila Miggles za přispění sudího a
našeho Hibernického „cestujícího na
palubě44 všechno náčiní, které bylo v
domě, rozveselili jsme navzdor dešti,
jenž bubnoval do oken, a větru, jenž
hučel komínem, a dvěma dámám, kte
ré si cos šeptaly v koutě, i strace,
která si činila u své skříně k jejich
rozmluvě uštěpačné poznámky. V
světlé září plápolajícího nyní ohně vi
děli jsme, že jsou stěny polepeny vý
střižky z obrázkových časopisů, seřaděnými ženským vkusem a výběrem. Ná
bytek byl upraven dle možnosti a chuti
z krabic na svíčky a jiných beden a
pokryt pestrvm kartounem neb kožerai.
Lenoška ubohého Jima byla pouhým
důmyslným přetvořením moučného su
du. Vše bylo úpravné, ba panoval i
vkus pro malebnost v té nízké dlouhé
světnici.
Večeře byla labužnická; ba více
ještě, byla vítězstvím společenským,
myslím totiž co do vzácného taktu
Migglesina v rozpřádání hovoru ; činilať všechny otázky sama, a přece počí
nala si s takou upřímností, že mizela
každá domněnka o tajivosti s její stra
ny, a tak mluvili jsme o sobě samých,
o svých úmyslech a nadějích, o své
cestě, o počasí, jeden o druhém, —
o všem, jen ne o svém hostiteli a ho
stitelce. Nutno doložiti, že nebyl hovor
Migglesin nikdy elegantní, málokdy
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gramatický, a že užívala časem výrazů, Billem a vrhané jako k oběti na ohniště,
kterých užívat jest výsadou přiřknutou nemohly zcela překonat. Miggles to
všeobecně pohlaví našemu. Ale hovor cítila, i prohodivši náhle, že jest čas,
ten byl provázen takým svitem zubů a doložila, že ukáže dámám jejich po
očí a končil obyčejně takým smíchem stele v sousedním pokojíku. „Vy, hoši,
— jen Miggies uměla se tak smát
slehněte se zde u ohně, jak můžete,“
a byl tak přímý a počestný, že se zdál dodala, „neboť nemám zde než jeden
vzdušní obor přímo vy čisto vat. Jen pokoj.“
jednou za celý čas večera byli jsme vy
Naše pohlaví bývá obyčejně ušetřeno
rušeni jako třením se mocného těla o výčitkou, že je zvědavo a že miluje
zevnější stěnu budovy. Hned na to ná klepy. Ale je3t mi přece nutno říci,
sledovalo škrábání a Čmuchání na dvé že jsme se, sotva dvéře zapadly za
ře. ,,To je Joaquin, “ řekla Miggles k Miggles, shlukli dohromady, šeptali,^
našim tázavým pohledům ; ,,chcete jej pokašlávali, usmívali se a sdíleli si
vidět?“ Dříve, než jsme mohli odpo- vzájemně své podezření a domněnky a
vědít, otevřela dvéře a v těch objevil tisíc domyslil o své krásné hostitelce a
se na polo vyrostlý medvěd, jenž se jejím podivném soudruhu. Bojím se,
ihned posadil na zadní nohy a svěsil že jsme i rameny krčili nad tím málopřední, jak by žebral, a hleděl pln mocným ubožákem, jenž seděl jako
obdivu na Miggles, podobaje se tak němý Memmon uprostřed nás a hleděl
velice zvláště Yubu Billovi. ,,To je s jasnou netečností ve svých beznárumůj pes,“ vysvětlovala Miggles. ,,O, ten živých očích na naši úradu. V samém
nekouše,“ dodala vidouc, jak se dvě vrcholí ohnivého rokování otevřely se
ženské pocestné schoulily do kouta zase dvéře a Miggles vstoupila. — Ale
,, Kouše, starý Toppy? (Tato slova ná nebyla to tatáž Miggles, která na nás
ležela přímo moudrému Joaquinovi). vpadla před několika hodinami jako
„Něco vám řeknu, hoši,“ pokračovala blesk. Její oči byly sklopeny i váhala
Miggles, když byla medvídě nakrmila na okamžik na práliu, s pokrývkou v
a zavřela dvéře za touto „Ursamimor“. ruce, i zdálo se, že pozbyla té prosté
„Měli jste velké štěstí, že se Joaquin bezbázlivosti, kterou nás před chvilkou
nepotloukal kolem, když jste sem dnes okouzlovala. Popošedši do jizby, při
večer padli.“
táhla nízkou židli k lenošce ochrome
„Kde byl?“ tázal se sudí.
ného, usedla, i stáhnuvši pokrývku přes
„Se mnou,“ řekla Miggles. „Bůh ramena řekla : „Není-li vám proti vůli,
vám bud’ milostiv ! On se toulá se hoši, poněvadž nás tu mnoho na tak
mnou v noci jako člověk.“
málo místa, zůstanu zde přes noc.“
Při
tom vzala ruku nemocného do své
Utichli jsme na několik minut na
slouchajíce větru. Snad měli jsme všichni a zahleděla se do zhasínajícího ohně.
ten samý obraz před sebou — Miggles Tušení, že jsou tato slova jen úvodem
jdoucí lesem se svým divokým stráž sdělení důvěrnějšího a snad také zasty
cem po boku. Sudí, pokud se pamatuji, dění se nad naší dřívější zvědavostí,
prohodil něco o Uně a jejím lvu ; ale přiměly nás k mlčení. Déšť ještě bub
Miggles přijala tuto poklonu jako jiné noval na střechu, občasné zavanutí
s klidnou vážností. Zda-li si nebyla vě větru rozhárávalo uhlí v chvilkovitou
doma obdivu, jejž vzbuzovala - jinak jasnost.
V této uspávavé hře živlů zvedla
by si sotva byla nepovšimla koření se
Yuby Biila - nevím ; ale její přímost Miggles náhle hlavu a přehodivši ka
stavěla se mužům na roveň, což bylo deře přes ramena rozhlédla se po sku
velmi hrubě ponižující pro mladší Členy pině řkouc :
„Jest· tu někdo, kdo mne zná ?“
naší družiny.
Žádná odpověď.
Objevení se medvěda na denním po
„Přemýšlejte 1 Já žila v Maryš vili©
řádku nepřičinilo pranic na prospěch
Migglesin v očích přítomných družek r. 53. Každý mne znal a každý měl
jejich. Vskutku pak vyzařoval po ve právo mne znát. Já měla hostinec, až
čeři z obou pocestných ženských chlad, jsme se sešli s Jimem. Jest tomu šest
jejž ani borové suky, přinešené Yubou let. Snad jsem se trochu změnila.“
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Že ji nikdo nepoznal, snad ji trochu Sacramento. Chtěl vidět „Migglesino
rozladilo. Obrátila se zase hlavou k děcko“, jak nazýval Jima a když od
ohni a uplynulo několik okamžiků, než jížděl říkával: ,,Miggles, máte vyhráno
začala zase, ale rychleji: ,,Dobře, vi — bůh vás potěš,“ a já necítila se tak
díte, myslila jsem, že mne někdo zná. osaměla potom. Ale posledně, když tu
Ostatně na tom mnoho nezáleží. Co byl, řekl, když otvíral dvéře na od
jsem chtěla říci, jest toto: „Jim zde“ chod: „Víte, Miggles,, že bude vaše
uchopila jeho ruku do obou dlaní, když děcko ještě muž a na čest své matky ?
mluvila — „mne znával, když vy ne, ale ne zde, Miggles, ne zde!“ A zdá
a utratil se mnou mnoho peněz. My se mi, že odcházel smuten — a —“ a
slím, že utratil vše, co měl. A jednoho zde i hlas i hlava Migglesina ztratily
dne — bylo tomu šest let letos v zimě se úplně v stínu.
— přišel Jim do mé světničky, usedl
„Lidé zde kolem jsou velmi laskaví,“
na mé pohovce, jak vidíte jej zde na pokračovala Miggles po přestávce, vy
té židli, a nikdy víc se nepohnul bez stupujíc pak trochu do světla. „Mužští
cizí pomoci. Byl raněn náhle mrtvicí a potloukávali se tu kolem, až seznali,
zdá se, že potom nikdy nevěděl, co ho že jich není potřeba a ženské jsou la
bolí. Lékaři přišli a řekli, že to spůso- skavý — nepřicházejí. Bylo mi dosti
beno jeho dřívějším životem. Jim býval smutno, než jsem našla Joaquina tam
hrozně nevázaný a divoký — a že v lese jednoho dne. Nebyl ještě s polo
nikdy nebude lépe a že dlouho nevy tak velký a já naučila jej prosit o oběd.
drží. Radili mi, abych ho poslala do A pak je tu Polly - straka tam — ta
San Francisco do nemocnice, neboť že neví ani kdy přestat se svými kousky
není k ničemu a že zůstane jako ne a činí mi večer zcela družný svou ře
mluvně po celý svůj život. Snad bylo čí, a tak je mi, jako bych zde ani ne
tak něco v Jimových očích, snad proto, byla jediným živoucím tvorem. A Jim
že jsem neměla nikdy děcko samo, zde,“ řekla Miggles, vystupujíc se
řekla jsem „Ne.“ Byla jsem tenkráte svým známým smíchem do záře ohně,
bohata, neboť byla jsem oblíbena
„jim — divili byste se, hoši, jak mnoho
pánové jako vy, pane, přicházeli mne umí na člověka jako on. Někdy mu
navštívit — a já prodala svůj závod a přinesu květiny a on hledí na ně tak
koupila toto místo zde, protože je tro přirozeně, jako by je znal; a časem,
chu s cesty, jak vidíte, a přinesla jsem když sedíme sami, čítám mu tamty
si své děcko sem.“
věci na stěně. Můj bože!“ pokračovala
Při svém bystrém ženském taktu a s upřímným smíchem, „minulou zimu
poetičnosti pošinula se během rozmluvy přečetla jsem mu celou tuto stranu do
tak, že měla němou postavu zničeného mu. Nebylo nikdy člověka, jenž»více
muže mezi sebou a svým posluchač- přečetl než Jim.“
stvem, kryjíc se v stínu za ním, jako by
„Proč,“ tázal se sudí, ,,proč si ne
měl být mlčelivou omluvou její skutků. vezmete tohoto muže, jemuž věnovala
Němý a bezvýrazný, mluvil přece za jste svfij mladistvý život?“
ni; bezpomocný, schvácený a dotknutý
„Vidíte,“ pravila Miggles, „byl by
božským perunem, ovíjel přece nevidi to nemilosrdný žert s Jimem, těžiti z
telnou páži kolem ní.
jeho bezpomocnosti. A pak také, kdy
Ukryta v temnu, ale stále držíc jeho bychom byli muž a žena, věděli bychom
ruku, pokračovala:
oba, že jsem povinna činit, co činím
„Trvalo to dlouho, než jsem tu zdo nyní ze své vlastní vůle.“
„Ale jste ještě mladá i půvabná —“
mácněla, neboť bývala jsem uvyklá
společnosti a zábavám. Ženštinu ne
„Je pozdě,“ řekla Miggles vážně,
mohla jsem dostat na pomoc a vzít „spěte raději. Dobrou noc, hoši,“ a
mužského nemohla jsem se odvážit; přehodivši si pokrývku přes hlavu
ale s přispěním Indiánů zde kolem, ulehla Miggles vedle židle Jimovy,
kteří konají pro mne často podivné opřela hlavu o stoličku, na níž spočí
práce a tím, že nám posíláno všechno valy jeho nohy a nerozmlouvala více.·
z North Forku, protloukli jsme se, Jim Na krbu oheň zvolna uhasínal a každý
a já. Jednou za čas přijížděl lékař ze zavinul se mlčky do své pokrývky. Za
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několik okamžiků nebylo v dlouhé síni
hlasu mimo krápání deště na střecha a
těžké oddychování spících.
Bylo skorém ráno, když jsem se pro
budil z nepokojného snu. Bouře byla
přešla, hvězdy svítily a nezacloněným
oknem, vystupuje nad vážnými borovi
cemi, hleděl měsíc do síně Rozléval
kolem osamělé postavy na lenošce ne
skonalou útrpnost a zdál se, že svit
ným proudem křtí hlavu ženy, jejíž
vlas jako v sladké pohádce omýval
nohy toho, jehož milovala. Ba dodával
i jakousi milou poetičnost drsným obry
sům Tuba Billa, jenž leže na polo
opřen o svůj loket, mezi ním a svými
cestujícími měl stráž svým divoce trpě
livým zrakem. A pak jsem usnul zase
a probudil se v jasném dni. Nade
mnou stál Yuba a hřímal mi do uší:
„Vše hotovo!44
Káva stála již na stole, ale Miggles
tu nebyla. Hledali jsme po celém domě
a otáleli dlouho i když byli již koně
připřaženi, ale nevracela se. Bylo zjevno, že se chce vyhnout formálnosti lou
čení i že si přeje, abychom odešli, jak
jsme přišli. Když jsme byli pomohli
dámám do vozu, vrátili jsme se do do
mu a potřásli slavnostně ruku ochro

menému Jimovi, kladouce jej zrovna
tak slavnostně po každém potřesení do
dřívější polohy. Rozhlédnuvše se po
tom ještě jednou po nízké světnici a
židli, na které byla Miggles seděla,
usedli jsme zvolna do čekajícího povo
zu. Bič zapráskl a dům byl za námi.
Ale když jsme zajížděli na silnicí,
trhla pojednou dovedná Billova ruka
kotími tak, že se jich všech šest octnulo
na zadních nohách, a povoz stanul
jedním nárazem. Na malé vyvýšenině
vedle cesty stála tu Miggles s vlajícím
vlasem, s jiskřícíma očima, kynouc bí
lým šátkem a volajíc poslední ,,s bo
hem“. Zamávali jsme na vzájem svými
klobouky. Potom práskl Yuba, jakoby
se děsil dalšího pokušení, zuřivě do
koní a my klesli nazpět do sedadel.
Nepromluvili jsme ani slova po celou
cestu do Nortli Forku, kde zajel vůz k
hostinci. Zde vstoupili jsme se sudím
v čele do jizby a zaujali mlčky svá
místa u pultu.
„Jsou vaše sklenky naplněny, páno
vé ?“ řekl sudí smekaje vážně svůj bílý
klobouk. — Byly.
,,Dobrá, tedy na zdraví Miggles !
Bůh ji potěš !44
Snad potěšil Kdož ví ?

----------------- --4.K

JÍRA.
J de Jíra, sáty rozedrané,
A

jak když to v mlejně semele,
a vítr hrá mu s hebkým cárem:
Tu krásnou mašli dej mi darem —
toť veselé, hoj veselé!

Jde Jíra ku mlejnu, tam dají,
tam žita v korce, věrtele;
a psi naň lítnou jako ztekli,
tu z poslední ho mašle svlékli —
toť veselé, hoj veselé!
Jde Jíra za mlejn, střechu měří —
už kohouta má na čele.
A kohout zpívá, až to srší,
na půl hodiny noty prší —
toť veselé, hoj veselé!
Tu chasa mlejnská Jíru chopí —
)tJen tam s ním, tam si namele!“
A jiskry letí, jak kdy buší,
z nich Jíra poroučí svou duši:
»,Hoj vesele, jen vesele!“
Vítězslav Hálek.

PER DO NÉJ, BOUŘE.
M é srdce jako bézdná tůň

Tam na temeni hory.
Per do něj, bouře, hrome duň,
Vzbuď plamenem je zory!
Dosť dlouho spalo v příšeří
Jak bouře v mračna lůně,
Nechť jednou zas se rozčeří
A bojem pozastůně!
V. Snajdr*

HLEĎ NA TU VODU HLUBOKOU.
H leď na tu vodu hlubokou
Jak vábí stříbra jasem,
Jak svádí svůdným šploucháním,'
Jak víla rosným vlasem.

Tam u rákosí lodička —
Mé srdce — vsedni do ní!
V ráj lásky s tebou zapluje,
Kam bol tě nedohoní.
V. Snajdr.
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UKŘIŽOVÁN.
Pravdivý náčrtek 2 americké války občanské.

Jfení třeba připomínati, že za války
rusko-turecké páchané ukrutností v Bul
harsku vzbudily u každého z nás a
vůbec u celého vzdelaného světa nej
hlubší ošklivost. Vzpomínka na jedno
tlivé výjevy naplňuje nás dosud hrůzou
a člověk nemůže pochopiti, že by lid
stvo mohlo klesnouti na stupeň, dravé
zvěře, že by voják, hotový vždycky prolévati krev za vlasť svou, buďsi již té
či oné straně náležející, spokojil se na
mnoze pouze tím, aby odpůrce svého
učinil neškodným, nýbrž on podrobuje
jej mukám nejstrašlivějším — zajaté
mrzačí — usmrcuje raněné. Každý
otáže se, jak může civilisovaný svět na
takovéto hanebností patřiti. Co na
omluvu z pravidla bývá dovozováno,
že válka jako bez obětí tak bez ukrut
ností obejiti se nemůže a že i při nej
vzdělanějším vojští přihází se často
výstřednosti druhu nej hrubšího; zkrátka,
že válka vůbec toho vyžaduje. A že
skutečně tomu tak, budiž následující
náčrtek toho dokladem.

Byla krásná čerynová noc r. 1863,
brzy po vítězství generála Meadea nad
odštěpenci u Gettysburgu v Pennsylvanii, když oddělení deseti mužů unijního
vojska nalézalo se na obhlídce.
Vyjma třech náleželi ostatní vojíni
společnosti, jak říkáme, rozmanité.
Dva byli totiž bývalí němečtí důstojníci,
dva písaři, jeden docela byl již odbyl
bohoslovecké zkoušky v Dánsku. Dva
jiní byli zase tak zvaní lumpáčtí ju
risti, jeden Rakušák a jeden Angličan,
kteří ale rádi zapírali svůj rodný pů
vod a vydávali se za rozené Ameri
kány. Bylo jasné jako den, že každý
ze společnosti před krátkým časem —
byliť všickni mladí — provedl doma
nějaký hloupý kousek a přišel sem, aby
se učil pracovat. S radostí uchopili se
příležitosti, kdy jim bylo lze bojovati
za unii, neboť ztratiti neměli co, leda
svůj život a pak, vrátí-li se šťastně
domů, stávalo vyhlídky, že budou moci
shrábnout! peníze, jimiž unie, hlavně

z počátku války, tak štědře obdařila
všecky dobrovolníky.
Někdejší setník H. vedl tuto malou
tlupu — všickni ale byli prostí unijní
vojáci — a bývalý posluchač právnictví, F., človíček malý, obveseloval ne
vyčerpatelnou svou zásobou vtipů sou
druhy na jich obezřetném a obtížném
pochodu.
Ráno nastalo — ráno, tak krásné
jako za doby míru, a pocestnému byly
nápadnými ty četné, jednotlivě vyhá
zené kopce, v jichž nitru odpočívaly
pozůstatky těch, kteří ještě před něko
lika dny v jaré síle svého mládí po
hlíželi vstříc rozednívajícímu se dni.
Americká příroda zdála se v prvním
okamžiku býti pustou a truchlivou, po
něvadž nerozléhal se žádný švehol
ptactva; leč v brzku míhalo se vzdu
chem množství barevných opeřenců,
nej krásnějších motýlů a brouků. Obrov
skými korunami sykomor šuměl tiše
vítr a slunce vystupovalo velebně na
oblohu oblévajíc svými paprsky nád
herné luhy a usmívajíc se právě tak,
jako v staré otčině.
Snad by byl ten či onen z vojínů
vzpomenul dřívější doby, snad by byl
mnohý uronil tichou slzu, kdyby F„
který nižádným spůsobem nechtěl býti
vážným, nebyl prohodil špatný vtip na
kopcovitou polohu — mínil tím čerstvé
hroby.
Náhle, když právě octla se tlupa ne
daleko malého osazení, padla rána, jí
následovala druhá, třetí a jeden z Ame
rikánů sklesl mrtev k zemi.
„Ku předu!“ velel H. „Rozcho
dem!“ A mezi tím, co kule hvízdaly
kolem hlav soudruhů, volal: „Přímo
k stáji, odtamtud střílejí! Kdybychom
se obrátili, zaskočí nás jako zajíce, je
nom rychle ! “
V méně než půl minutě dostihlo zbý
vajících devět bez urazu schodů, při
dělaných k lomenici okna a ukryli se v
bezpečném koutě.
Bez rozmýšlení zapálili schody a sly
šeli hned na to uvnitř domu lomoz,
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jakoby několik lidí sbíhalo dolů po
schodech. Rychle jako vítr obešli uaionisté dům a sestoupili do jakéhosi
sklepa. Zde spočívali na kolenou čtyři
odštěpenci, kteří byli s hořejších pro
stor seběhli po vnitřních schodech a
prosili nyní za milost.
Přikázáno jim, by odložili zbrafí a vy
šli ven. Malý posluchač právnictví byl
zatím seběhl dolů do zadní prostory skle
pa a volal: ,,Ne, ne? začíná tu být již
teplo, bouda hoří.“
Tomu skutečně tak bylo; neboť dře
věné stavení zachváceno bylo pójednou
plameny,—plameny šlehajícími z přední
části schodou.
Tu událo se něco strašného.
Mezitím co vystupovali zajatci upro
střed unionistů po schodech ze sklepa
nahoru, padla rána a F., miláček všech
soudruhů, trefen kulí, skácel se bez vý
křiku s roztříštěnou lebkou k zemi.
Byl mrtev.
Jeden z odštěpenců byl totiž v ná
valu zuřivosti zdvihl se země ručnici a
zavraždi] svého nepřítele od zadu.
Jest těžko rozhodnouti, zdali nepopsa
telná zuřivost unionistů byla větší,
nežli zděšení zajatých. Ti tři nevinní
bledí a zubama klepajíce vrhli se před
sklepem na kolena; vrah ale, beze vší
jiné známky, nežli nezkrotilného vzdo
ru v obličeji, dal se pokojně uchopiti
šesti rameny a vléci nahoru.
H a zejmena Dán, byli téměř oně
měli nad tím, co nyní viděli-

Rychleji, nežli nám lze toto vypravovati, zavlečen byl vrah k obrovskému
stromu, rozprostírajícímu svou stinnou
korunu nad malým dvorcem úplně lidu
prázdného osazení. Dva z unionistů
vyrazili ze stěn hořícího stavení několik
hřebů a spěchali ku stromu.
,,0o chcete dělat ?“ tázal se H.
,,Buďte lidskými,“ prosil Dán.
Leč touha po pomstě umrtvila každý
jemnější cit v srdci rozlícených vojáků
a jakž podotknuto, byli to přece lidé
vzdělaní !
V méně než dvou minutách visel
vrah ukřižován na stromě. Levou ru
kou a levou nohou prohnali mu rozzuřenci hřeby a nešťastník svíjel se v
nejstrašnějších bolestech jako korou
hvička.
Ostatní tři zajatci pohlíželi na tento
ukrutný trest a smrtelná úzkost, zra
čící se v jejich obličeji mluvila zřejmě,
že očekávají podobného osudu.
V tom se ale mýlili.
H. vida, že ukřižovaný se strhaným
obličejem zmítá se v nevýslovné bo
lesti, přikročil rychle k němu a vehnal
mu kuli d > hlavy.
Za hodinu ubírala se malá tlupa se
třemi zajatci do ležení.
Na cestě té nekrátil jim čas malý
posluchač práva svými žerty.
On a jeho soudruh odpočívali již v
zemi.

BALLADA VESNICKÁ.
J^oklinou řeka pospíchá, —
U břehu hošík zavzdychá.
Má blaukyt v oku, růže v líci,
V srdci pak lásky chová lvici.
On má jen člun svůj, ona zlato.
Ze hezký, hodný? Kdož dá na to?
I ona krásná v líci, oku,
Vlas proudí se jí v zlatém toku.

Hoch vzdychá, touží a se mučí,
Divné mu slechy srdcem hučí:
Nechce ho, je prý žebrák pouhý,
Tak mučil jej dnes soused Dlouhý
Leč předce doufá, láskou nyje,
V duchu ji k sobě těsné vije,

A předce doufá, duše práhne,
K srdci si křečovitě sáhne.
Luna již řekou stříbro hází,
Slavík již tluče v hustém mlází.—
Ha, teď to šustlo v dumném křoví:—
— Již líbá jí ret granátový.
Člun jim bělinké vlnky třísní,
Sladkou je kolébají písní,
A jako holuběnky bílé
Je táhnou ve proud, láskou zpilé.

A řeka hučí, proud se čeří
A pod jezem se výtoh šeří.
V tom šeptá on: „Chceš se mnou mříti?“
Skřek smrti — člun se v hloubi řítí. —
V. Šnajdr,
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Co piše Trubač z Ameriky pod. Radhošť.
kolo uší, víš Michale tenkrát mne mu
seli odnést, mysleli že sem plezírovaný
a jak mně naleli v logru do huby govám už beztoho vykládal Juřík, co se řálky přišel sem zas k sobě ale hned
vrátil z Kalvestonu; borák, jak se do sem pruhoval esli nemám noh ustřele
zvěděl že musimy jet přes ten most co ných ale nebolelo mne nic edem na
jede po něm aiznbon do Texas tak se hlavě a ani to nebylo od šnsa, najspěš
polekál ež začal fántazírovát a běžel sem to utržil jak sem se zválil a hlavu
spátkem na šif a za clivílu přišel a pra o kvér piznulj*) dyť ty to pamatuješ.
vil že pojede naspátek domu že uš ma Jo aby nezapoměl svoji řeči.
cestu u teho najvvšího zaplacenu a
Ten aiznbon je tu hrozně bídný, to
hned se s námi rozlúčil. Stará Mičudka su tu najvěc roviny, tož nepotřebovali
chtěla nato pří sáhat že ho Pambu stre moc peněz na stavení, je-li jaký potok
stal zato že nebyl při spovědi jak srny tož je v něm nakázaných nějakých dřev
odjižďali z domu. Ale tož ti též povím přes to šíny ale že su vozy na dobrých
že by se byl lecikerý polekal dyby byl perách tož to málo brká.
ten most spředy uviděl.
Jeli sme půl dna přes pustatiny a
Ten Kalveston to je takový ostro vek, zhrozili sme se nad tu vychválenú Ame
víš to je od druhej země vodu odělené riku. Náš ogar Jezofek pověda: Tato!
a aiznbon jide hned z města, proto je a to ie ta Ámeriga ? a kdě su ty ploty
přes tu vodu na tři mile zdéla takové co na nich ty klobáse roštu ? Nebylo
lešení, na něm su šíny co po nich ma vidět žádných chalup ai ty štaciony
šina jezdí. Šak mně znáš Michale, kdo vypadajú jak na Hané budy na hlída
slúžil deset rokův u militer, néni stará ní hrachu, kdo viděl štaciony v Netalibaba, mám chvalabohu silnú náturu ale ji, ve Vidňu lebo v Přerově ten by
jak srny přes to jeli strhnul se křik, já myslel že ty zdejší su edem vochtrhause podivu z okna — o svata Pano zi. Potem smy stanuli na jedným štaFriedecká ! hlava se mi zatočila a ne cioně, tam bylo věc takových deskových
věděl sem o světě ež smy byli hodný bud, to byly kvelby a hospody a ta
kus v lantě; na scestí se nám při tej jedna nam trefila pravě před nos. Tu
měli děcka rozvřeščely a náš Kuba naj- z ní vyběhne jakýsi obervá a připádal
věc, tož moja stará neměla kdy pohled mi hrubě známý, honem rozinyšlám a
nut do okna; tej by smy už věc nezkři- — tisiu hromáv, Ondro ! a už sem stál
sili. Pámbu snámi a zle preč! to by u něho; ten sebú šklubnul jako by měl
byl pohřeb, a měl by stým ešče my zlé svědomí, škaredě se na mne podislím ai opletu lebo nevím esli by mi vál a skřikne : voču vont ? ju fait? ko
byli dali pět tolárův spátkem co sme tem ju ! — a odpluvnul si. Já sem se
museli za každú velkú osobu na štacio- zarázil, trúfal sem že to nic dobrého,
ně zaplatit, toje hromada peněz a bylo podivu se nafí ešče lepši a třebas měl
by jich škoda.
na jedným lícu hodnou hrčku jak by
Já sem už viděl všeljaké mosty, šak měl kulku za kožú tož sem přec poznal
víš, ve Fenediku a v Mantua to su mos že je to Ondra Pastuchův ze Solune,
ty ! ale ten co o něm píšu je rozláma víš náš krikskamarád co byl též u Herný tragač, vypádá jak nějaká roztrha cokorl ale u šestnástej, přišel před šesti
ná zatopena hať; jak se to s námi za roky o krmašu,^:) jako že na orláb, tan
čalo hušat tož sem nemyslel že nás to čil v horním šenku do rána u muziky,
dodrží až přejedeni a ktemu ten křik, měl peněz jako šupek a zatrhoval po
jedni se žehnali a říkali*) a druzí kyl- řád do Němčiny, pobláznil všecky ro
nuli do tej Ameriky, jakživ na tu chví- by a nejvěc Marinu Frcaňovu; šak aj
lu nezapomenu, tak mi bylo jak v tej pil Jura Bačákův na truc celú noc i
šláchtě u Solferina jak fičely kulky oJdilý kamaráde !
Jakú cestu sme měli do Ameriky to

+) Udeřil.
♦) Modlili se.

$) Posvíceni.
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hromadu sklenek potřískal, potem smy
se brzo dověděli od burmistra že On
dra Pastuchův zdezentirovál a že lio
hledajú šandáři. Tož mu zas právim:
Ale Ondruško do čerta ! Či me už ne
znáš ? a hned udělal pe knější ksicht a
praví: Tož vitaj Jezofe a uš mne tam
v Evropě nehledajů? a hned mí navy
kládal o te Americe a jeho cestě plnu
hlávu ale nepamatůju stého nic, je to
aj tym že tu se mluví jináč moravsky
jak u nás, tu se praví lesu postok,
potoku krik, plotu feno a všeličo jiné
ho, tež mi pravil že skládá a nakládá
všelijaké věci v jakýmsi verhauza a že
ma na deň půldruhého tolára; jářku
Ondro na voijně si nechodil taky ošustaný, tož mě popad a vevedel mě do
šenkovně, ukázal mi paru chlapův co
hráli za stolem v karty a to pry su sa
mi beamteři a búchajteři od aiznbonu
aj náš mašinista a tož pry vidíš, v Americe se nechodí po pansky ale jak
kdo chce, v letě najvěc bez oblečení*)
Éeknul cosi hospockemu a ten nalel
dvě sklenky píya, Ondra vyplul taba
kovou hrču z huby a vypili smy to pi
vo na zdraví Ameriky ale škoda že tu
nedělaju věč:ch sklenek, kdyby tak psali
do Karlovic lebo do Krásná tam by
dobrali věčich a za lacný groš; takový
náprstek piva pry koštuje pět sentův a
vešlo by jich dvacet do mázu, vem to
diabel i ze šenkýřem. Chtěl sem to za
platit dyž se on k placení neměl, on
ale praví: no ! ja tu mám kredit, to je
jako že pije na ksicht a vytáhne s kap
ce kus stlačeného tabaku, ukásil jak
bandura**) ve Friedku na puti a daval
aj mi a pravil: to je blok, tu každý
žůje aj paničky, a jářku dyž si spoměl
o paničkách, ty co sem já viděl nesto
ja za vela, ty se muša před našimi va
laškami skovat, Pambu nedaj aby mi
stará umřela, ty zdejší roby vypadajú
jak žinčičárky v Rožnově***) a dvě
sem viděl hodně z blízka, to musely byt
my nářky, poznal sem že maja ešČe
ksichty od muky; Ondra se zaškeřil jak
hlupý a pravi: Jezofe to poznat že si
zelený, amerikánka musi met flaur na
ksichtě i kdyby se musela bez něho v
kuchyni obejdit. A po tem smy leda
cos rozpraviali. A neviš-li Ondro jak
♦) Bez kabátu.
♦♦) Jistý druh ženili.
♦♦*) Žinčičáři, hosté kteří rožnovské lázně navštěvuji.

skoro pojede mašina? ptám se. On na
to: Baikot! mašinista hraje v karty
ten se tak brzo neodpravi ale šak on
to zas nahradí co promešká.
Slunce zachodilo, ti lide co s námi jeli
vševěc šromotili a dycky kohet, kohet!
Mašinysta vyleze ven celý rozpálený a
tož sem se hned dovtípil že to kohet
je tak jako u nas kohut, no néni to
velké šimfováni ale musel byt napálený
lebo rozehnal mašinu jak lucipera, jelo
to až fičela a na raz hrk !—to maš čer
te kropáč, mašina vyskočila ze šínův a
stojimy v jakémsi báhně; všeci skřikli
na svaté slova, stará Mičudka luskala
ruženec, Pavel Pohrabačův skřípal zu
bami, teren til do maši ni sty aj do ka
ret. Co včil? ptáme se jeden druhého,
noc na krku a chystali smy si nocléh
a přišlo hromadu černochův co to bý
vali šklavami, tož nastínali hromady
dřev, za chvilu bylo ohnův jak o svá
tým Janě na Radhošťů; Vacula hajný
z Kozinca se stĺkal, dyby prý to byl
jeho revír že by ty černé potvory pozohybal a jich naučil v kostele pískať,
ale su to opravdu škarabele; dyby oni
měli byt tež podle obrazu božího stvo
řeni. tož věř mi Michale, to by se mi
protivilo. Jak se potratili, za chvilu
chce dávat Kača Macková chasnikovi****j pojest a měch ze živobytím byl
tam ten a Jura Haidův skřiknul že se
mu stratil uzel ze šatami i s kancioná
lem a všicko ty strašidla pokradly;
jářku na mú tě dušu skrz takových parkautuv bylo škoda tu vojnu ďělať; a
dluho smy o tym přemyšlali.
Ráno přivezla mašina co se rukami
toči, všeljaké provazy a skřipce a*na
hnali nás všeckých do roboty, aj ten
kněz co s námi jel musel pomaháť a
najpěknějši bylo jak smy všecy dobře
potáhli, tu na raz ten hlavní prováz pra
sknul a my všeci jak yojáci podle ko
mendy — bác 1 — na značky do bláta
a bylo už bezteho hodně rozmisené; tož
to si měl vidět a slyšet to fluchtovaní,
ja ti to tak nemôžu napsať ale bylo to
k zlosti i k smíchu; oškrabali smy ze
sebe bláto a čekali zas kolik hodin až
přivezli druhy prováz a potem smy to
z boží pomocí spořádali.
V Kolům busu nás uš čekali z vozami, Jan Buroš má kakrmensky pěkné
♦♦♦♦) Chasník, tolik co dítko.

81 —
voly a Voitěch Pargáč z Pomera s pek
nú paru koni a tož smy přijeli k veče
ru k nim a už tam měli nachystaných
všeljakých dobrých jídel, sousedé se
zešli, najbliši je Tomeš Srkalův a Vá
clav Zimáků v z Miašiho a dalej su On
dra Drbalův a Mikeš Senčák z Mrdusa
a Fait z Křivého.
Tož ukončím moje písmo a jak tu
věcej skusím tož ti zas budu písať a
vyřiď odemě pekné pozdraveni veleb
nému panu farářovi aj pani kuchárce
tež pekné pozdraveni na Sýkoru a Trdlicu z Okrúhleho, tež pekné pozdra
veni na Ciroša a Frantu Strnadla a
Filipa Chumchala z Kněhyně a tož aj
tebe a tvoju Hafiu pěkně pozdravujú a
všeckých ostatních co tam zostali a aby

nezapoměl, jak půjdeš do Frenštát»
vyřiď tam Ludorfovi Šajovi pekné po
zdraveni a mladému Portášovi též. A
ten mynář z Rozpitnej co jel loni do
Ameriky je už u PambiČka, šel raz
večer domu trochu napity, musel jít
Íjřes aiznbon a buď že se zašmatlal a
ebo se chtěl trochu předřimnuť, ráno
ho našli rozmiaganeho; dyž je tu ta go
ralka silnější ež tam ta židovina; jeho
žena esce dycky béčí.
A tož vás ešče raz všecky pozdravu
jú a odevzdávám vás pod ochranu boži,
amen.
Zostávám tvůj věrný kamarád až do
tmavého hrobu.
Jozef Trubač.
Psáno v Texasu na ďeíí svaté Enovefy leta páně 1879.

VYNUCENÁ LÁSKA.
.dyž šeptal jsem ti „mám tě rád“,
Div nezemřel jsem strachy.
Roj slzí z očí se mi krad ’ —
Chtěl prchnouti jsem, plachý.

Mráz s ohněm v krvi sváděl boj
A srdce při tom stkalo:

„Měj smilování, zhoj mne, zhoj!
Tebou se rozstonalo.“
Milá se ke mně přitiskne, —
Nechtěl jsem věřit ani —
Leě srdce plesem zavýskne
V divokém milování.

PROKOPOVA VĚŠTBA.
•itvy vřava hlučela jen z dálí
Jako dálný, dálný vodopád.
Čeští páni s Pražany se smáli,
Že ten orel Žižkův s výše spad’.

„Dostali jste lidu bojovníky,
„Zrádná chaso panská, pod meče,
„Jako Rím ty svaté mučedníky ;
„Leč krev naše marně neteče !“

Posledně se vznesl nad Lipany
A zakroužil ještě zbytkem sil,
Hněvy sršel na ty zrádné pány, —
Vzkřik’ — as pláčem zob svůj v hrudi vryl.

„V zem se vpije, zúrodní ji v sílu;
„Co z ní vzroste, pomsty bude tém,
„Ten pak prach náš vztýčí ve mohylu,
„Nad níž svobody zavlaje lem !“

A pak v němém zoufalosti bolu
Křídla svěsil, jimiž světu vlád’ —
Klesá], — a pak střemhlav spadl dolů, —
Orel Čechů v mrtvol hrob se klad’.

„Umíráme pro národa práva,
„Umíráme jako Čechů pluk,
„Ale naším lůžkem jesti sláva,
„A pohrobní písní klatby zvuk !“

Jediný jen na pahoře trupů,
Prokop slavný, s praporem svým stál
Obklopen jsa žravým hejnem supů;
Podlé zlobě jejich takto lál:

„Klatba vám, vy páni zradou tuční!
„Klatba vám, vy města zbabělá !
„Nadejdou zas války dnové hluční,
„Čechie se v jitru zabělá !“

Prokop kles------ Leč slední jeho slova
Jako tajná věštba zemí jdou:
Národ Čechů nikdo nepochová,
Spíš se nebes světla rozejdou!
V Snajdr
6
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BÍLÝ VRANOUŠ.
KALIFORNSKÁ HISTORKA.

Jan Brown bvl „sportsmanem“ z po

utopeného. Obrovskou svou pěstí ude
volání. Kůň jeho byl dobrý, vtip ještě řil na stůl, že až stěny zaduněly.
lepší a ostýchavost nad pochybnost
„Prokletý chvast!“ zařval hněvem
vzácná. Obratnost, s jakou dovedl své soptě a žíly na čele mu naběhly. ,,Me
sázky osnovati, zjednala mu v krátkém Cracken dosvědčí, že můj bělouš jest,
čase mezi soudruhy v Marvsville, ano vyjma lékařova vranouše, nejlepšímjkosnad v celé Kalifornii, jméno boháče. něm v celém Marysville. “
Že cesty k dosažení svého účele byly
McCracken potvrdil mocným kývnu
mu lhostejný, rozumí se samo sebou. tím hlavy tento náhled a sami někteří
Nejoblíbenějším jeho místem byla krč uvědomělejší přátelé Jana Browna, duše
ma Tima Borcliera, kde každé noci nej - šlechetné, se vznešeným pocitem pro
majetnější zlatokopijvysokými sázkami spravedlnost, přidali se na stranu po
a hrou v karty sytili svá těla notnou smívaného Nata. To musilo ovšem v
dávkou rozvášněnosti. Že při hře často náhledech svých ohroženého Jana roz
malá neprozřetelnost měla za následek in rzet i.
dalekou cestu do tak zvaného lepšího
„Sázím pět tisíc dollarů proti stejné
světa, šířilo jenom pověst o Tímové sumě,“ pravil s nádechem prudkosti,
krčmě.
která příjemně odrážela se od obyčejné
V noci se dne 12. na 13. srpen 1863 jeho chladnosti, jež uměle zastupovat!
panovalo mezi hosty Tímovými neoby měla vznešenost,,,že můj hnědouš před
čejné rozčilení. By lať v týž večer dá stihne v desítiraílovém běhu vašeho běvala kočující jízdecká společnost před louše. Kdybych nebyl vámi k této sázce
stavení, v kterémž působili úžasně krás přímo vyzván, nebyl bych nikdy ]i na
né koně. Tito činili zástoj bouřlivého vrhnul, jelikož jest pro mne vlastně
pouhou formulí a vy prohrál jste již
rokování.
„A chci být zatracen, běhá-li váš teď peníze.“
hnědý hřebec jenom s polovic tak dobře,
„Přijato, ode dneška za čtyři neděle
jako kůň zeleného šaška!“ obrátil se nechť odbývá se běh!“ supěí Nat.
Jan Brown a Nat složili každý, jak
Holanďan Nat k Janu Brownovi, v je
hož lesklých očí číhala přátelská faleš obyčej toho vyžadoval, ihned 2500 dol
larů. Kdyby jeden z obou v den do
kocoura, pohrávajícího si s myší—sjis
tou kořistí. ,,Time, sklenici brandy.“ stihů, buďsi již následkem onemocnění
Ačkoliv Nat polknul již třináctou, jeho neb koně aneb ukradnutí tohoto
nemohla mu býti přece činěna žádná na místo se nedostavil, připadla složená
předhůzka pro jeho pití, neboť Jan částka dostavivšímu se odpůrci, poně
Brown dopaloval jej tuze vychloubáním vadž bylo před pokládáno, že zůstalé
Dostaví li
se svým koněm. To přirozeně mohl zpět straně jest líto sázky.
se
oba,
musí
každý,
dříve
nežli
koně
Nat tím méně snésti, jelikož byl , sportc
jsou
puštěni,
složití
zbývající
částku
jeho pramenem výživy a sám krásné
2500 dollarů do rukou třetí osoby.
koně měl.
Když Nat příštího rána se vyspal z
„Proč se tak rozhorlujete, milý Na
te ?“ usmál se Brown, jak jenom had hněvu a omámení, zdála se mu sázka
mohl se v ráji usmát na Evu. „Běhá li skvějící se při uzavření světlem nej
můj linědouš lépe nežli kůň zeleného krásněji růžovým, býti temné barvy po
šaška, nevím, ale to vím určitě, že chyby. Jakmile posnídal, hnalo jej to
předstihne vaši kobylu o celých sto do stáje, kdež jal se pozorovati svou
„Cary“ starostiplně a militkoval se s
hlav. “
Ohlušující smích, který slova tato ní něžně. Kůň pohlížel naň svým vel
následoval, odejmul Natovi poslední kým čistým okem s tak vznešeným
zbyteček rozmyslu, dosud kořalkou ne ujištěním, jakoby věděl, co záleží jeho
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„Co jiného?“ Znám „Darlinga“;.
pánu na jeho rychlosti a síle. Otíral
láskyplně svou íilavu o Natovo rameno, jest rychlý dvou minut a 30 vteřin na.
jakoby chtěl ukonejšiti každou jeho po míli.”
chybnost o své schopnosti. Když byl
„Co tu dělat?”
Nat učinil svého pojezdného pochopi
„Oželet složených 2500 dollarů a zbý
telným spůsobem zodpovědná za péči vajících 2500 zachránit.
— Hlavu
a zdraví své „Cary/4 ponořil ruce do vzhůru, Nate. Samo sebou se rozumí,
bezedných kapes svých jelenic a tiše že poobědváme dnes společně?“
před sebe hvízdaje, zaměřil k obydlí
Nat leží v stínu zakrsalého dubu.
svého přítele Billa Brightona.
Obličej maje přikrytý slaměným klo
Poněvadž v Marysville nemají času boukem, neviděl, jak zlaté paprsky
býti nemocnými a ještě méně dbáti na slunce pohrávají laškovitě s pestrým
nemoc, obrátil doktor Brighton, chtěje peřím zpěváka, kterýž houpal se na
bohatě vyměřené svobodné hodiny vy- výběžcích ratolesti ; neviděl letní ptáče
užitkovati, svůj zřetel k „sportu“ a na vrcholku sladce páchnoucího kvetou
sice s výsledkem tak šťastným, že jeho cího kéře, obletovaného zlatým brouč
vraník „Blesk“ byl v celém okolí nej kem, jenž zdál se opájeti skvostností
obávanějším a nejslavnějším běhounem. barev křídel motýlových. Před duší
Nat nalezl doktora co nejpříležitěji jeho rozprostíral se světlý letní večer
zaměstnaného tím, jak by co nej příjem v staré otčině. Líbal slzy s očí kve
něji ukrátil si den Nohy maje na římse toucího děvčete a přísahal jí při pa
okna, kolébal se tiše na sesli a hleděl mátce svých zemřelých rodičů, že vrátí
silou a uměním obplivati kmen stinného se z ciziny co muž, kdež doufal nalézti
magnolio - ého stromu na ulici. Přestáv za svou překypující činnost zlaté mzdy.
ky v svém plíce posilujícími zaměstnání Tak chtěl té ubohé, své milé nevěstě,
vyplňoval tím, že vypouštěl dým svého zaříditi domácnost, jakouž jenom hrdá
doutníku v ozdobných prsténcích do jeho mysl pro svoji ženu mu vymalo
vala. Á děvče slzíc smálo se a věřilo
výše.
„Obával jsem se toho již dávno, že všemu. Dále viděl ve snu, jak pra
té chytré lišce jednou pustíš chlup,” cuje v zlatých dolech Kalifornie, obklo
pravil, když mu Nat sdělil o své sázce. pen drsnými soudruhy, se srdcem dětin
„Kdybys aspoň stal se tím moudrým, ským ; krůpěje jeh · potu, vynucené
není těch 2500 dollarů tak velkým pe žhavým sluncem při těžké práci, vzrostly
nízem za vyučenou, abys seznal a oce v malý kapitál. Myslil, že tím položil
nil kalifornské obyčeje.”
již základ k jmění, na němž pracovati
„Jest to tak jisté, že ztratím pe chtěl dále pilně a radostně. Leč v Ma
níze?”
rysville obelstila jej lakota zlata o větší
„Tak jisté, jako že každý Číňan jest čásť usilovně získaného majetku — když
z náklonnosti zeleným ”
Nat ve svých snech až k tomuto bodu
„Pozoroval jsem Brownovu hnědku. se dostal, bylo mu tak teplo, tak horko,
Potřebuje 2 minuty a 56 vteřin na míli, že pošinul klobouk s obličeje, obávaje
moje Cary pouze 2 minuty 45 vteřin.” se, že tlukot v jeho spáncích jej usmrtí,
„Mnoho li obnášela sázka, když ne nebo že bude muset žárem svého nitra
chal Brown běžet svého „Darlinga?” zajiti. Pták, brouk a motýl odlétly,
ptal se Bili, položiv hlavu trochu na jakmile dřímající muž prudkým pohnu
stranu a přimhouřil levé oko, pozoruje tím náhle se vzpřímil a odhrnul s čela
se zájmem kruhy, jakými prorážel orel plavý, zcuchaný svůj vlas. Nyní po
depřel se o kmen dubu ; čelo svraštělo
ve výši vzduch.
„303 dollarů. Brown prohrál.“
se temně i jal se pohlíželi do vedra
„Ovšem; staré přísloví zná chléb, poledního letního dne když z nenadání
jehož strana pomazaná máslem padne položila se na jeho rameno těžká ruka.
„Nech jen věc s pokojem,” smál se
vždy do spod. Oněch 300 dollarů jest
chléb, tvých 5000 máslo; rozuměla?” doktor pohlédnuv na revolver, jehož
„Máš za to, že Brown svého „Dar- rukojeť obemknuly křečovitě prsty Nalihga“ nechal běžet volněji, aby nás tovy.
„Konečně zpět ze San Franciska ?”
oklamal o jeho schopnosti ?“
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tázal se Nat a pablesk radosti dral se
rnu v obličej.
„Jak vidíš, starý hochu. Také jsem
ti něco přinesl.“
„Mně?”
, Ovšem, pouze maličkost. Deset
yardů bílé moskytové tkaniny, bílý
koňský ohon a šťastnou myšlenku.“
Bili nedbal polo starostlivého, polo
nedůvěřivého pohledu, s jakým Nat
pátr 1 v rysech jeho, nýbrž pokračoval:
„^ázím, nevím co, že každý den byl
milý náš šlechetný přítel McCracken
v tvé stáji, aby se přesvědčil o stavu
koně a upokojil tebe o výsledku sázky!”
,.Nu ano. Co má být s tím pochleb
ným věčně smějícím se taškářem?“
„Uslyšíš hned. Měsíc vstoupil včera
do své první čtvrti, tak že příští noci
budou tmavý. Přijde-li k tobě dnes od
poledne McCracken, svěř mu proti
čestnému slovu, pod pečetí mlcelivosti,
že chceš zítřejší noci podniknouti s
Carv jízdu na zkoušku. Mac nebude
m ti co spěšnějšího na práci, nežli zpra
vit) svého společníka Jana Browna o
události a já se chci nechat pověsiti,
nebudeli v určitou hodinu celá taškářská banda pozorovat s hodinkami v
r ce za keřinarni a ploty naše předse
vzetí.”
,,K čemu ten humbuk?”
, Skutečně, muži, tvá nemotornost
zasluhuje, abys sázku prohrál! Prvním
rozbřeskem rána, kdy všecko ještě bude
spáti, přivedu svého „Bleška“ s bílým
k nským ohonem a desetiyardovou
m skytovou tkaninou do tvé stáje —”
Nebyl s to dále mluviti. Nat uchopil
jej za obě ramena, třásl s ním sem a
ta-n, a nebylo by mnoho chybělo, že by
byl políbil doktorovu snědou tvář.
Následující noci zapřažen byl dokto
rův \ranous do Nato vy sulky*). Tělo
jeho obaleno bylo bílou tkaninou, která
ještě těsněji přiléhala, když položeno
bylo na ni řemení. Poněvadž Nat>-va Cary měla < cas dlouhý, doktorův
Blesk naproti tomu krátký jen pahejl,
bvl na tento přidělán uměle nepravý
bílý ohon
• Pojezd ný otevřel dvéře. Dříve nežli
Bili a Nat, „Blesk“ a sulky opustily
stáj, rozpředl Nat se svým sluhou
krátkou důležitou rozmluvu beze slov :
«·> Lehký, dvoukolový vozík.

levou rukou předložil mu 50 dollarů,
pravou revolver. Na to zastrčil peníze
s úsměvem do kapsy u vesty a malá
tlupa ubírala se k Wingdamově louce.
Na Wingdamově louce vyměřen byl
kolíky kruh, jehož obvod měřil přesně
jednu anglickon míli. Na této dráze vy
řizovány menší sázky „sportsmanů. “
Nat a Bili dostavili se schválně o
půl hodiny dříve, nežli jak byli před
McCrackenem udali.
Byla velebná noc. Ohnivá dítka kvě
teny vydávala nejsladší vůni. Útlý srp
měsíce třpytil se na temné modři již
ního nebe a tvořil jemné jasno, zaha
lující celou přírodu ve vftní protkaný
plášť, jenž více prozrazoval podivu
hodný půvab věčně krásného nežli
jevil, tak že fantasie prováděti mohla v
tajuplném šeru své nej rozkošnější hry.
Přátelé nečekali ještě dlouho, když
spatřili na pravé straně kolem slídící
zraky obrysů několika temných postav,
kteréž shrbeny kradly se obezřetně k
azalovému křoví, odkudž mohly dobře
přehlédnouti celou dráhu pro dostihy
určenou. Sotva že zaujaly své místo,
objevily se také na levici temné rysy,
které opisujíce veliký kruh, hledaly
svého úkrytu v lesíku, sousedícím s
dráhou dostižní.
Bili mnul si ruce s takovou rychlostí,
nadýmal tváře tak podezřele, že úzkost
livý Nat zapřísahal jej při všech andě
lích a ďáblech, aby ukrotil trochu svou
radost a ještě v rozhodném okamžiku
všecko nepokazil.
„Rohatý ať mne vezme, zažil-lijsem
kdy lepšího žertu,“ chechtal se po ti
chu Bili. „Vidím před sebou na břiše
ležeti Jana Browna a McCrackena a
Ralfa a ty ostatní lišáky, jak neod
vratně patří na vteřino vou ručičku
svých hodinek. Ponecháme je ještě půl
hodinky v jich příjemném položení.”
Praveno, učiněno. Měsíc přiblížil se
zatím o značný kus k dalekému hře
benu hor, když konečně dal Bili zna
mení k počátku
Nat přitáhl otěže, zamlaskl jazykem
a v nejbližším okamžiku letěl „Blesk”
po planině s takovou rychlostí, jaká
jen mohla samému nebeskému jmenovci
dělati všecku čest. .
„Dvě minuty sedmnáct vteřin!”
jásal Bili, zastrčiv hodinky do kapsy,
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kdvž zpěněný kůfí před ním zastavil.
„Výborně, Blesku ! Výborně !“ i tle
skal něžně na šiji ušlechtilého zvířete,
tancujícího v postrancích a nadýmají
cího nozdry.
Bili vyskočil na sulky, „Blesk“
zatáhl a uháněl jako vítr k dobře za
slouženému žlebu.
Nat pozřel právě poslední zbytek
kůřete, když druhého jitra přišel k ně
mu McCracken.
„Nu, Nate, jste spokojen se včerejší
zkouškou?“ tázal se Mac s úsměvem,
zdajícím se býti ukradeným slunci jas
ného dne.
„Dvě minuty sedmnáct vteřin ! Nej
lepší kůfí ve Státech.“
„Jak mne to těší! Jest pozorovat
na Cary unavení ?“
„Ani za mák.“
„Ah — považujete mne za příliš
velikého hlupce. “
„Prosím, naopak, za příliš chytrou
hlavu. “
To slovo „příliš ť vyslovil velmi
ostře. Mac následkem toho přijal na se
tvářnost, za jakou by se nemusily ani
nejkrásnější duše, uražené ve svých
nejsvětějších pocitech, styděti.
„Mohu viděti Cary?“ ptal se svým
nej měkčím hlasem.
„Zajisté, s radostí !“
Sestoupili dolů do stáje. Cary, která
očividně spala dobře, byla skvělého,
růžového rozmaru. McCracken ohledal
co nej pečlivěji a ohmatal zvíře. Každý
sval byl v nejlepším pořádku Nebylo

pochyby, že Jan Brown, chytrý, opa
trný Jan Brown, ztratí ti musí 5000
dollarů, nechá-li dojiti k běhu.
Toto přesvědčení Mackovo stvrzeno
bylo několik dní před lhůtou, kdy roz
hodnuta měla býti sázka, návštěvou
samého Jana Browna u Nata.
„Co se mně ještě nikdy nepřiho
dilo,“ pravil Jan Brown vesele, aby
zachoval lesk vznešenosti, kteroužto
tak rád na odiv stavil, „stalo se mi
bohužel s vámi. Můj „Darling“ o· huravěl, nemohu jej nechat běžeti i vzdá
vám se tudíž složených 2500 dollarů ;
náleží vám.“
Ve zlatě vyplacen byl obnos Natovi.
Tento pozval celý tábor k veliké slav
nosti, již uspořádal z radosti nad výhrou
v krčmě Tima Borchera. Samo sebou
se rozumí, že nechyběl ani Jan Br<»wn
ani McCracken. Střepy sklenic a láhví,
pokrývajících zemi, svědčily o rozina· u,
jaký ovládal společnost, když Bili
Brighton ujal se slova a vypravoval,
jak vyhrál se svým přítelem sázku.
„Tak přelstěn byl chytrý,“ dod>l na
konec svého vypravování, přeru ová
ného tu i tam smíchem a bouřlivým
souhlasem. McCracken a Jan Brown,
kteří citlivě trpěli posměchem a úsměš
ky zlatokopeů, vytratili se co nej
rychleji.
Za čtrnáct dní opustili MarysvMle na
vždy; nelíbili se jim smích, s jakým
všude byli vítáni, kdekoli se ukázali.
Příhoda o bílém vřanouši žije dosud v
ústech každého kalifornského „sportsmana. “

ZIMA.
Krutý

obr ledovec
přes hory k nám kráčí,
a to nebe hněvivé
stále teď se mračí.

Dechl. — Vichor burácí,
chumelicí krouží,
zas’ ji žene v divý hon —
dech se v prsech ouží.

Kročil. — Kyílí na tisíc
hyne v jeho sledu —
propast1 sněhem vyrovná,
v proud pne mosty z ledu.

Lesy praští pod tíží
bělostného hávu —
kráčí obr ledovec,
skloňte, lidé ! hlavu.

Boleslav Trojan
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BILL DEADEYE A HROZNEJŠ.
AMERICKÁ POVÍDAČKA.

Ještě jste nikdo neslyšel o známém v

Americe poctivém námořníku Billy
Deadeye, kterýž na lodi ,, Parahunta“
při první své cestě do Kalku ty spôso
bil skoro hladomor svou nesmírnou
žravostí ?
Bili Deadeye
b y 1 prazvláštní
člověk, měřil do
výšky as o stop a
3 palce a skoro 3
stopy do šířky,
čímž ve vzdálí
zdál se býti tak
širokým jak dlou
hým. Byl obda
řen silou obrov
skou; při pravi
delných putkách
ještě nikdo nebyl
jej přemohl. Šije
jeho podobna by
la oné túra, hla
vu měl velkou a
ústa jeho byla tak
široká, že sáhala
od jednoho ucha
k druhému; a což
prazvláštnosn, v
každé dásni věze
ly jedna za dru
hou dvě řady pěk
ných, bílých a ostrýcli zubů, kteréž, když se do něče
ho pustily, pracovaly rychlostí mlýn
ských kamenů. Byl ukrutným žrou
tem, ale žádný vyběráček;.pohltil všec-*
ko, co mu do ruky přišlo - aby se
by', kdy najedl, na to nepamatoval se
nikdo.
Bili dostal se na loď ,,Velocity,“ kte
ráž taktéž určena byla do Kalkutv.
Mělť sice. p< jištěné šesteronásobné odmírky, přece však trpěl neustále hlad.
Na cestě zálivem bengalským uzavřel
kapitán zastaviti u města Džaganaty v
provincii Orise, na jižním ústí reky Mahanadi, kdež postavena jest socha obrovská opičího boha Hanumana, a jí
veliká skládána úcta. Bili, vyhlídkou,

že v této bohaté na zvěř krajině po
může si na svůj vlastní vrub k něja
kým dodatečným soustům, stal se vel
mi veselým. Když byla loď v přístavu
zakotvila, ihned žádal Bili kapitána o
dovolenou, již také dostal. Mělť veliké
věci před sebou,
a proto vypůjčil
se od kormidelní
ka dlouhou bro
kovnici, aby pod
nikl honbu v blíz
kých hustých le
sích. Nebál se ani
tygrů ani brejlýšů, všecko, co by
mu na ránu přišlo
chtěl postřileti a
pak buďto pečené
neb vařené do be
zedného svého
nácka pohřbít;.
Na neštěstí však
našeho Billa byli
turozenci džaganatští vegetariáni
nejčis’šího rázu.
Živili se rýží, ko·
řinkami, ovocem
a považovali dle
víry své za hřích
jisti maso. Záko
ny na ochranu zví
řat druhu jakéhokoliv zněly přísněji
než anglické zákony honební. Obzvlá
ště opice, jimiž lesy jen se hemžily a
kteréž často i město navštěvovaly byly
pohanům těmto hlavním předmětem
veliké úcty, na zabití j-jichž ustanoven
trest smrti. Billy neměl o tomto sta
vu věcí nejmenšího zdání. Když tedy,
vzdálenjsotva jednu míli od břehu, vni
kl do svátých hájů, spatřil veliké množ
ství ohonatých i neohonatých opičáků,
kteří za směšných posuňků a nezříze
ného vřeštění skákali s větve na větev
a pro osvědčenou jim šetrnost zůstá
vali zcela krotkými.
,,O ho!“ zahučel Billy pomlaskáva
je si, ,,dobrá, vy čtverá ci, z vás bude
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kapitální pečínka, buďto v spůsobu pa
štiky nebo šťavnatého; nu, počkejte,
však vás brzy dostanu ! Chytil pušku,
namířil na největšího v chumáči a sra
zil jej dolů. Ozvěna výstřelu a smrt
souopičáka způsobily mezi ostatní sběří
nevýslovný rámus, kterýž se dál a dále
rozléhal lesem; a když byl tudíž Bili
slepý a hluchý pro všecko, co vůkol
něj se dělo, k vůli své žravosti skolil
ještě jednu opici, shlukla se ošklivá ta
to zvířátka v takové síle, a tak očivid
ně připravovala se k útoku společnému,
že lovec náš uznal za prospěšno dáti
se s kořistí svou
na rychlý útěk.
Hodil si tedy obě opice přes ra
meno á hleděl
co nejčerstvěji
doraziti k břehu,
kdež čekala nan
loď se svým bez
pečím. Na útě
ku však ovláda
ly jej myšlénky
na očekávanou
pochoutku a ho
dy tak mocně, že
ztratil cestu a ne
spozoroval svůj
omyl dříve, až
když již byl do
běhl k prvním
stavením Džaganaty města. Obyvatelé, kteří
byli slyšeli oba
výstřely jakož i
řev opic, a nyní
spatřili, jak Billy směle uhání
po ulici s ukořistěnými opicemi, sbíha
li se nyní se všech stran a zdvihli hroz
ný křik, jejž slyšeti bylo na míle daleko.
Patrně byli v strašném rozčilení; neboť
se domnívali, že duše zemřelých stěhu
jí se po smrti do některé opice neb
jiného zvířete. Proto domýšlel se tedy
každý, že Billy zabil třeba některého
z příbuzných jeho. Nedlouho a již se
řítili všichni na Billa. Tento bránil se
hrdinně a mnohého, který se mu tuze
přiblížil, skolil pádnou pěstí do prachu.
Kdyby nebyla jej trefila nemilá neho
da, byl by se jistě protloukl ku kocáb

ce své. Avšak jeden z posvěcených
hrbatých býků, tak zvaný Zebu, ode
dávna veliký nepřítel bělochů, pustil se
během bleskorychlým za prchajícím a
porazil Amerikána našeho na dláždění.
Ihned vrhlo se tucet hnědých chlapů
na upadšího a po krátkém odporu byl
tento přemožen, na rukou a nohou svá
zán a před jejich radšaha předvlečen.
V téže asi době donesla se o zlém
stavu věcí zpráva ku kapitánu; ctihodník tento neproďeně odebral se do
soudnice, aby se Billa ujal, avšak na
darmo ! Krvavé mrtvoly obou opic a
mnoho raně
ných obyvatelů
volalo o pomstu
ra zuřivci, za ja
kéhož měli do
brosrdečného na
šeho lodník a.
\ Kapitán jsa mo
cen řeči divochů
výmluvně se za
stával h rdiny
svého a hájil jej
co mohl. Radšah však ku vše
mu povážlivě vr
těl' hlavou a vy
slovil se koneč- .
ně s tváří za
mračenou, že ne
ní pro vězně lí
ni k nutí. Posvát
né výsady nábo
ženství. jejich a
bolestné naříká
ní trýzněných po
daných vyžadují
prý, aby vinník
zaplatil smělost
svou smrtí. Kapitán tedj, jsa s hrst
kou svého lidu příliš málomocným pro
ti přesile tak veliké, viděl se nucena
zanechati ubohého Blila jeho osudu, a
těšiti se nadějí, že vraždu tuto hvězd
natý prapor americký jednou přísně
potrestá.
Co se kapitán vracel, přečteno bylo
veřejně slavné říkání, nímž určeno, že
odvážlivý, bezbožný americký námoř
ník, kterýž dopustil se zločinu dvojná
sobné vraždy opičí, má býti přede tváří
veškerého obyvatelstva a lodního muž
stva vržen velikému hadu hroznýši ku
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sežráni. Oznámení toto přijato 8 veli
kým jásotem.
Soudruhové odsouzeného byli ovšem
rovněž smutni jakož i rozezleni, že mlá
dec jako Billy, který tak překrásně uměl polykat, má teď sám býti netvorem
hadím spolknut. Odhodlali se tedy
hrůzné odpravy se súčastniti, neboť si
potají byli svatosvatě slíbili, a se re
volvery i dýkami dobře ozbrojili pro
Kad, že by osvobození soudruha stae možným.
Určený k odpravě den byl nastal;
mužstvu „Velocity“ vykázáno z rozka
zu rádži místo, z něhož dobře mohli ve
škerý děj pozorovati; avšak asi tisíc
domácího vojska stálo na blízku, hoto
vého ku obraně, kdyby snad lodníci
chtěli se o osvobození Billa pokusit.
Každá naděje zjpizpl^.

lou dvířka, zločinec mocí vstrčen ku
hadici a otvor opět pečlivě zamčen. Je
likož v oné zemi takovéto popravy dějí
se častěji, chovají obyvatelé hady v£4y
v zásobě a tyto nechávány často i mě=
sic o hladu. Ta hadice, kteráž měla
smlasknouti našeho Billa, hladověla již
přes měsíc, ana po delší dobu nebyla se
naskytla příležitost k hrůzné takové po
pravě. Ležíc až doposud tiše byla hud
bou a hřmotem povstalým dopravou
oběti do klece vyrušena ze svého klidu;
zdvihla hezkou hlavu, a podívala se ne
právě nemilostivé na Billa, jako by
chtěla říci: „Těší mne velice, že tě vi
dím, milý hošíčku, pochutnám si na to
bě jakobych byla na starešinské hosti
ně!“ Pozvolna se rozvinula a blížila
váhavé Amerikánu, kterýž byl se· posta
vil rovně jako svíčka a na neblahého.

Potvora, ohromná to, líná vyrostlá,
Í>ěkně kropenatá, indická hadice tigrí,
ežela, hezky v kotoučku v nejzazším
koutu klece upletené z bambusu. Nyní
vystoupila stráž, ozbrojena až po zuby,
a přivedla vězně u svém středu. Billy
vypadal prabídně a malomyslně, neboť
byl za osm dní svého uvěznění obdržel
pouze něco málo rýže. Měl hlad ukrut
ný, jiných pocitů hrdina náš neznal.
Když se průvod byl osudnému místu
přiblížil, dal radžah znamení, načež zaSočala podivná jakási divoká hudba inických pištců. Teď stál Billy již před
kleci, v tomže okamžení otevřena s po-

nepřítele díval se s opovržením^největ
ším. Hadice však nedala se masti jOpovrhujícím pohledem Billovým ani za
mák; a když se na ubožáka byla chvi
lenku zadívala, skočila náhle, zakousla
se Billymu do levého ramene a zároveň
počala tělo své kol něho otáčet. Billy
vykřikl částečně bolestí, částečně pře
kvapením nad nenadálým přepadením.
Avšak Billy brzo se zpamatoval a zvolal
vesele :
„I ty mrško, ty tedy tak? Dobrá. My
dva si můžem trochu zažertovat!“ A
již se bleskorychle uhnul, uchopil ne
stvůru za krk a počal užívati svou.
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zvláštní, nad obyčejnou, obrovskou sílu.
Nastalo zběsilé mlácení, rvaní a zápo
lení, jež diváci nebyli sto více sledova
li, již za několik okamžiků zahaleno
bylo v husté kotouče prachu. Uplynu
lo čtvrt hodiny a podivný temný dusot
utichl, mlhavý prach se snesl k zemi a

hada až na konec ocásku, a tím mrštil
šikovně ztrnulého radžah přes nos. Do
morodí i se svým chlubařským radžah
dali se strachem a leknutím na útěk o
přítrž. Billy přelomil bambusové mří
žoví klece jako by byli to sirky a vy
stoupil vítězoslavně mezi své soudruhyr

zraky všech přítomných upřeně hleděli
ku kleci. Každý očekával že uvidí aspoň ještě nohy čouhati z jícnu hadice !
----- Avšak, nástojte 1 Billy seděl po
hodlně na podlaze a pochutnával si na
masíčku hadím. Již byl slupnul znač
nou čásť. Ba, boží pravda, ’ Billy snědl

kteří mu nad neočekávaným osvoboze
ním srdečně blahopřáli. Billy však pra
vil : ,,G-od dam; dnes jsem se poprvé
ve svém živote najedl do sytá, ale v
dobré omáčce s kaprlemi a španělským
pepřem byl by mne ten červík mnohem
lépe chutnaly

NEOCHABNI.

J sou
zdroje, z nichž staletí voda prýští
Aniž se mění ve své podstatě;

Jsou boly, z nichž mrazivé vichry sviští
Od věků, zhoubné tvoříc vývratě.

Jedním z těch velkých lidstva bolů jesti
Zjařmenost těch, jenž lidstva jádrem jsou,
Neštěstí těch, jenž staví hrady štěstí
A kteréž nikdy, nikdy neztečou.
Sta
Sta
Sta
Sta

básníků již o nich hromem pělo,
básníků v žalm vyslzelo se,
řečníků již vodopádem hřmělo,
bohatýrů zkrvácelo se.

Sta myslitelů vymořilo mozky
Hledajíc spásonosnou náuku,
Leč nauky jich rozsyply se v trosky,
Jež pochovaly štěstí záruku.
A tu se zdá těm, jimž krvácí hrudi
Nad sysifoyskou prací člověka,

marně, marně zápasem se trudí,
Ze krev i slza v poušť se roztěká.

A předce ne! tak naděj z ducha vzkřikne
Jenž v oblak dějů choulí se co blesk ;
Člověk své bídě nikdy nepřivykne,
Člověk přede skojí duše svojí stesk

Však nesmí zoufat nad hlemýždím chodení
A nesmí plakat cíl když uniká ;
Vrhat se musí slz a krve brodem,
Tím brána štěstí se mu odmyká.
Synové pout, dědici otců klatby !
Vzmužte se, byť jste klesli po stokrát!
Nadšení s prací pekla boří hradby —
Kdo dobývat chce, ten se musí rvát!

A jestli vy klesnete ve průlomu,
Toz syn Váš přes Váš mrtvol vnikne v hrad
Vždyť blesk předchází rachocení hromu
A kdo jde v boj, nechť umí umírat.
____
V. ŠnajdTi
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Pan Tadeáš Bubínek za nevěstou.
Dle fr. napsal V. Lenoch.

I.
ác ! Tu si lež. Co v té knize je? Nic.
B
Samá láska a samé ženidlo, a já? Ne,
ten staromládenecký život nestojí věru
ani za šňupku tabáku! Toť člověk není
ani člověkem. Sám sebe mít rád — nu:
to se mám dost, je pravda, ale hubičko
vat sebe samého, nedokázal by snad ani
Filadelfia ani Bosko, ač v nemožných
věcech byli chlapíci. Říká se, oženit se
je dobře, a neoženit se je ještě lépe, ale
přece bych raději vzal to špatnější. Man
želství je prý neštěstí ; já ale tvrdím, že
''"starý mládenec, je hotové neštěstí. Oh,
kam jste se poděly moje mladé časy !“
Podobně asi rozvažoval po tichu i na
hlas počestný mládenec pan Tadeáš
Bubínek, majitel pěkného domu a okrouh
lého bříška. Sousedé říkali o něm, že prý
je veliký dobrák a dříví že by na něm
mohl štípat; ale dle toho, jak praštil do
kouta knihou až chudince prasklo ve hřbe
tě a papírová duše její po pokoji se rozlétla,
moc té dobroty v něm nebylo. Ale ne
divme se ; stalo se to jenom z alterace.
Náš hrdina za mladých let nedbal, aby se
zapřáhl do opratí Ilymena a užíval život
jak jen mladý, bohatý pán užívat může.
Než se nadál, seděla mu na zádech čtyři
cítka. Od pěti, vlastně od těch osudných
čtyřiceti denně ba i každou hodinu dí
val se starý mládenec do zrcadla a po
každé z hlubokosti duše si zavzdychl a
denně byl mrzutějším. Stará jeho hospo
dyně, Markyta, každému, kdo to chtěl vě
dět, vyprávěla s obdivuhodnou vyřídilkou
a zručností, že prý to není s domácím
pánem k vydržení ; a ze zlosti se stěho
vala každodenně již na desátý rok. Jednou
prý se též pokoušel o sebevraždu.
„Kdybych mu nebyla tenkrát,“ spustila
jako když sype hrách na síto, „vytrhla
nenabitou pistoli z ruky, kdo ví, co by se
nebylo stalo!“
Nešlo to, jak vidíme, s tím zastřelením
do opravdy Zajisté že přišel k rozumu a
k obědu ; a má-li smrtelník tyhle dvě dů
ležité věci přrd sebou, přestanou samo
vražedné myšlenky samy sebou.
Nejčastěji mu ležívalo ženění v žaludku
a v srdci, když neměl své věci v pořádku.
Byl pedant, jako obyčejně všickni staří
mládenci. Scházel-li mu ku př. knoflíček

u košile, tu byl v ohni. Láteřil na Markytu, že pro samé klepy nevidí již na ko
šile; a vroucně si přál ženy.
„Tak se oženějí,“ rozčepejřila se po
každé Markyta ; ale než vyšla ze dveří,
bylo po zlosti.
Jestliže boty nestály v stejné řadě, jako
pražští „šorfšicové“ aneb Novo-Yorská
Moligan Garda, proklínal mládenectví;
nenašel li hned zouvák, mrštil stolicí do
kouta, až bolestně zabekla; načež jakoby
ji odprosoval, žalostně plačtivým hlasem
zvolal : „Tohle, tohle by všecko nemuselo
být, kdybych se oženil.“ Takový as očistec
i se svými penězi měl pan Bubínek doma.
Již jej netěšil ani „Denníček“, jehož byl
rozhodným přítelem, ani kavárna ; a ka
nárka, jehož byl naučil rozličným kous
kům, jako: střílení z malého děla, pískání
dle flašinetu a jiným věcem, daroval své
mu příteli. Nedělní hon, z něhož se oby
čejně buďto vracel prázen aneb s kou
peným od pytláka zajícem, byl mu do
duše již protivný. Mrzel jej jednoduše
celý svět.
Jednoho dne odpoledne vyšel si za
bránu do šíré přírody, aby, jak se říká,
zapoměl trochu na svět a' sám na sebe.
Ulehl si v blízkém háječku pod strom a
oddal se snění. — Mlask ! — Bubínek
zvedne pomálu hlavu. — „Co to?“ —
Blízko něho stál páreček ve vroucném
objetí Chlapík jako sosna štíhlý se zdra
vými tvářemi a dívka v půvabný venkov
ský kroj oděná, vypadala jako ranní čer
vánek. Patrně nevěděli, že mají souseda,
sice by ke nebyly tak upřímně celovali.
„Františku !“ zašeptala dívka, a ač to
bylo tichounce vysloveno, přece to za
slechl náš rytíř, molilť je dosáhnout ru
kou.
„Viď, že mne máš rád jako já tebe?“
a vroucně ji se k milenci tiskla. „Kdybych
měla tak zůstat starou pannou, zbláznila
bych se.
„I ty bláhová,“ zasmál se mladík, vtisk
nuv jí políbení na korálové rty ; „do pod
zimku to bude vše spraveno a urovnáno,
a ty budeš mou milou roztomilou ženuš
kou. Kdybych tebe nedostal, zůstanu do
smrti starým mládencem, ač toho mne
pán bůh chraň.“
Objali se, políbili a ruku v ruce od
cházely z háje.
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Do Bubínka jako když střeli. Vyskočil
a byl by si snad v návalu zlosti rozbil
hlavu o některý strom
„Tisíc láteř, teď toho mám právě dost!
Osle, steronásobný, kde je tvoje mládí?
A ten chlap se postaví jako naschvál
přede mne, abych všecko viděl. To děvče,
jako květ — o bože, bože, až po mně
mráz jde! Z těch našich městských fiflen
nevezmu si ani jednu; ty vědí, že jsem
bohat a z lásky by si mne žádná nevzala;
to je tak jisté, jako že jsem viděl tam
ty dva. Poupě z venkova, neporušené, ne
poskvrněné, z něhož není ještě pel nevin
nosti setřen, bude mým a basta ! Zítra
se vydáš na cesty dó kraje, a byl by v
tom ďas, abych s mými penězi a s mou
čtyřicítkou na venkově se neoženil Taková
nevinná, vesnická holubička, oblizne po
měšťákovi, jako já jsem, všech deset.
Městským obyčejům přivykne, trochu toho
šlifu jí dám sám, a vstrčím-li ji do pan
ských šatů, vztekuou se ty staré škatule
ve městě.“
Za takovéto důležité samomluvy dostal
se panv Tadeáš šťastně domů, — eh, par
don ! Šťastně ! Ve svém spěchu převalil
asi tucet malých dětí ; narazil na několik
známých, kteří za ním udiveně hleděli,
domnívajíce se, že se pan Bubínek zblá
znil ; a konečně vyrazil holí venkovské
prodavačce košík s vejci z ruky. Ani se
neohlížeje co zavinil a jaká z toho škoda,
vytáhl z kapsy tobolku a v roztržitosti
hodil babě pětku, což by ovšem v nor
málním stavu sotva byl učinil
Jakmile vkročil do svého pokoje, po
stavil se před zrcadlo. Negativ, jenž naň
z vyleštěné plochy hleděl, nebyl mnoho
vábivý. Příroda mu znatelným sice, ale
nesmazatelným a nepříliš pěkným písmem
napsala křtící list na tvář. Náš hrdina
počítal vrásky a bolestně se usmál. Arithmetický talent jeho ulekl se velikosti
addice.
„Nic nedělá, půjdu přec,“ pravil; a uza
vřel druhý den vydati se na lov za ne
věstou.

II.
Musím podotknouti, že v předešlé ka
pitole jsem zapoměl vylíčit našeho Bubín
ka, totiž: jakou má štatúru a je-li co
vnitřní Člověk k strávení. Chci to učiniti
v tomto článku.
Pan Bubínek platil mezi svými sou
druh v za dosti vzdělaného člověka. Študoval asi do kvinty, a poněvadž ho pří
roda matka obdařila lehkou myslí a tatí
nek hodným bohatstvím, praštil knihou a

studie pověsil na hřebík. Nač by se také
trmácel, když měl všeho dost. Když do
spěl třicátého roku, rozloučil se s ním
otec, a zanechav mu mimo požehnání a
napomenutí také velké bohatství, odebral
se tam, odkudž není žádného navrácení.
Pan Tadeáš znal sice Virgila a Homéra,
ale již jen dle jména a odkud byli. Kresbě
se vyučil privátně a zároveň též na piano.
Ze stavitelství rozuměl asi tolik, by mohl
vykreslit špatný dům a žádný postavit.
Z moderních řečí se vyznal ještě tak tak,
a koval též verše. Zkrátka, náš Bubínek
měl tolik vloh k vlohám, že při méně
jich byl by měl zajisté znamenité vlohy.
Všestrannost tato byla, jako se obyčejně
stává u takových lidí, jen povrchní lesklý
nedůstatek. Ten jeho spěch, aby vše uměl,
vším se stal, byl příčinou, že nebyl ni čím, nežli bohatým soukromníkem Ostatně
být bohatým jest dosti pěkná věc ; vždyť
je na světě víc takových lidí, kteří se
řezán kou v hlavě pohodlně žijí a kteří
neměli ani takové vzdělání jako pan Ta
deáš. Ostatně pro zábavu pracoval leda
cos. Tak na př. : přírodovědě se pletl ne
ustále do cesty, chytal motýly, brouky a
vyšperkoval jimi všecky rámy svých obra
zů. Malíři před ním také neměli pokoj.
Znal Rafaela, Corregia, Rubense, Brandla
a sám bůh ví koho, ale z knih. V roz
mluvě. často přiřknul madonu u sixtinskou
Ticianovi a nedal se př. přít. Kollegové
mlčeli; vždyť byl bohat, tak to obyčejně
všude bývá.
Tolik asi o jeho vzdělání.
Zevnějšek jeho, jak nám již v první
kapitole zrcadlo povědělo, nebyl z nejhez
čích. Měřil u asentu pět stop a od té doby
prý nevyrostl, jak sám říkával. V středu
těla jeho zvedal se okrouhlý kopeček;
červenou tvář zdobil dosti slušný nos,
trochu a la Budějovice, a nad neustále sl
zícím okem trůnilo bílé čelo, končíc v
pěkném kulatém měsíčku, jenž se při záři
lampy třpytil jako stříbro. Kol hlavy vě
nec řídkých, sem tam prokvětalých vlasů,
každé ráno pravidelně barvených a kandi
dáta ženění, pana Tadeáše Bubínka, máte
„na plače.“
Druhého dne časně z rána stál již s
vakem a botanickou krabicí na zádech,
maje v ústech dýmku a v ruce hůl, před
bránou města. Chtěl prohlédnout kraj a
nevěsty pěšky. Nebe modré jako chrpa,
kolkolem vše zeleno, a náš pan Bubínek
od paty až k hlavě žlutý. Vypadal v svém
nankynovém obleku jako kanár; jen mu
scházel zobáček a zpěv. Nemohl# se totiž
náš Tadeášek živou mocí naučit zpívati a
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to proto že mu scházel hlas. Ve společ
nosti se pokoušel častokráte o nějakou
píseň, ale soudruhové jako na komando
zacpali sobě uši a jemu ústa ; a měl po
slávě.
Kráčeje tak bílou silnicí, cítil se náš
hrdina velmi šťastným a s rozkoší vdýchával do sebe sladkou vůni jarních
květů. Drozd mu v háj ku hvízdal pochod,
a pan Bubínek si poskakoval, jakoby byl
zapoměl, že mu je čtyřicet. Vypouštěje
veliké kotouče dýmu do vzduchu, kráčel
statně ku předu. Nemělť žádný určitý
cíl, chtěl totiž na deset čtverečních mil
procestovat krajinu, až by našel, po čem
srdce toužilo — žínku.
Pan Tadeáš byl jist, že s pražnou do
mů nepřijde.
V nejbližší hospůdce se zastavil, vypil
mazáček, žertoval se švarnou hostinskou,
kteráž na našeho strnada hleděla s uště
pačným úsměvem ; a když se posilnil,
ubíral se dále, j-a jist, že na mladou
šenkýřku učinil hrozitánský dojem. Ne
snad, že by byl měl nějaký úmysl, ale
chtěl se přesvědčit, zda-li to ještě umí
jako před dvacíti lety.
Byl šťasten jako Adam v ráji před hří
chem.
Snad co Čechy, Čechy^stojí, nebylo ve
selejšího a přívětivějšího pocestného nad
Bubínka. Zpíval jakousi směsici z Normy,
že by ji nebyla ani Malibránová rozeznala,
a pískal až uši zaléhaly. Na potkání kaž
dému ihned ruku podával a jeden van
drovní neprošel, aby mu nebyl dal po
krejcaru anebo nacpat, nechť chtěl nebo
ne. Toť se rozumí, že těch skromných
bylo málo; vandrák se nedá pobízet. Je
den takový rošťák pana Tadeáše za tu
jeho dobrotu šikovně napálil. Potkali se
v rozkošném lesíku a náš milý ženich in
spe, vida, že trhánek nekouří, nabídnul
mu tříkrálového ze svého nabitého měšce.
Ten se nedal dvakráte pobízet, chytil ta
bák a — hop 1 již byl přes příkop v lese.
Chvíli za ním hleděl okradený jako kapr
ve mdlobách; pak ale si odlehčil rázným
zaklením:
„Hrom do tebe, chlape! Dám mu po
slední můj tříkrálový a on nevděčník mi
ho ukradne. Ale však budu opatrnější/·
Odplivnuv si stupal dále.
K večeru mu zatřpytil pozlacený ko
houtek kostelíčka malé vesničky vstříc.
Vesnička rozkládajíc se na nevysokém
vršku, hleděla ze zeleného stromoví vesele
do kraje.
„Tam si odpočinu“, hovořil sám k so
bě, vždyť mě nohy bolí a pálí až hrůza.

Hezké místečko. Safraporte, to- si odleh
čím, až tam dorazím. Tadeáši, abys tam
tak ulovil nějakého vesnického motýlka!
No, musím se činit, nebude-li nic, půjdu
dále ; ale bez ženy se domu nenavrátím,
a kdyby jedna kroupa za groš byla. To
by bylo smíchu od těch treperen du nás;
že to vědí, jsem jist, však ona se Markyta o to postará, aby se to hezky čerstvě
rozneslo. Ale počkejte, podíváte se. Saprmente, při takové holčici člověk zrovna
omládne “
Mezi tím došel vesnice, před níž potkal
muže slušně oděného, v kterémž poznal
ihned učitele. Beze všech okolků šel Bu
bínek k němu a podávaje mu ruku, přál
mu dobrého večera. Učitel taktéž pozdra
vil, tázaje se ho, kam se ubírá.
„Nemám určitého cíle“, odvětil Bubí
nek; „pro dnešek hodlám zůstati zde. Jak
pak se jmenuje hezké toto místečko?“
„Bohušov,“ odpověděl učitel, ubíraje se
volným krokem do vsi U prostřed vsi
stál malý kostelík, vedle něho fara a o
něco dále škola s malou zahrádkou před
ní. Než došli školy, věděl Tadeáš, že se
průvodčí jeho jmenuje Poctiva, a učitel
naopak zase zvěděl jméno našeho zná
mého. Před školou Poctiva zastavil a pra
vil : „Vzal-li byste za vděk večeří mou,
tedy vás uctivě zvu Arciť mnoho toho
nebude; co dům dá.“
Tadeáš bez rozmýšlení přijal, mělť kapitální hlad Prošli čistě drženou zahrád
ku a vstoupili do domu. U dveří je při
vítal pěkný pes hlasitým štěkotem, ská
kaje okolo svého pána, a dávaje tím ra
dost svou na jevo Když vešli do jedno
duché, ale spořádané světnice, přivítala
je bělovlasá stařenka.
„Moje milá matka,“ pravil Poctiva,
obraceje se k hostu.
Bubínek uctivě pozdravil.
„Kde pak je Marie? ‘ tázal se učitel
dále, „že ji zde nevidím?“
„Na bělidle, Toníčku, pomáhá Bětce
polévat prádlo,“ odvětila tichým hlasem
stařenka, usednouc zase do lenošky.
„Půjdeme do besídky, milý příteli,“ pra
vil učitel ; „já zavolám Marii Jest to je
diné mé dítě po nebožce a jediná moje
radost.“
„Tak ?“ V duchu myslel Tadeáš, a již
měl plán hotový. Je-li trochu hezká a
hodná, požádám starého o její ruku. Chu
dý kantor bude rád, když bude mít tako
vého zetě. A holka? Půjdeme-li oba šturmem poddá se, a já přijedu k nám s ne
věstou.“
V tmavé chodbě, jež vedla do zahrady,
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potkali mladou dívku, na kterou se hned
učitel obrátil se slovy:
„Marjánko, mám tu hosta; pročež dnes
nechť je večeře trochu bohatší než jin
dy, V besídce tč teprve ‘pánu hostu před
stavím/4
„Dobře, tatínku, hned to bude,“ zavzněl
stříbrný hlá<ek chodbou, a Bubínkovi
při zvuku tak líbezném tajil se dech. Při
šeru v síni panujícím nemohl rozeznat
dobře tahy tváře její, ale dle štíhlé po
stavy domníval se, že dívka musí býti
velmi hezká.
Usedli v zelené besídce a rozmlouvali
o tom i onom. Učitel se tázal na město
a jiné, a tak jim uplynulo hned čtvrt ho
diny. Děvečka Bětka přinesla bílý chleb,
chutné máslo, smetanu a na majolíkovém
talíři zardělé jahody. Bubínkovi při po
hledu na takové pochoutky se sbíhala vo
da v ústech. Ve městě platil za ně straš
né peníze, ale jaký rozdíl proti to mu to 1
„Nu, tedy si berte,“ pobízel Poctiva a
Bubínek si nedal dvakráte říkat. Ztrá
celo se to před ním, jen což děláš. Be
sídka stála trochu stranou, tak že z ní
nebylo vidět, kdo od školy přichází. Bu
bínek seděl zrovna proti vchodu besídky,
nad nímž se břečťan točil. Večerní slunce
pozlacovalo zelené loubí, líbajíc krajinu
jako na rozloučenou. Bubínek chtěje si
právě navlažit studenou smetánkou hrdlo,
zvedl šálek, v tom — bác ! — ležel šáleček na žlutých nankýukách páně Tadeá
šových a na zemi, tvoříc malý bílý vodo
pád.
Pan Bubínek ale hleděl upřeným zra
kem ke dveřím, v nichž stála dívka, sličná
dceruška pana učitele, držíc v ruce sví
tek. Bylo to ale také děvčátko, jako an
dílek. Roztomilou hlavinku kryl bělounký
čepeček z krajek, pod nímž se vlnily tma
vé lesklé vrkoče; tílko štíhlé objímal čer
vený ž vůtek, přiléhající k plným, krás
ným ňadrům, přes něž se křížil černý
šátek. Řásná suknička splývala přes okrou
hlé boky až k malým nožkám v pautoíiičkách vězícím.
Selmovský úsměv jí pohrával kolem
růžových rtů, za nimiž se bělely dvě řady
krásných zoubků.
„Buďte vítán, milý pane 1“ zašveholila
a postavila svitek na stůl.
„Ale co pak se vám stalo, pane Bubín
ku ?“ tázal se Poctiva, usmívaje se.
„I nic, nic,“ roztržitě odpovídal zapá
lený soukromník, pohlížeje po očku na
dívku, kteráž stojíc posud před besídkou
ozářena jsouc posledními paprsky slunce,

vyjímala se v tom zlatém proudu jako
světice na oltáři.
Bubínek byl tak roztržit, že vidličkou
bodal do ubrusu, na místě do svítku, a
talíř s chlebem přindal k ústům, chtěje
se napít.
Venkovské, čisté, nevinné dítě, s mod
rým okem pomátlo měšťákovi na dobro
hlavu. Márinka jej obsluhovala a byla k
němu přívětivá, což jej ještě více po
mátlo.
Po večeři zavedla dívka hosta do hos
tince, an otec měl nějaké řízeni, a přejíc
mu sladkého odpočinku, stiskla mu do
brosrdečné ruku a pozvala jej na druhý
deh zase do školy.
Bubínek byl v Jiříkovu vidění.
„Tu, anebo žádnou !“ vyrvalo se mu z
prsou, a málem by se byl dal samou tou
hou do pláče Celou noc chudinka nespal
a když usnul, neviděl ve snu nic, jen Ma
rinku .
Druhý den stál Bubínek dlouho, dlouho
před zrcadlem, skládaje obličej do všeli
kých forem. Břitvu v ruce, úzkostlivě se
holil; každý chloupek musel pryč, ač
jindy na to nedbal, třeba měl ve tváři
celé strniště. Každý šedivý vlas obarvil,
a pečlivě se uč sal. Klouzačku na hlavě
přikryl bedlivě vlasem od obou nemalých
uší vzhůru sčesaným. Potom vjel do bí
lých spodků (mělťcelou garderóbu s sebou),
modrého fraku se zlatými knoflíky; prsa
kryla květinová vesta, z níž se leskla bí
lá košile, kolem krku bílý šátek, na hlavu
bílý cilindr, na ruce bílé rukavičky a
pan Tadeáš byl v „pucu“ na námluvy.
Ještě se otočil několikráte v zrcadle, pra
vou nohou přes práh a hajdy ku škole.
Bylť pan Bubínek, vzdor té učenosti, také
trochu pověrčivým, jako ti učenci.
Před školou potkal Márinku; zdála se
mu dnes v tom bílém ranním obleku ještě
krásnější. Ovál jejího sladkého obličeje
objímal modrý šáteček, a činil ji tím více
zajímavější.
„ Tatínek je ve škole, pane,4 pravila, ví
tajíc příchozího, „a očekává vás Musím
dát drůbeži.“
Hleděl za ní jako u vytržení. „Bude
moje 1“ vzdechl; „ta postava, ty nožky a
tyto půvaby budou patřit mně, mně. Ubo
hý Bubínku 1“
Ve školní světnici jej přivítal Poctiva,
domnívaje se, že vystrojil se tak k vůli
dětem, aby jim imponoval. Začalo vyu
čování a učitel požádal Bubínka, aby dě
tem dal nějaké otázky. Chtěl ukázat, jak
pěkně vyučuje. Ale nebohý nápadník pletl
takový nesmysl dohromady, že Poctiva
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se domýšlel, vrtě hlavou, že panu Tadeáši
přeskočilo. Ten měl mysl u Marinky; co
mu záleželo na umouněných fakanech.
Po škole byl oběd a po něm si pan
učitel obyčejně trochu zdřiml.
„Pojďme do besídky, pane Bubínku,“
pravila Márinka a ubožákovi vstouplo srdce
až do krku samou radostí.
„Vy jste milé, dobré děvče,“ začal Ta
deáš, kráčeje po boku dívky k besídce
„A vy jste zase hodný a dobrý pán,“
odvětila Márinka, vstrčivši mu poměnku
do dírky od fraku.
Tadeáš byl jist vítězstvím „Máte mne
tedy ráda, Maroušku?“ koktal, „mám
pěkné jmění a — a —“
„Hodně vás mám ráda, milý příteli, a
vy mne také, viďte?“
„O, moje světice, jak se můžeš tak
ptát?“ hekal Bubínek a již ležel na ko
lenou před ní. V tom ale cítil něco stu
deného ; mělť na obou kolenou spodky ▼
půli. Strašná to situace.
„Tedy udělejte mně to k vůli a pro
mluvte s otcem,“ prosila Márinka. „Víte,
milý příteli, Bedřich, lesní příručí a já
máme se již dávno rádi. Jak prý dostane
místo, že se vezmem, ale to bude dlouho
trvat. Ale co to děláte, pane Bubínku,
vstaňte přece.“
„Prosím vás, slečno, dojděte pro pana
otce, ale hned!“ vyrazil ze sebe ubožák.
„A proč?“
„Pra\ ím vám, jděte profi, nebo —“ za
řičel napálený nápadník a obličej mu
střídavě blednul a zase rděl.
„Ježíš Maria! on se zbláznil!“ zvolalo
děvče zděšeně a jako střela letělo do
školy.
Pan Bubínek vzdor své korpulenci vy

skočil rovnýma nohama se země, a jako
blesk přeletěl plot k poli vedoucí. V blíz
kém křoví uřícen, padl na trávník.
„Hrom a peklo ! K vůli holobradému
lesníku takový škandál. Já hlupák! Měl
jsem vstát a páni z Kolenovic by byli
koukali z okna A ta venkovská husička
mně měla za blázna. Ten Bedřich, kdyby
zde byl, na kusy bych ho roztrhal. Toho
Bedřicha, takového manasa, chtěla Márin
ka a já měl prosit Ha, ha, ha! Není-li
to k zbláznění! Kalhoty také v pekle!
Kdybych mohl toho chlapa takhle trochu
spráskat, co bych za to dal! Já se zalk
nu !“
„Koho byste spráskal, vy trpaslíku?“
zavzněl vedle něho hlas, a statný, hezký
mladík v mysliveckém kroji stál před ulekaným Bubínkem.
„Jste vy Bedřich, příruční lesního?“
„Ano, ten jsem.“
„Zaplaťte mi spodky!“
„Kdo pak vám poroučel, vy tatrmane,
klekat před hezkou dívkou a k tomu
mojí nevěstou?“ smál se mladík. Hleďte
raději, ať se odtud dostanete, sice vám nalupám ty vaše nankynky, že budete sly
šet andělíčky zpívat
Bubínkovi spad'o při té řeči srdce i se
vztekem do bot. Dal se na útěk a za ním
zněl ještě hlasitý smích lesníka.
Co dělat? V hostinci se honem pře
vléknu', zaplatil účet a upaloval k do
movu.
„Čert vem všecky ženské,“ zlobil se
pak doma a Markéta měla u něho pravý
očistec Jednou přece dokázala, že drží
slovo a šla od Bubínka, a’e k Abrahámu
na věčnost A Tadeáš Bubínek zůstal mlá
dencem až do smrti.

----------------------------------------------- 1--------------

TVÉ OKÉNKO JE TMAVÉ.
Tvé okénko je tmavé.

Však jasně svítí luny záře.
To světlo dotíravé
mně na lože se vkradlo v tváře
a s tváří do snů dovedlo se vloudit :
já bloud, teď musím chladnou nocí bloudit.
A pod plášť se mi vítr vtírá,
zpod pláště dál, až zima srdce svírá.
Tvé okénko je tmavé,
ty sladce, sladce spíš.
Na lůžku teploučkém ty sny máš žhavé
a o mně, o mně sníš.

Tvé okénko je tmavé.
Však jindy z něho černou nocí
mne světlo usmívavé
sem táhlo všemohoucí mocí,
kde s touhou plamennou jsi ždála na«mne
a více prožila než sny ty klamné.
Pak bílý den jsi podřímla,
až temná noc tě k probuzení zvala.
Tvé okénko je tmavé.
Ač sladce, sladce spíš,
jak chladná je to noc i sny ty lhavé :
ač o mně, o mně sníš.
Jaroslav Goll.
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OSUDNÁ SVATEBNÍ GESTA.

Hle, tuto dobrý Oudole,
jde na veselku přes pole
pěšky dvě míle, ale pak
čeká naň ještě rychlý vlak.

až dostihne zdráv nádraží.
Zde koupí tiketu jízdní
ušetřen při tom všech trýzní.

Vlak odjíždí, tu sedí hle,
v myšlenky zabrán zoufalé
„Co počít, abych čistý zas
a suchý zastih’ svatby kvas!“
Tu náhle myšlenka vzácná
napadla mu z čista jasna,
vzduch, teplo, vítr, slunce žář —
suší ti musí jak kovář.

Tu šlehne déšť v tvář — na mou čest,
osudné přec jen vždy to jest!
Tu deštník ničím, jak víte,
Marně se pod něj choulíte.
Oudole běží s kuráží

Ve voze stojí a klne —
vždyť šaty jeho jsou plné
vody a bláta — hrom a blesk !
a z prsou se mu dere stesk.

I svlékne honem spodky své
ad") okna je zaklesne.
Vesele vlají tu větrem —
vlak jede o závod s peklem
Jaká to radost, ach pozor!
Oudole, dej na ně dozor!
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-A v pravdě — tort? niž žádný žert,
»kalhoty pojednou vzal čert.
‘Tam letí spodky ty zrádné
a nikde pomoci žádné.
Mlčky se od scény vrátí
• a klením chvíli si krátí.
Ku všemu Ještě naposled
.zastaví vlak svůj děsný let.

.Ano, ano, lstivý <O9ud
zahrává si s lidmi dosud;
neboť že cos stát se imusíí
praví sám Již .rozum kusý.
iSvatebník ozve se klečmo :
.,,Oudole .mé Jméno, slečno:!14

S tváří sděluje truchlivou
jí příhodu choulostivou,
ze na nohou sic má boty,
ale žádné prý kalhoty.
Když Růženka itu inevinu
sezná, přikročí hned k činu,
zelen» žlutý rudý šat
odhodlá se jemu dát.

Ha, o hrůza ! vrznou dvéře
a do vnitř se dívka bére.
,,Obsazeno! — Jděte dál ľ Ven!“
řve Oudole cel’ poděšen.
I rozevře deštník honem
zaklínaje ďábla s bohem.
Však dřív nežli dívka mladá
utéci by chtěla ráda,
letí zas vlak dál po vlasti —
a oba úpí ve pasti.

Na to ona s tváří něžnou:
,,Nazývají mne Růženou.“
Á sem a tam a tam a sem,
bác! šíp prolétnul jich srdcem,
A tak v kratičinké době
věděli co že jsou sobě.
Děva ptá se: ,,Příteli můj,
proč lezete za deštník svůj?“

,,Nyní, Růženko, stranou jdi
a někam v zad se ohlédni.“
Hle, vidíte s jakým chvatem
balí nohy ženským šatem?
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„Tak ! a nyní na srdce mé
ať tě má náruč obejme 1“
Vlak zastaví a přeblažen
Oudole s ní vystoupne ven.

Jest to možné ?
Následující podivuhodná a nevysvětli
telná událost má býti zaručena : Jisty
americký statkář měl velmi velkého
psa, kterýž byl neobyčejně bdělým, ve
lice moudrým a nevýslovně přítulným
ku svému pánu. Obyčejně líhal v dře
věné budce na dvoře, přivázán na ře
tězu; kdykoliv ale pán vyšel někam
nebo vyjel, brával lio pravidelně s se
bou.
Jednoho dne, když se s psem vrátil
a sluha chtěl tohoto uvázati, utrhl se,
běžel k svému pánu nazpět, položil se
k jeho noho um, kňučel, lísal se a jiným
spůsobem dával na jevo, že by rád zů
stal u svého pána.
Tento podržel jej
u sebe a celý den nehnulo se zvíře ani
na okamžik od něho.
Krátce před odchodem k spánku byl
pojednou pes pohřešen.
Jeho pán odebral se do své ložnice, odstrojil se a
sotva že se uložil, vylezl pes z pod po
stele, vyskočil na něho a zase pod po
stel zalezl. Žavolán sluha, aby psa
vyhnal, leč ani vábení, ani výhrůžky,
ani rány nebyly s to pohnouti psa k
opuštění ložnice.
Pes ležel zcela pokojně a pán jeho
brzy usnul. O půl noci byl ale tento
nenadále probuzen strašným výkřikem
a zuřivým štěkotem svého psa.
.Rozžehl rychle světlo a nyní spatřil
na podlaze íežeti člověka, kteréhož byl

A dál se bére s Růženou
jako paša s první ženou.
A při svatbě bez prodlení
slaví oba zasnoubení.
Ano, štěstím lstivý osud
zahrnuje mnohé dosud.

povalil a pevně držel.
Í>es
ežela dýka. Byl to vozka

Vedle něho
pánův, jenž
nyní vyznal, že se umluvil s pojezdným
o uloupení značné sumy, již pán jeho
choval ve své ložnici a v pádu, že by
se probudil, měl prý jej zavraždi ti.
Celý záměr umluvili oba sluhové za
{jřítomnosti psa, ležýcího v budce. Zdai jim rozuměl?

Zápasnice s býky.
Španělské listy jiho-americké mnoho
rozepisovaly se o zápase s býkem, kte
rýž nedávno odbýván v mexickém mě
stě Nueva Arata. Co zvláštnost při
tomto národním pro Španěly zvyku udávaly, že dvaadvacetiletá dívka, jmé
nem Concha Salato, zvítězila nad bý
kem. Zápasnice vstoupila do ohrady,
ozbrojena pouze dlouhým nožem a okamžitě puštěn i býk, který bez otálení
na ni se vrhnul. Jedním skokem octla
se smělá dívka na hřbetě zvířete a vra
zila mu nůž do šíje. Hned na to byla
opět dole. Býk, jenž přirozeně ještě
mrtev nebyl, vrhl se znovu na sl. Conchu. Zápasnice padla ale rychle na zem,
tak že rozzuřené zvíře ji přeskočilo. Na
čež skočila znovu na jeho šíji a zabila
býka do smrti. Ohon jeho vzala sobě
na znamení vítězství. Již tři býci sko
naly prý pod rukou útlé této panny.
7
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HLEDÁNÍ ŽENICHA VZDUCHEM.
NOVELLA-

Po třetí zazněl pronikavě zvonec na
rty trochu vyhozenými, mezi nimiž
velikém parníku „Vulkán,“ plujícím ze stkvěly se vzácné zuby a pyšného, ve
St. Louisu dolů po Mississippi do No litelského oka. Byla skvostně, ale také
vého Orleansu.
nápadně oděna; houpající její postava
Ještě několik minut trvala chvatná chřestila, šustěla a jiskrnatěía hedbávím
tlačenice na můstku. Zpozdivší se ces a atlasem; na silných, pěkných prstech
tující spěchali na palubu, jiní, kteří až zářily brilantové prsteny a s krásných
do posledního okamžiku setrvali u svých uší visely dolů ohromné pravé perlové
přátel neb příbuzných, opouštěli kvap náušnice. Krom toho nesla zlatý ná
ně loď. Na to vytažen můstek, stroj ramek práce umělecké a na krku zlatý
počal pracovati a dýmající velikán za- řetěz s velikým medailonem. Její hrdá
hlava okrášlena byla černými kadeř mi,
rejdil v mocný proud.
Bylo nádherné odpůldne v měsíci jichžto nepravost na první pohled bylo
září; povětrnost mírná a příjemná, jako viděti, ačkoliv byly velmi krásné a po
obyčejně v tomto krásném období, zva cházet! musily z nejlepšího pařížského
ném zde v Americe létem indiánským. závodu. Tato pozoruhodná paní jme
Ohnivá koule sluneční vznášela se vy novala se Leticie Blanchardová; byla
soko na modré obloze, oblévajíc po vnučkou slavného francouzského vzdubřežní krajiny tekutým zlatém a odrá choplavce Blancharda a oddána sama
žejíc se v kalném Mississippi.
vzduchoplavectví. V její rodině zdála
Brzy zmizel St. Louis se svými sku se býti vzduchoplavba úlohou životní,
pinami domů, četnými komíny továren dědičným řemeslem a náruživostí. Le
a loďmi každého spůsobu při nábřeží ticie vystoupila již stokráte neohroženě
zrakům těch, kteří stojíce na palubě se svým balónem „Zefír“ do výše, ne
parníku, hleděli zpět k místu, ježto dbajíc strašné, truchlivé události, kteréž
právě opustili. Na galerii za dámský babička její roku 1819 padla za oběť,
mi kajutami nalézaly se dvě vkusně když totiž vrhla se s hořícího balonu
oděné dámy; vlály svými krajkovými na dlažbu pařížskou a roztříštila se úpl
šátky tak dlouho, pokud rozeznati mo ně. Vnučka její až dosud byla při
hly přístavní schody, kdež se byly před svých odvahách šťastnou a vydělala ve
několika minutami se svými milými všech amerických velkých městech, kdež
rozloučily. Jakmile veliké, hřmotuplné se svým balónem vystoupila, množství
město znenáhla splynulo s rozprostíra peněz. Právě nyní cestovala od města
jící se nad ním mlhóu a kouřem a zmi k městu při řece Mississippi a nalézala
zelo z dostřehu oka, odebraly se do ka se na cestě do Memphisu v Tennessee,
juty, kde ještě jiných čtrnáct americ odkudž zamýšlela dále ďo Vicksburgu a
kých dam sedělo na divanech, houpač Nového Orleansu, do Havany, Věra
kách a jiných sedadlech. Žádná z nich Cruzu a do Mexika. Posledně byla
nepromluvila slova. Bezpochyby že si uvedla svou smělostí obyvatelstvo St.
Louiské v nadšení.
byly všecky cizími.
Byla také mnohými dámami, přítom
V jednom rohu divanu opírala mladá
dáma, oděná v černý, smuteční šat, nými v St. Louisu její vzduchoplavecké
svou hlavu o ruku. Krásný, bledý o- produkci, brzy poznána a pozorována
bličej její vrouben byl hustými, temno- s náležitým obdivem a zvědavostí. Také
hnědými kadeřemi, na nichž bylo se- obě dámy, které sešly s galerie a nyní
usadily ee na prostranný divan vedle
znati, že jsou pravé.
Jí naproti kolíbala se na houpačce mladé lady v smutku, věnovaly smělé
vznešená kráska stáří zralejšího, velká, Leticii zájmuplných pohledů; hned ale
bující paní, plného, okrouhlého obličeje, oddaly se svým záležitostem a pohrou
smělého orličího nosu, velkých úst se žily se v polohlasitou rozmluvu.
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Jedna byla as čtyřicet pět roků stará,
zevnějšku ctihodného, vznešeného; dru
há Čítat i mohla nanejvýš dvacet jar a
vypadala tak krásně a půvabně, že
musel její líbezný pohled spůsobiti kaž
dému obdivovateli nepomijitelnou roz
koš. Byla to matka a dcera. První,
choť majetného bankéře v St. Louisu,
druhá, nevěsta mladého kupce z Nového
Orleansu, společníka jedné zpřízněné a
přátelské rodiny. Ubíraly se návště
vou k příbuzným a ženichovi, vždyť
ještě tolik důležitého bylo k dohodnutí
se před svatbou, kteráž měla býti odbý
vána příštího jara.
Šepotání těchto obou, kterémuž ostat
ně mohlo býti rozuměno pouze od tě
sně vedle sedící mladé dámy v smutku,
jevilo prozatím jedinpu známku života
v kajutě. Jinak zachovávaly všecky
dosud ticho, právě tak, jakoby si žád
ná nedůvěřovala, dáti znamení k zapo
četí všeobecné zábavy, čímž vzájemné
seznámení se jenom dříve mohlo býti
uskutečněno. Takový trapný stav při
rozené dlouho trvati nemohl. Neboť
dámy všude, buďsi na novém či sta
rém světě, bez sdělování a mluvení
obejiti se nemohou; spočívá to již jed
nou v ženské povaze a vždyť jest to
také zcela dobře.
„Jak se těším na shledání !“ šeptala
šťastná nevěsta své matce na divanu
„Ach, matinko, Artur psal mi v po
sledním svém listu, že podnikne se
mnou svatební cestu do New Yorku a
Saratogy. Ach, cestování jest tak pří
jemné ! Těším se nevýslovně na tuto
cestu.“
„Milá Hermíno,“ doložila matka s
úsměvem, „doufám a přeji si, že budeš
se svým Arturem jak náleží šťastna!“
„Ano, matinko,“ vydechla Hermína
něžně a šelmovsky, „jsem již nyní veli
ce šťastna co jeho nevěsta, a kdybych
měla býti co jeho žena ještě šťastnější
— o, pak bych měla nebe již na zemi!
Naše srdce se shledala, spojila v lásku
a milý bůh požehná našemu svazku
srdcí! O, jsem si toho jista, že bude
me, já a Artur, žiti povždy velice šťast
ně !.... “
Prudké vzlykání, křečový pláč pře
rušil náhle toto jemné unesení a nad
šení spanilé Hermíny.
„O bože, o bože, q bože ! Jak jsem

nešťastna!“ Tato dušená slova zazní"
vaia nezřetelně z nepřetržitého proudu
lkáni a pláče.
Hermína a její matka obrátily ulekány hlavy. Také ostatní dámy upoutaly
svou pozornost k tomuto srdcervoucímu
bědování mladé lady v smutku.
Neboť to byla tato*a žádná jiná!
Ano, tu odpočívala v rohu divanu a
tiskla svů] krajkový šátek k líbeznému
obličeji. A lkala a plakala, že jasné
slzy brčely jí po bledých lících.
Zajisté že vyslechla tichou rozmluvu ·
svých sousedek, obsahem jejíž bylo ště
stí lásky Hermíniny a to asi dojalo ji
hluboce. Vždyť byla ve smutku. Snad
že zemřel jí nedávno ženich, a tomu-li
tak, musila věru cítiti se nanejvýš ne
šťastnou !
Mít'S tále k soustrasti naladěné srdce,
jest krásnou výsadou žen. Nářek a
bědy mladé lady vzbudily okamžitě vše
obecné účastenství v kajutě. Více mla
dých dam, mezi nimi také Hermína,
dojaty byly tak, že samy uronily něko
lik cituplných slzí soustrasti.
Většina dam vyskočila s houpaček,
divanů a jiných sedadiel a shlukla se
kolem plačící lady; jim všem předchá
zela madame Blanchardová V průbě
hu nej bližší minuty zašveholilo vzdu
chem nejméně sto výkřiků.
„Ach, politování hodná!“
„Co jí asi schází !“
„Ach ubohá!“
„Rozplyne se celá v slzách!“
„Zajisté že ještě omdlí!“
„Musíme při volatí rychle lékaře!“
„Pošlete pro lodního lékaře!“
„Ne, není toho potřebí!“
„Proč ne, madame....?“
„Madame Blanchardová, vám k služ
bám ! “
„Velmi dobře, ale proč ne ?“
„Protože jedná se zde patrně o utr
pení duše a nikoli těla!“
„Pravda !“
„Madame Blanchardová mluví prav
du!“
„Co by zde také lékař pomohl?“
„Docela nic! “
„Co může rozumět lékař tajemství
naší ženské duše?“
„Nemá o tom ponětí!“
„V takových něžných tajemstvích
jsou páni lékaři vždycky hlupci!“
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„Ano, úplná pravda!“
„Co edy máme činiti?“
„ M usíme pomoci samy, moje dámy! “
„Ano, ano, ano.
„Mám Eau de Cologne!“
, Já silnou voňavku!“
„Já anglické kapky !“
, Zde jest také kafrový špiritus !“
„A zde celá homeopatická lékárna !“
, Prosím, prosím, moje dámy!“ vo
lala madame Blanchardová svým plnozvučným, silným hlasem. .. Nepřen áhlujte e! Nemáme potřebí lékaře a
tedy také žádné lékárny. Vše, co po
třebuj me, jest pokoj!
Ano, pokoj
musí míti tato mladá lady, má-li se sa
ma upokojiti a sděliti nám, co jí .chybí
či co tíží její srdce
Budeme pak za
jisté vš· cky ochotny jí pomocí, přispěti!“
,.Ano, ano! k tomu jsme ochotny!“
volaly všecky dámy sborem. I zadrže
ly skutečně na chvíli své švitořivé ja
zýčky, jelikož je pálila zvědavost, co
jest asi příčinou srdcerozdírajícího žalu
mladé lady v smutku.
'Pato zatím poznala, že uvrhla svým
nepřed oženým výbuchem pocitů celou
s, o ečnost v strašlivé rozčilení. Zarděla
se studem, spatříc na sebe tolik očí
upřených. V největší nesnázi zakryla
si krajkovým šátkem své vlastní krá
sné oči a namáhala se co nejrychleji
usušit řinoucí se slzy.
Ale její ňádra
vlnila se dosud bouřlivě a tu a tam
slyšeti bylo ještě zavzlyknutí.
„Drahá slečno,“ ujala se madame
Blanchardová důstojně slova, „jaké ve
liké neštěstí vás stihlo? Vidíte nás
všecky nadšeny nejživějším přáním, aLycbom vám mohly přispěti. Chceme
vám pomoci!“
,,Děkuji!“ zašeptala mladá dáma ve
smutku. „Ach, jsem tak nezměrně ne
šťastna, že mi nikdo na světě nemůže
]>' moci; tedy také ne vy.“
,,1I ·, tomu-li tak, jedná se zajisté o
záležitost srdce!“
„ Ano! “ zaznělo to jako povzdechem.
, O, jest to nešťastná láska!“ šepta
la soucitně Hermína, bolestně pohnuta.
Vž }ť nemohla si stěžovati na takové
neštěotí, kteréž považovala za nejhorší
na boží světakouli.
, Jest to nešťastná láska!“ šeptalo
více dam v nej vyšším dojetí.
,,To jsem si hned myslila!“ zvolala

přemoudřele nej mladší dáma, dosud pra
vá hříčka.
,,Jste v smutku!“ pokračovala paní
Blanchardová. „Tedy.... “
„Nosím smutek po strýci.“
„Truchlíte pro svého strýce? O, já
myslila, že truchlíte pro svélio ženicha!“
„Je-li můj ženich mrtev, nevím: přeji
si a doufám, že není.“
„Ila, již rozumím! Zrádce!
On
vás nevěrně opustil, není-li pravda ?
Také jsem měla jednou ženicha, ale jak
mile mne zradil, vyhnala jsem ho a
přeplavila se se svým balónem do Ameriky. Od toho času zaklela jsem
vdavky. Nikdy neskloním se pode jho
manželské !“
„Ale vždyť vás titulují přece mada
me Blanchardová! “ mínila přěmoudřelá
hříčka.
„To se děje pouze proto, že to
mu tak chci a poněvadž to pro mne,
co cestující vzduch opi a v kyj n', zní vážně
ji. V skutečnosti jsem ale slečnou.
Pohrdám všemi muži, cítím ale nejvře
lejší soustrast s touto dámou, kterou
bych ráda vzala pod svoji mateřskou
ochranu. Neboť vypadá, jako by byla
zcela opuštěna a bez ochrany.“
,,Ach, ano!“ zvolala mladá dáma
vzlykajíc. „Jsem samotinká ve světě!
Jsem velmi, velmi nešťastná!“
A po té vypravovala zajíkavým hla
sem, přerušovaným vzlykáním a vzde
chy, své nešťastné osudy života.
Jmenovala se Harrieta Lovelyová a
byla dvacet roků stará. Co ubohý siro
tek nalezla útočiště v domě svého sta
rého, bohatého, neženatého strýce v
Chicagu, jehožto dědičkou měla jednou
býti. V její osmáctém roce ucházel se
o její ruku mladý statkář, jmenem Ri
chard Dalton, i byli si zaslíbeni, poně
vadž cítili k sobě náklonnost. Však
brzy na to pozbyl Dalton soudem celé
své jmění a ukrutný strýc zrušil ná
sledkem toho k její největší bolesti za
snoubení, chtěje ji pripoutati k jinému
ucházeči o její ruku.
K tomu ovšem
nesvolila, vzdor ustavičnému, tvrdošij
nému naléhání a tak v úzkosti a sta
rosti uplynul mukyplný rok. Tu nena
dále zemřel strýc, zůstaviv Harrietě
jmění dvou set tisíc dolarů. Byla nyní
svobodnou a paní svého jednání. Nyní
tedy mohla se spojití se svým milova
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neštěstí, kdy ztratil tento svůj majetek
a nevěstu, odstěhoval se, nikdo nevěděl
kam. Nezaručená zpráva tvrdila že
uchýlil se do Mexika. Dřívější jeho
nevěsta vynaložila vše, aby dopátrala
se jeho pobytu, leč nadarmo Nyní se
nachází právě na cestě do Nového Or
leansu, kde žije jedna z vdaných pří
telkyň. Tam pokračovati chce znovu
ve svém pátrání. Z trudnoinyslného
zadumání o svém neštěstí byla náhle
vyrušena rozmluvou obou dam ze St.
Louisu a živé líčení štěstí lásky
spanilé Hermíny přimělo ji k žalostné
mu výbuchu, v kterémž jsme ji spatřili.
Když dámy naslouchaly tomuto tru
chlivému vypravování, málokteré oko
zůstalo suchým.
Popílení» se všech
stran 8 udělováním dobré rady dámě v
smutku, jak že to má započíti, aby
nalezla svého milovaného Richarda.
Bohužel, byly ale tyto všecky rady mí
něny více dobře nežli prakticky.
Nejpůvodnější návrh podala madame
Blanchardová.
,,Staňte se vzduchoplavkyní, moje
milá slečno !“ pravila zrovna tak chlad
ně jako přátelsky k mladé lady. ,, Vy
stupte se mnou do vzduchu I vysoko nad
mraky, do věčně čistého éteru, kde
slastno jest a ticho, tam nalezne vaše
ubohé, ztrápené srdce pokoje. Pozdě
ji cestujte se mnou do Mexika, kam
váš ženich byl prý odešel. Jsem přesyědčena, že žije-li váš milenec, nalez
nete jej opět.“
Více dam vyrazilo výkřik zděšení,
neboť něco tak šíleného ještě nikdy ne
slyšely. Harrieta ale pohlédla, jakoby
náhle před ní se rozednilo, se zářícím
okem na ostrovtipnou rádkyni, a přemoudřelá hříčka tázala se uštěpačně
větroplavkyně:
,, My slité, že si pan Dalton vystavěl
v oblacích dům a že slečna Lovelyova
bude jej tam moci nalézti?“
,,O tom není řeči!“ zvolala madame
Blanchardová důstojně. ,,Vyprošuji si
všecky podobné nevhoJné žerty, neboť
návrh můj jest míněn opravdu. Již
dávno jsem si přála, aby některá ame
rická lady podnikla se mnou společně
vzducboplavbu, avšak dosud nenalezla
jsem žádné, která by měla k tomu do
sti zmužilosti. Jest-li že slečna Love-

lyova se k tomu odhodlá, proslaví své
jméno nejen ve Spojených Státech, ný
brž i v Mexiku, a nemůže stá vat i po
chyby, že by pan Dalton, žije-li dosud,
o tom brzy nezvěděl. Takovým spůso
bem jest možno, aby přání slečny Love*
lyové a touha došly splnění!“
Tato myšlenka, ačkoliv pronešená
Francouzkou, byla přece rázu tak ame
rického, že zděšení několika dam ustou
pilo obdivu. Musily doznati, že tout )
návrh, vzdor své zdánlivé šílenosti, jest
přece velice praktický. Obě dámy ze
St. Louis ovšem mohly jenom s údě
sem pomysliti na tak smělý záměr. I
přemoudřelá hříčka zvolala rados· ně:
,,Kdybych byla na místě slečny Lovelyové, vylétla bych ihned. Ano, nebo
jím se balónu ! Musí to býti skutečně
velmi veselé!“
Harrieta Lovelyova ale zvolala :
„Díky, tisíceré díky ! O ano, ma
dame, jste skutečně přítelkyní a mírní
te můj žal. Vystoupím s vámi k oblo
ze, vysoko nad mraky, nechť celý svět
to zví, také můj Richard nechť o tom
uslyší a se navrátí. Dovolíte-li, pova
žujte mne již nyní za svoji pru v dkyni !“
Tímto spůsobem uzayřen byl tedy
spolek.
Nyní zvěděla Harrieta, že paní Blanchardová míní vystoupiti se svým ba
lonem v Memphisu a sice již příáií stře
dy, bude-li totiž po větrnost tomu pří
znivá Prohlásila okamžitě, že zůstane
n ní a ve středu že učiní svůj první
pokus se vzduchoplavbou.
Hrdinnost mladé dámy spůs-bila při
rozeně v dámské kajutě největší sensaci. Některé tupily ji, poněvadž se jim
zdála ta odvážlivost přece jenom stra
šlivou, kteréhož náhledu byla i ně ná
Hermína. Jiné zase, zejmena přemoitdřelá hříčka, chválily nad míru její
úmysl.
Díky tomuto případu, seznámily se
dámy v kajutě důkladněji a cesta ubí
hala jim v nej příjemnější zábavě.
*

Odpoledne třetího dne dostižen Mem
phis, kde Harrieta Lovelyova < pustila
parník s paní Blanchard o vou, pro á.cna jsouc blahopřáním ostatních. Ubyto
valy se v „hotelu u hvězdné vl Jky, “
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kdež je očekával již jednatel vzducho
plavkyně a dva francouzští pomocníci,
najmutí k naplňování balónu.
Hned po příchodu paní Blancliardové
oznamovaly sloupcové oznáinky v ča
sopisech, že ve středu vystoupí do výše
balon „Zefír“ a že mladá, zmužilá americká lady podnikne také tuto nebez
pečnou cestu do vzduchu, což jenom
vzbudilo zvědavost obecenstva v stupni
nej vyšším, zejmena když vševědoucí
zpravodajové vytroubili v časopisech,
Že půvabnou slečnu Lovelyovu z Chica
ga pohnula nešťastná láska a velký žal
srdce k věnování se vzduchoplavbě,
poněvadž doufá touto trochu neobyčej
nou cestou nalézti dříve či později svého
ztraceného milence. Takovými zpráva
mi časopiseckými staly se slečna Lovely-”- - paní Blanchardová brzy lvicemi
dne v Memphisu.
Ve středu ráno byla po větrnost tak
krásná, tichá a mírná, jako předčilázejíčicb dnů nádherného indiánského léta.
Odpoledne o čtvrté hodině přikročiti
se mělo k vystoupení.
Na velkém, kaštanovým stromořadím
olemovaném místě za městem zřízena
byla zábradlí, v jichžto vnitřku naplňo
ván již* od dvou hodin balón. Kol
kolem rozestavena rákosová sedadla a
v zadu dřevěné lavice, na nichž asi
dva tisíce osob zaujalo místo. Za ohraženým místem shromáždilo se také je
ště asi deset tisíc zvědavců, kteří bez
platně chtěli užiti zajímavého pohledu.
Za tímže účelem plovalo po sousedícím
Mississippi celé loďstvo velkých a ma
lých lodí, naplněných do posledního
místa zvědavci.
Zatím nadýmal se víc a více „Zefír“,
okrášlený vlajkami a práporečky a pět
minut před čtvrtou hodinou byl na
dmut tak silně, že madame Blanchar
dová rozkázala ; „Dosti!“ Slečna Lovelyova, trochu bledší nežli jindy, avšak dosti odhodlána, vstoupila první
do loďky, kdež se posadila. Ji násle
dovala vzduchoplavkyně. Stojíc zpří
ma v loďce a vlajíc v pravici americ
kým praporem, velela: „Pusťte!“
Provazy byly přeťaty, zahřměla rá
na z hmoždíře a velebně vznášel se
balón vzhůru, zanechávaje pod sebou
tleskot a křik souhlasu nesmírného
množství lidu.

Asi šestnác yardů stoupal „Zefír“
rovně jako svíčka do tichého a čistého
vzduchu. Konečně uchvátil jej proud
a hnal lehce směrem jihozápadním, přes
Mississippi dále k Arkansasu.
Diváci mohli sledovati balón svými
dalekohledy celou hodinu, pak ale stá
val se vždy menším a menším, až ko
nečně zmizel z obzoru při průsvitné,
mlhavé páře. Zcela uspokojeno vracelo
se obecenstvo domů. Pokojnost a chlad
nokrevnost paní Blancliardové a roz
košné její průvodkyně imponovaly kaž
dému a s-ázeno sto proti jedné, že vzduchoplavba obou dam skončí šťastně, bez
zlámání vazu.........
Jak ale dařilo se mezitím slečně Lovelyové? Jakmile balón zmizel z do
střehu města Memphisu, odložila paní
Blanchardová americký prapor stranou
a posadila se v lodici vedle Ilarriety,
kteráž neodvážila se pohlédnouti přes
její okraj.
Bylo tak nahoře ve vzdu
chu všecko tiché a to působilo na žá
kyni větroplavby dojem překonávající,
více ale vážný nežli úzkostlivý. Ani
jediného zvuku nezalétalo k nim naho
ru; žádný i»ták nevznášel se tak vyso
ko. A když tak obě beze slova ubíraly
se dále, mohly mysliti a sníti, že ne
mají více co činí ti s lidstvem, že blíží
se stále k věčnému míru, nikoli k ne
pokojné, žalem, starostí a hlukem napl
něné zemi.
Těmto krásným myšlenkám dala paní
Blanchardová několika slovy průchodu,
načež mladá lady zajíkavě odvětila:
„Ano, ano, jest to vznešené, nádher
né, podivuhodné; vidím skvostnost ne
konečnosti všehomíra, mnohem veleb
nější nežli jindy. Leč zmocňuje se mne
bázeň. Kdyby se stalo neštěstí, ba
lón praskl, jeden z těchto tenkých pro
vazů se přetrhl, byli bychom na vždy
ztraceny. Pak nenalezla bych na zemi
více .Richarda ·· —“
„Není žádného nebezpečí, slečno,“
konejšila ji vzduchoplavkyně. „Můj
balón jest mnohokrát osvědčený, spo
lehlivý a provazy jsou pevné. Váš
první počinek ve vzduchoplavbě jest
opravdu šťastným.
Vystoupíte-li se
mnou dvacetkrát, nenapadne vás více
bázeň, třeba byl balón vírem větru za
chvácen a hnán střelhbitě strašnými
mraky bouře.“
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„Zažila iste toho již někdy?“
„Mnohokrát. “
„O, tu bych zajisté zemřela úzkostí.“
„Pah, člověk zvykne všemu! Nepo
hlédnete také jednou k zemi? Tako
vého pohledu jste ještě nikdy nezažila.“
,,Zmocnila by se mne závrať.“
„Podržím vás. Nahněte jenom po
kojně svou hlavu přes okraj loďky.“
.Harrieta uposlechla a pohlédla do ne
změrné hlubiny.
Před jejíma zrakoma rozprostírala se
dole krásná země Arkansasu s ohrom
nými lesy a lesknoucí se vodou, obli
tou zlatou září sluneční. Tu a tam pozo
rovat! bylo jednotlivé domky farmerské,
však jenom po skrovnu, neboť krajina
mezi Mississippi a Bílou řekou, nad
níž se vznášely, čítala ještě málo osad.
Stromy, domy a skály zdály se býti tak
malými a pěknými, jako dětské hračky.
Slečna Lovelyova nedostala závrať.
Několika úchvatnými slovy projevila
své nadšení nad touto čarovnou vyhlíd
kou, zároveň ale také výraz starosti.
„O, můj bože,“ zvolala, ,,čím dále
letíme, tím více se mi zdá, že kraje
proměňují se v úplnou poušť. Domy
farmerské a mýtiny řídnou neustále.
Tam, kam letíme, nevidím docela žád
ných. Kde pak míníte spustiti balón ?
Přece ne v hustém pralese, kde jsou
snad dosud vlci, medvědi, chřestýši a
nepřátelští Indiáni!“
„Dále na západ musí ležeti několik
měst, Mount Vernon, Clarenton, Law
renceville neb jak se jmenují,“ pravila
paní Blanchardová vytáhnouc z tašky
mapu a jala seji prohlížeti. „Na blíz
ku takovéhoto měata se spustíme, aby
chom se odtud snadně vrátily do Memphisu. ‘k
„Můžete to vypočítat, kdy se as do
staneme k takovému městu?“
„Nikoli, to se nedá bohužel tak lehce
vypočítati. Určití rychlost letu balónu
jest těžké.“
„Jak daleko jsou vzdálena jmenova
ná města od Memphisu?“
„Padesát až devadesát anglických
mil; myslím, že k osmé hodině spatří
me věže kostelů.“
„Já se ale pamatuji, že jsem kdysi
čti a, že v polopu8tém Arkansasu mno
há města vznešenými jmény stkvějící
se na mapě, sestávají pouze z dvou neb

třech srubů a že sotva ještě po stu le
tech budou míti jaké věže. Taková
města můžeme snadně na své vzdušní
cestě přehlédnout! a letěti dále do ne
změrné divočiny.“
„To mně skutečně nenapadlo,“ odpo
věděla lehkomyslně Francouzka patrně
zaražena. „Opomenula jsem přeptati
se na tu věc a nikdo neupozornil mne
na tak povážlivý stav. Domnívalajsem
se, že města Da mapě jsou městy řád
nými a třeba ne tak velikými jako Memphis nebo St. Louis. Bylo by to sku
tečně osudné, kdybychom nespatřily
žádné z těchto měst, kdež bychom
mohly bez obtíží na zem sestoupiti. Nu,
doufejmež nejlepšího a vypijme sklenku
malaga a pojezme několik biškotů!“
Vyňala láhev se španělským vínem
a skříňku s jemnými biškoty, na kte
rýchž si obě dámy výborně pochutná
valy, neboť delší pobyt v tak vysokém
čistém vzduchu zostřil jich chuť k jídlu.
Uplynuly asi čtyry hodiny a koule
sluneční chýlila se k západu, obléva
jíc zlatém a purpurem západní mlhavý
obzor.
Obě vzduchoplavkyně, jichžto posta
vení nastalou nocí musilo se státi velmi
povážlivým, pátraly pilně se své vzduš
né výše po známce některého města.
Ale ach! nespatřily ničeho. Viděly pou
ze nezměrné spousty lesů, bažin a vod,
rozprostírajících se pod nimi. Uvědomě
lá llarrieta řekla pravdu. Ta pyšně
skvějící se města na mapě byla v oné
části Arkansasu skutečně bídnými, z
několika srubů sestávajícími samotami.
Vždyť takové město mohlo býti snadně
přehlédnuto. Bezpochyby prolétl již
„Zefír“ obě „města“ Mount-Vernon a
Clarenton, vzdálená několik mil od sebe
a nalézal se nyní nad pralesem při
Bílé řece.
Již dávno pustila paní Blanchardová
záklopkou plyn a následkem toho vlékl
se nyní balón asi tři sta yardů nad vr
cholky obrovských stromů.
Konečně zmizela sluneční koule do
cela a krajina zahalovala se v šero.
„O, nebesa, co máme počíti?“ naří
kala Harrieta úzkostně. „Krajina stává
se Čím dále divočejší a noc brzy na
stane. Kéž by aspoň farma byla k
shlédnutí, aspoň stopa lidská!“
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Paní Blanchardová neodpověděla;
patrně nevěděla si sama rady.
Avšak co odpověď na nářek mladé
dámy ozval se dole jasný psí štěkot,
kterýž zřetelně dozníval tichým večer
ním vzduchem vzhůru.
Kde psi štěkají, musí býti také na
blízku lidské obydlí; to byla společná
myšlenka obou dam. Zajisté, že nalé
zala se dole pod hustými vrcholky stro
mů osamělá farma nebo lovčí dům.
Na každý pád nebylo času k ztracení.
Musily zde buď jak buď přistáti na zem.
Zkušená vzduchoplavkyně otevřela
znovu záklopku a nechala vycházeti
plyn. Načež chopila se kotvice, přivá
zané na dlouhém tenkém lanu. Balón
klesal vždy rychleji k temnému otvoru
mezi lesními stromy. Na štěstí byl
vzduch úplně klidný a bylo tudíž sot
va obávati se nějaké nehody.
Jakmile zavadil balón o vrcholky
stromů, hodila paní Blanchardová kot
vici dolů.
Okamžik šmýkala se tato po zemi,
pak ale náhle zachytila. ,,Držím ji!“
volal silný mužský hlas, následovaný
zuřivým štěkotem psa. Nalézal se te
dy dole pomocník v nouzi.
Stále více ucházel plyn, balón snesl
se tak, že v několika minutách dotkla
se loďka země, což přimělo Harrietu k
radostnému výkřiku: „Bohu díky!“
Pomocník skočil rychle k silnému
stromu a upevnil obratně na jeho kme
nu lano, tak že balón musil zůstat stá
tí na jednom místě. Na to se vrátil a
zahnal především psa, chtějícího skočiti
do loďky. Nyní teprvé poznal v šeru
lesním zřetelněji neznámé podivné pří
chozí. „O, o! jsou to dámy!“ zamum
lal v největším úžasu a sňal zdvořile
klobouk s hlavy.
Byl to krásný štíhlý mladík, trochu
bledého a zádumčivého vzezření, oděný
jednoduše a s puškou na rameně zdál
se býti lovcem. Když pohlédl ostřeji
na slečnu Lovelyovu, sotva že mohl uvěřiti svým zrakům.
Nyní ale pohlédla také na něho
mladá dáma. S výkřikem radosti vy
skočila z loďky a padla mu kolem krku.
,,O Richarde, o můj Richarde !“ vo
lala s pláčem a radostí. „Nalezla jsem
tě opět, ty drahý! Tebe, jehož jsem tak

dlouho bolestně hledala! O, milý bo
že, děkuji ti, děkuji! O, nyní jest vše
dobře! O, jak jsem blažena!“
„Moje milá Harrieto!“ zajásal bouř
livě Richard Dalton. „Přicházíš ke
mně, abys mne potěšila, abys mne ob
šťastnila? Jako anděl s nebe snášíš se
dolů k mému osídlení. O, toť skutečně
prozřetelnost božská !“
A objímali se a líbali a plakali a smá
li se radostí a blahem.
„Toť věru to nejzvláštnější, co jsem
kdy zažila na svých cestách vzduchem!“
zvolala paní Blanchardová, žasnouc.
„O, pane Daltone, mínily jsme vás vy
pátrat! v Mexiku a nyní vás nalézáme zďe
v temném pralese, a sice hned při prv
ním vystoupení slečny! Něco tak po
divuhodného nemohl by ani sám paříž
ský romanopisec vy my sliti!“
Na to se jala Harrietta vypravovat!
zběžně, jak se to stalo, že cestovala v
balónu do pralesa Arkansasů a co ji v
Chicagu stihlo. Po té sdělil jí Richard,
že ve své nešťastné lásce utekl se co
nevlídník do pralesa a vedl život lovec
ký, poněvadž lov ode dávna byl jeho
náruživostí. Po ztrátě své nevěsty, s
myslí zoufalou, nechtěl více míti co činiti s člověčenstvem a odloučil se tu
díž úplně od svě^a. Nyní ale, kdy jeho
věrná Harrieta chce učiniti jej ještě
šťastným, jest ochoten vrátiti se do nejpříjemnějších pout civilisace.
Po těchto výlevech byl prázdný ba
lón na doléhání paní Blanchardové slo
žen, uložen do loďky a přikryt vosko
vaným plátnem. Prozatím zůstaven
však na místě. Potom uvedl Richard
dámy do svého osazení, malého, jedno
duchého srubu, nalézajícího se pod obrovským dubem. Zde musily se za
řídí ti, jak nejlépe mohly. Richard vy
pravoval, že pozoroval klesající balón
celou půlhodinu i běžel prý za ním,
aby přispěl pomocí při jeho sestoupení,
netuše ovšem, že přináší mu na světě
to nej dražší.
Pozdě do noci rozmlouval šťastný pá
rek tak něžně a srdečné, že i amazon
ská vzduchoplavkyně musila několikráte
setříti s oka slzu.
Druhého dne osedlal Richard svého
koně a odejel na farmu asi dest mil
vzdálenou, aby tam najal lehký vozík,
vozku a koně. Vrátil se s tímkveČe-
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r u a příští den zastal všecky pohotovu
k odcestování.
Balón byl naložen a vedle něho zau
jaly dámy místo. Richard jel při nich
na koni. Po rozličných obtížích a ko
strbaté cestě dostali se druhého dne k
řece Mississippi, po níž nechali se dovézti do Memphisu. Paní Blanchardo
vá odcestovala do Nového Orleansu,
odtud do Havany a Mexika, slavíc všu
de se svým balónem skvělá vítězství.

Milující párek odebral se však do Chi
caga, kdež bez otálení nechal se oddati
a byl nevýslovně šťasten.
Novomanželé ztrávili několik letních
měsíců, v nejpěknějším lázeňském měs
tě americkém, v Saratoga. Tam sešla
se Harrieta s Hermínou, která byla se
již provdala za milovaného svého Ar
tura a byla rovněž velice šťastna.
Kéž by se tak stalo všem hezkým
mladým Čtenářkám 1

Kyselák — bez konce.
Nebude nezajímavo sděliti zajisté většině

rodáků o původu a pohnůtce podpisu
„Kyselák,“ který četli a mohli čisti té
měř na všech horách, nepřístupných mís
tech, skalách, údolních stěnách, jeskyních
atd., nejen v Čechách, nýbrž i ve všech
zemích rakouských.
Josef Kyselák byl synovcem rady trest
ního soudu Františka Kyseláka, který v
stáří osmasedmdesáti let zemřel ve Vídni.
Kdežto jedni tvrdí, že neúnavný tento
cestovatel zvěčnil své jméno na všech
skalách, hradech a zdích, aby nevěrnou
svoji milenku pamatoval stále na křivopřísahu její lásky, vypravuje zemřelý jeho
strýček, že synovec jeho přijal v jedné
společnosti, kdež mluvilo se o slávě a
nesmrtelnosti jména, sázku, že v celém
obvodu rakouské říše učiní své jméno
známým, aniž by upotřebil k tomu spá
chání nesmírného zločinu nebo z brusu
nového spůsobu sebevraždy. K tomu cíli
vyžádal si lhůty tří roků. Po uplynutí
její měl v nej odlehlejším koutě a na nej
nepřístupnější hoře znáti každý lovec a
každý pastýř jeho jméno, čas lhůty ještě
neuplynul a sázka byla mu přiřčena. Jmé
no Kyselák známo bylo v celé říši a pro
střednictvím cizích cestovatelů v celé
Evropě, i hraje ono úlohu ve sta anekdo
tách. Tak na př. bylo Kyseláku úřadně
zakázáno, že nesmí podepsati své jméno
na novém mostě přes Dunaj. Až do ode
vzdání mostu veřejnosti, postrádal tento
podpisu známého; když však den na to

ploval lodník se svojí loďkou pod mos
tem, spatřil na klenutí velikými písmeny
nakreslené jméno „Kyselák.“
Jednou povolal jej k sobě císař Fran
tišek a zakazoval mu pro budoucnost,
aby nepsal své jméno na královské bu
dovy. Kyselák poslouchal mlčky.
„Co to děláte?“ otázal se pojednou cí
sař, vida, že Kyselák činí něco na psa
cím stolku. „Veličenstvo, jsem už hotov!“
Císař jej propustil. Když se obrátil
znovu k spisům, ležícím na stolku, spatřil
velikými tahy napsané jméno „Kyselák.“
V ústech lidu žije i pověst’ o jeho
smrti. Praví se totiž, že roku 18 42 zvěděl
Kyselák, že objevil se v Dunaji při niž
ším stavu vody nový, dosud neznámý ká
men, i neměl nic co spěšnějšího na práci,
než vydatí se s barvou, štětcem, ručnicí a
šablonou (vzorem) na cestu, aby tam své·
jméno zvěčnil. Když se ale dostavil na
místo, byla řeka rozvodněna a tím zma
řen jeho úmysl. Kyselák nemohl snésti
tuto ohromnou bolest a vrhl se do Du
naje. Podivín tento byl postavy malé a
silné, jenž nikdy neobjevil se bez dvou
psů, velikosti neobyčejné. Dle jména byl
Slovanem a pisatel těchto řádků viděl
množství podpisů jeho, zej mena v okolí
píseckém a na Šumavě, bílou barvou na
kreslených na skalách téměř nepřístup
ných a nad vchody menších i větších
jeskyň. V životě zaujímal Kyselák posta
vení registraturního pří ručí ho při dvorní
komoře.
F. K
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Od zlatého anděla až k sedmému nebi.
Snoubenci nepozorovaně vyklouzli ze sálu,
choti hubinku a mlčel dále. Paní přijpan Zimínek oblékl svůj poněkud staro mula políbení jakoby to byl povinnovaný
módní, za to však tím pohodlnější dlouhý desátek a mlčela dáleji. Nebylo by třeba
svrchník přes svatební svůj šat. Kordula tedy zmíniti se více o interesantní této
pak přehodila si svůj zeleně rýhovaný jízdě do nebe, kdyby nebyl nastal velepláštík — neboť byla nevlídná to noc; okamžik, který v takových případech vždy
sníh hustě se chumelil, tvoře dole pra- nastává a z hlavní části k nim též patří.
ošklivé bláto; jak mile dopadl, již také Paní totiž sáhla hluboko do vnitřní kapsy
roztával —kočár předjel a již šlo to úpr svého pláště a odevzdala upejpavé man
kem.__ od zlatého anděla, kde slavena
želi svému klíče. Pan Zemínek rovněž
byla svatba, do sedmého nebe, do hezoun upejpavé vpustil je do kapsy svého dlou
kého to vlastního domečku, jemuž byla hého svrchniku, a nastalo nové ticho.
Kordulka od nedávna paní, zakoupíc jej
Vůz zastavil, a paní Kordula snesla se
k utvoření si v něm blaženého ráje s pa jako nějaká víla do měkkounkého koberce
nem Šebestiánem Ziz bláta a plula dále
mínkema přinášíc jej
ku vratům, aby pod
obloukem jejich utomuto co věno.
Byloť se s od dáv
chránila se nepříjem
ky trochu připozdilo
né sněhové plískani
ce. Pan Šebestián ca
— lety totiž, neboť
doba byla dosud čas
pal za ní srdnatým
ná. Pan Šebestián
dlouhým krokem ba
Zimínek, před ne
hnem, kteréž samou
dávném ještě ovdo
radostí nad touto po
vělý manžel bezbo
ctou stříkalo vzhů
lestné operatérky ku
ru. Kočí schoval zprořích ok, zdobil te
pitné a uháněl pryč
meno své moudré hla
a nyní mohli již
vy pěkně mezi dl<>u
vstoupit. Bylo pouze
hými hnědými vlasy
třeba otevřít sedmé
prokukujícími šedina
nebe.
Pan Šebestián sá
mi a úhlednou pleší,
a něžná jeho, novichl po klíčích a chtěl
ká sedmá svátost by
otevřít. Klíč však
la paní Zimínková,
nechtěl.
dříve rozená panna
Toť rozhodně ne
Kordula Ředinová,
příjemné! Něco ta
žijící z úroků; evan
kového jest vždy mr
gelického vyznání a Pan Šebestián sáhl po klíčích, a chtěl otevřít. Klíč zuté, obzvláště dnes.
stáří 39 atd. (Uvádí
A k tomu v takové
však nechtěl.
me raději atd. neboť
chumelici. Než co pose šeptalo pokradmo, že při těch 39 le čít? jak si pomoci; klíč se nechtěl otočit
tech několik jich upadlo v zapomenutí ) nikterak.
Nyní však byli se našli, byli slavili u
„Nevíš ještě, jak se zámkem zacházet,
milý
Šebesto,“ těšila jej Kordula, již se
zlatého anděla veselku a vjížděli teď, o
pravé půlnoci, tiše se vykradše z ozdobe tetelící zimou. „Pozvedni přec dvéře.“
Šebesta zdvihal seč mu síly stačily,
ného sálu k tichému svému domovu. Po
někud se přece rděli.
však vše nadarmo.
„Toť podivné !“ pravila paní Kordula,
Milý čtenáříčku ! Taková jediná jízda
kroutíc
hlavou. „Klíč přec včera praco
jest přece jen neskonalým blaženstvím!
Bezpochyby, žes ji také okusil —a zdali val výborně, když jsem jej zkoušela. Otoč
nemáš ji před sebou? Jen se hodně na přece jednou hezky silně.“
Šebesta otočil silně — — Ale zuby
ni těš, myšlénka na ni jest rozkošná, ko
chající. Při tom jejich jízda nelišila se od klíče počaly se kroutiti a stálo to namá
jiných téhož druhu pranicím. Pan Šebe hání, dostati jej opět z díry ven. „Na mou
stián Zimínek vlepil upejpavé své mladé věru, nejde to, milá Kordulko,“ pravil
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rozpačitě pan Zimínek. „Nemožno nikterak
dvéře otevřití.“
Paní Kordulka počala již silně cvakati
zuby a pana Zimínka záblo v záda, mar
ně pokoušel se otevřití fortnu nebes; dvé
ře pokryty byly sněhem a situace stávala
se stále nepříjemnější. Služka spící v
zadní komoře, jejíž okna měřily do za
hrady, nemohla býti zbuzena z ulice. A
vlézti do vnitř oknem, k tomu byl pan
Zimínek příliš špatným sokolem a co víc,
okna měla okenice. Odhodlal se tedy náš
hrdina, že půjde vyhledati ponocného.
Ponocní mají, jak známo, všude tu zvlášt
nost, že jsou vždy těžce k nalezení, když
je člověk hledá a ponocný naší Velké
Březové byl právě v tom oboru velkým
virtuosem.
Když tedy náš pan Zimínek, sněhobílý,
a celý promoklý, byl marně již proběhal
tři ulice, potkal, ač ne zrovna ponocného,
přece však člověka, což v tuto dobu bylo
v ulicích Velké Březové neobyčejností.
„Odpusťte, pane,“ pravil pan Zimínek
zdvořile, „neviděl jste snad někde našeho
ponocného?“
„Ne!“ odpověděl pozdní občan. „Viděl
jste jej snad vy?“
„Neviděl,“ odpověděl Zimínek, „ale rád
bych jej nalezl, an jej potřebuji.“
„A tak? Zajisté také k vůli těm dare
bákům?“
„Darebákům?“ Pan Zimínek se zalekl.
Taková themata byla mu protivná. Tím
více v noci, v sněhové prášenici, samotinkému s neznámým člověkem, aniž mohl
věděti, z kterého úkrytu některý ten da
reba se naň vrhne. „Ne,“ odvětil tedy ne
pokojně; „o jakých darebácích mluvíte,
pane?“
„Jen kdybych to sám věděl, jací jsou
to bídníci,“ zacenil se neznámý hrubě.
„Vždyť se i v tomto okolí tak náramně
mnoho krade, jsem totiž pomocníkem u
Šupaníka, zelenáře. Do jeho sklepů vlou
pali se za tři neděle zloději již třikráte,
a my teď na ně číháme. Ponocný má as
půl tuctukrát za noc obejiti naše zahrady
a já se mám opět přesvědčit, zda li svou
povinnost vykonává Kdybyste jej viděl,
pošlete jej hned k nám. Adie!·*
„Adie!“
Pan Zimínek vracel se neprávě příliš
vesel. V jeho okolí zloději, snad každým
okamžikem na útěku a k nej horšímu od
hodláni; zdali náhle někde vyrazí naň —
on tu sám v noci, bez obrany se svou
paní na veřejné ulici — o bože — hle,
tam již stojí celá tlupa lidu u dveří jeho

nového domu. Srocení! Což snad byli jej
loupežníci v jeho domě přepadli?
Pan Zimínek úzkostlivě mírnil kroky
své a v nejbližším již okamžiku leknutím
odskočil, neboť z jednoho výklenku vyří
tila se naň postava a zrovna jemu do
náručí.
Nebyl to však ani zloděj ani loupežník,
byla to jeho drahá manželka.
,.Pro pána krále, muži, kdes tak dlou
ho? ‘ šeptala mu celá rozčilená, „to je
krásné nadělení!“ A báziivě ukazovala
na lid. stojící před bydlištěm jejich.
„Co tam chtějí?“ tázal se bojácně pan
Zimínek. , Vloupali se snad i u nás již?“
„Vloupali? Nesmysl! Jen si považ, Sebestko, oni nám připravují zastaveníčko!“
„Zastaveníčko? U všech všudy!“ Panu
Zimínkovi spadl kámen se srdce, avšak
příjemné mu postavení jeho přece ne
bylo. Jemu přineseno zastaveníčko, činěna
mu čest touto ovací; lid myslel, že poho
dlně odpočívá uvnitř — a hle, on tu
stojí s drahou polovicí svou venku, jako
psanec před uzamknutým vlastním domo
vem, promoklý a usněžený až hanba.
Styděl se přenáramně. Zároveň sdělila mu
Kordulka, že chová pocity na vlas tako
vé Pravila, že by raději umřela, než-li
by se nechala před těmi lidmi vidět. A
jelikož pan Zimínek neměl posud té
ukrutnosti, aby si byl přál smrti své Kor
duly, usnesli se tedy, že zůstanou tiši a
budou z daleka naslouchati zastaveníčku.
Lidé pak budou myslet, že oslavenci za
zavřenými okenicemi s rozkoší kochají se
v slastných zvucích hudby.
Kapelník, kterýž byl nyní přišel, dal
znamení a hudba počala. Hráli: , Hoj,
mládenče dál,“ a „V tichém snu když od
počívá.” Veškerá okna po ulici zotevírána
a sousedé poslouchali. Oslavenci pak stáli
ve výklenku, třás i se nesmírně v bázni,
aby je nikdo neviděl.
,Ach, můj bože, to je krásná svatební
noc,“ stěžoval si pan Zimínek.
,.Ale mužičku, nemluv přec o tom!”
pravila Kordula s předhůzkou a zarděla
se až po uši.
Hudebníci spustili ještě „raubířskou,” a
pan Zimínek, který znal vyzývající text
oné písně, byl nemile upomenut na vypra
vování muže, s nímž s^před chvíli setkal.
Zatím co zvuky písně vesele poletova’y
z houslí, (ve Velké Břízové bylo pouze
na smyčcové nástroje dovoleno hráti za·
staveníčka,) seznámil pan Zimínek man
želku svou s nebezpečím, jákýmž navští
veno bylo mírumilovné městečko.
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Paní Kordula stala se následovně hroz otevřití. Toť pěkný kousek; a právě dnes
ně nepokojnou. Ze prý se náramně bojí, se nám to muselo stati!“
„Ale muži!“ zalekla se Kordula a zá
pravila, a že by umřela strachy ještě tuto
noc, kdyby měla spatřiti zloděje, aneb se roveň se zapýrila, což si však směle mohla
uspořit, neboť byla tma jako v pytli.
dívati na boj s ním.
Po uvážení, že není možná Gustu, kte
Hudba právě dokončila „Hej, Slované,”
ráž spí v zadní komoře, probuditi zvoně
a odtáhla.
Chvilenku ještě museli pan Zimínek a ním, přece však že žádoucno dostati se
paní Zimínková setrvat i tiše, až se veškeré konečně do domu: uzavřeno, ze zahrady
okenice za zvědavými sousedy zavřely. zaklepati něčím dlouhým na okno ko
Pak pospíchali opět ku svému domu; ne mory, aneb tam házeti kamením a tak
boť tam stál posud pohřížen v hluboké Gustu zbuditi. Pan Zimínek přidal se k
zadumání a jakoby naslouchal zvukům náhledu své paní, ale prosil, aby šla s
zaniklým, věrný strážce města. Vyvalil ním aspoň až do dvora, jelikož jemu sa
oči, spatřiv náš párek a uslyšev jejich motnému bylo by tak — tak divno, aby
přání, aby otevřel. „Jakže, Vašnosti ne mohl nějaký podnikavý čin vyvěsti. Kořdulka čekala te
byli doma?“ tá
dy na dvoře a
zal se udiven.
pan Zimínek le„Vždyťpřec vši
potvárným pohy
ckni mysleli —“
bem přelezl ni
Pan Zimínek
zounký plot za
vtiskl mu do ru
ky tolar s po
hradní. Podařilo
dotknutím, aby
se to zcela dobře.
pranic nemyslel,
Pouze trochu za
a naproti všemu
pletl se dlouhý
držel hubu. Bě
svrchník jeho do
loučký tolárek v
mřížoví a natrh
kapse měl na
nuv se nemálo,
byl příčinou, že
ponocného vel
pan Zimínek v
kou moc přesvěd
čující. Otevřel
nejbližším oka
a hrdinové naši
mžiku válel se v
vstoupili.
sněhu a blátě, ve
Konečně. Pan
dle ukrytých hrá
Šebestián rozsví
bí. Pádem tímto
til dvorně sir
nestal se právě
ku a oba stou
Adonisem co do
pali těch něko
krásy zevnějšku,
lik stupňů k vy
přece ale bylo
sokému parteru.
mu zadost učině
Stáli před dveř Pan Zimínek v nejbližsím okamžiku válel se v sněhu a blátě ním, že nalezl
vedle ukrytých hrábí.
mi domovými a
předmět, jehož ná
pan Šebesta po
sadou mohl zaklečal otevírati. Než nástojte, jak nemotor pati na okno spící děvy Gusty. A klepal
ným byl i tentokráte Buďto že byly prsty hodně, nelítostně. Gusta nic, ani se ne
jeho skřehlé zimou aneb pro trnu —- hýbala. Ba rozbil pan Zimínek i jednu
dosti nemohl nalézti pravý klíč. Nových a tabuli, a střepy zvučným třeskotem ozvaly
nových rozněcoval sirek; a an mu něžná se na podlaze, ale Gusta zase nic. S bázní
ručka Kordul čina svítila, otevíral a zase vracel se pan Zimínek k manželce své.
otevíral. Totiž on — ale ne klič.
„Toť přece podivné,“ pravil šeptmo a
.,Ne, toť k zbláznění!“ pravila Kor hlasem nejistým, „to děvče spí jako sy
dulka nepokojně, „co se jenom stalo 8 tě sel. Mně tak něco napadá.“
„A co vám napadá?“ ptala se Kordulka
mi klíči? Přec mu pravila Gusta, že
všecky otvíraly zcfcla lehounce.
strachy
Pan Zimínek při svitu poslední sirky
„Myslím — hádám totiž, aby ji napo
pokusil se ještě otevřití, avšak marně. sledy nebyl někdo něco udělal?“
Zcela zaražen narovnal se a zíral do tmy
„Muži!“ vzkřikla manželka jeho ulek
v místo, kde paní jeho státi musela, nuta; však přešla ihned v úzkostlivý še
pravě: „Na mou věru, nejsem v stavu pot: „Muži, já se náramně bojím.“
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„Ale ne — ustaňte přec!“ sténal pan Zdaž nepři kvapili by na první výkřik
mnohem dříve na místo, a nezavraždili
Zimínek a plase se ohlížel.
„Mně je zde tak hrůzno,“ pokračovala nešťastné rušitele v jejich práci. Hrozno!
Kordula, chvějíc se na celém těle. „Po
Pan Zimínek trnul a choť jeho tulila se
jednou neotevírají veškeré klíče, muselo k němu, že se nemohl hnouti z místa.
Byli se zase dokradli na dvůr, kde bylo
se s nimi něco neobyčejného stati —
děvče se ani nehýbe a není k probuzení alespoň poněkud světleji, a kdež mohl
člověk hleděti aspoň smrti v tvář, kdyby
— snad naposledy není zavražděna?“
„Zeno!“ zděsil se pan Zimínek. Záro se snad v postavě loupežníka blížila. Vě
veň schoulil se, uchopil manželku za rá děla nyní určitě, že Gusta jest zavraž
mě, a vtáhl ji za sebou. „Pojďte,“ pravil, děna, má o tom tušení a tušení její ne
„musíme pryč. Naposledy jest — jsou — sklamalo ji ještě nikdy.
Zimínek beznadějně pustil zrak přes
máme — naposledy byli u nás loupež
šířinu zasněžených a bahnitých zahrad,
níci.“
„Všickni svati a světice!“ bědovala kteréž řadíce se jedna k druhé, ležely
před zrakoma jejich. Zdaliž i tam číhali
Kordula tiše.
„A konečně snad
loupežníci — aneb
tam snad měli i své
jsou
zde posud,“
skrýše? Pan Zemíhučel do ni náš hrnek byl četl mnoho
• dina, bledý
jako
románů a věděl, že
stěna, a celý se třesa.
s pojmem loupežní
„Pro pána —“
ka těsně souvisí ně
chtěla již Kordulka
jaká brloha, jako
vzkřiknouti, avšak
Zimínek křečovitě
souvisí ucho s hrn
kem. Šírá pustá dě
zadržel jí ústa.
dina pojednou stala
„Pojďme
odtud’
pryč. Zde není rádse jemu zeměpisně
nad míru příhodnou
no dlít — půjdem do
pro rejdy loupežnic
hostince.“
ké. Zdali tomu však
Tichounce kradli
se ku předním dve
není tak? Jakž kdy
by v tu stranu ky
řím. Nebesa! Tato
byla zavřena. Svě
nula spása rychlým
domitý ponocný byl
prchnutím. Prchnou
za nimi zavřel a ode
ti? Ano, ale kam?
šel. V zimničném
Přes zahradní mříže,
chvění hledal pan
skrze zahradu —
Zimínek zkroucený
bude-li to muset být
klíč, a vrazil jej
skrze tucet zahrad,
do dírky. Namáhal
až dostanou se k
se obrovsky; zoufanějakému ochranné
lost zvýšovala jeho
mu příbytku, neb
síly — konečně — Ale Šebestián ujišťoval tiše, že má oči zamhouřeny a doběhnou na silnici.
cvak a zub byl ulo
Tak rozumoval pan
tak dostali se na druhou stranu.
Zimínek. Kordulka
men.
Zděšen vytáhl Zimínek klíč bezzubý pohlédla smutně na svůj šat. Ba věru,
ze vzámku — nyní byli zcela uvězněni. že doba, kdy ona provozovala turnéřské
Uvězněni a odloučeni vší pomoci z venku, kumšty, dávno byla již zašla; i nemohla
neboť zámek byl uzavřen, dvéře zatara se upamatovati, že by za posledních tři
cet let byla něco podobného podstoupila;
seny.
, Na okamžik radili se, zdali by nebylo a přec, špatně počítáno, bylo jim přeskolépe volatí spojenými silami hlasitě o po čiti nejméně šest ohrad. Ale dobré nebe,
moc. Ale odkud měla pomoc přijití?
což ta nesnáz proti hrozícímu nebezpečí?
Okenice byly všude uzamčeny, vrata zlo Zašeptala: „Nu, budiž, vždyť — vždyť
meným klíčem zabraňovala vstup i výstup. jest tma, a vy, Šebesto, musíte zavřít
Ovšem, pomocné ruce mohly, aby zachrá oči.“
nily dvé životů, vypáčiti dvéře aneb roz
A již byli u mříže zahradní. Ach, byl
biti okenice. Avšak v obydlí byli před to trpký okamžik — ale Šebestián ujišťo
tím loupežníci; což kdyby tam byli posud? val tiše, že má oči zamhouřeny, a tak
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snad přece nenarazili někde na nějakoc
tlupu loupežnickou, plížili se dále, při
čemž Zimínek několikrát zasténal: „O ta
noc svatební! ta noc svatební!“ začež jej
Kordula ztrestala vždy ostrým, vyčítavým
pohledem panenské hrůzy Tu, právě na
cházeli se u malé pavláčky, trhla sebou
Kordula, přitiskla muže svého těsně ku
zdi domku zahradního, a položila na zna
mení ku tichosti prst na ústa.
,.Co je?“ šeptal Zimínek, jemuž počaly
se vlasy hrůzou ježit.
„Slyšela jsem šustot!“ odvětila šeptmo
Kordula.
, Zde — tam — u plotu —“

Postava přehoupla se přes plot, a —
hrůza — kráčela přímo k domu, kdež v
okamžiku musila jiti okolo pavláčky a
zde spatřiti oba ubožáčky naše
Oba stáli, netřesouce se ovšem více,
avšak omráčeni hrůzou. Co však se týče
Ziminka, tušil, že u něho brzy to prask
ne, totiž že tížící jej ztrnulost ustoupne,
že takřka jako granát hřmotně se roztřeští a stane se výbuch jeho zděšení ta
kový, který jej bez milosti požene přes
ploty, mříže, zahrady — všecko. Kordula
cítila pouze podezřelé hučení v nších a
blížící se mdlobu. Ráda byla by se s
úzkostí svou svěřila svému muži, kdyby
ji hrůza nebyla bránila otevřít ústa.

Až při třetí ohradě svalil se pod zpukřelými prkny ua onen svět, totiž na druhou stranu
do jámy sněhem zaváté.

„Pro Ježíše! imo — tam, jen pohleď!“
sténal Zimínek, bědováním co možná ta
jeným, a schouliv se, ukazoval k plotu
vedlejší zahrady.
A vskutku spatřili tam něco hrozného.
Kordule sklesly kolena a panu Zemínkovi
prýštil studený pot po čele.
Hlasitě počal plot praskati, neforemná,
černá postava protlačila se průlomem a
chystala se přelézti nízké mříže nacháze
jící se u plotu.
Zimínek a jeho paní třásli se jak osy·
ka Kdyby na štěstí nebyl praskot plotu
býval silnější, bylo by bývalo slyšet dr
kot údů jejich od samého třesení.

A nyní, sám bůh nebo čert ví, jakou
náhodou, musel zakuklenec, kradoucí se
tak opatrně k nim, míti ten hloupý zvyk,
že rád sám k sobě mluvil, třeba nacházel
se na zlých cestách; a nejen to, právě
když se nacházel našim mučedníkům nej
blíže, byl ve svém monologu dospěl k
místu nej hrůznějšímu. ,.Tak,“ mumlal pro
sebe, „však já vás dostanu — teď ještě
přes mříže a plot a pak do domu!“
Zimínek a manželka neviděli v tomto
okamžiku postavu, jelikož byla pavillonem zakryta, ale slyšeli ji mluvit To
rozhodlo a ztrnulost Zimínkova pojednou
ustoupila největšímu vyděšení.
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,,Pomozte, vražda, paličové, loupežníci!“
řval hlasem hromovým, vyrazil jako po
střelený tur na útěku od zahradního
domku, slyšel ještě, jak paní jeho proni
kavě vykřikla, kteráž taktéž opačným
směrem však utíkajíc, vrazila na loupež
níka a v najbližším okamžiku s ním,
kterýž rovněž počal křičet, v sněhu se
válela.
Zimínek ztratil zcela svou rozvahu a
uháněl beze smyslů přes ploty, záhony,
atd.; až při třetí ohradě svalil se pod
zpukřelými prkny na onen svět, totiž na
druhou stranu do jámy sněhem zavaté.
Štěkot a hlasité proklínání bylo prv
ním, co opět uslyšel, přijda k sobě a
pracná se dobývaje z bláta sněhu a vody
a s velkou obtíží sbíraje své pomatené,
smysle.
Chtěl vylézti z díry, avšak cítil, že jej
něco stále zdržuje a divoce jej za svrchník tahá, a když se ohlédl, spozoroval
velikého psa, jenž byl jej chytil za šosy
a^zároveň svalil se s ním do jámy. Ne
moha ven, mstil se nemilosrdně na ubo
hých dlouhých šosech.
Již v nejbližším však okamžiku cítil
se milý pan Zimínek uchopena za ramena,
vyvlečen z díry a as půl tuctu pěstí po
čalo s ním šeredně lomcovati, až mu
poznovu zašel sluch i vid. Hlas, soptící
vztekem, řval mu do uší:
„Máme tě konečně, ty darebo? Nu,
počkej, dosti dlouho jsme se na tebe načíhali, teď však si jich nabereš! 4
„Milosrdenství!“ křičel pan Zimínek
zděšen. „Milosrdenství, vezměte všecko,
co u sebe mám.“
„Oho, tedy přece něco máš, ty ničemo?
Nu, to nám neujde, třebas nám to i ne
chtěl vydatí. Sem s provazy, svažte toho
chlapa.“
„Milost,“ bědoval pan Zimínek, který
by se od srdce rád byl vrhnul na kolena,
jen kdyby jej loupežníci nebyly drželi
tak pevně, že to bylo holou nemožností.
,, Vezměte hodinky, tobolku, prsteny,
všecko, ale šetřte mého života!“ bědoval
stále.
„Nu, o krk právě nemáš přijít, ty chlape
mizerná, ale pořádný výprask tě nesmí
minout, a kdybys měl při tom slyšet i
andělíčky v nebi zpívat.“
„Výprask, můj milý Ježíšku!“ bědoval
Zimínek, jemuž byl i tento druh úcty
velmi odporným. „Dám vám raději klíče
od domu; jděte a vezměte si tam, co
chcete!“

„Do domu? Snad do tvého?“ tázal se
hranáč opovržlivě. „A kde, chlape, máš
ten svůj dům? Snad někde nějakou starou
pec venku za předměstím?“
„Ne,“ kvílel Zimínek naivně, kterýž
spatřil právě vracejícího se druhého lou
pežníka s lucernou a provazy, a myslel,
že již již započne prášenice. „Ne, pravím,
můj skutečný dům myslím, číslo 13, kvě
tinková ulice.“
„Co že, chlape zlořečený, to že by byl
tvůj dům? Hoho! — nu, jen ho svažte.
Tak si na nás nevyzraješ. Jako bychom
nevěděli, že dům ten náleží staré Kordule
Ředinové?“

„Ovšem, zajisté! O, ne tak pevně! —
ano, vždyť ona jej — o, ne tak ztuha,
prosím, vždyť já se ani nehnu — vždyť
ona jej pro mne koupila.“

„I ty hlupáku! Ty osle! Ty mizerný
lháři! ha, ha, ha!“ smál se protivník jeho
plným hrdlem. „Snad nám nechceš nabulíkovat, že stojíte spolu v milostném po
měru se starou Kordulou, a ona se dnes
právě vdává za starého Zimínka z Čer
veného Hvozdu?“
„Inu ovšem! Vždyť já jsem ten Zimí
nek.“
„Ty? Cože?“ Hranáč se zarazil, setřel
bez obalu s rukávem své kazajky bláto s
obličeje našeho hrdiny, posvítil si naň a
zvolal uleknut:
„Kýho šlaka! Je to vskutku starý Zi
mínek.“
„Prosím vás, vezměte si všecko, co v
domě naleznete, jen mi nechte život a
nebijte mne, jsem v tom ohledu vskutku
náramně choulostivý!“
„Můj ty božínku! Pane Zimínku, my
jsme se zmýlili,“ omlouval se neohrabaný
protějšek našeho hrdiny a počal rozvazovati provazy, jimiž spoután byl ubohý
ženich. „My zde číhali na zloděje, který
se již několikrát vloupal do našich skle
pů; a když jsme vás tu v té jámě na
padli, nemysleli jsme jinak, než že vy
jste onen dareba — prosíme vás — ne
mějte nám to za zlé.“
„I ty jemináčku!“ pravil pan Zimínek,
jemuž spadl kámen se srdce, a kterýž
jedva sluchu svému věřil. „A kdo, prosím,
jste vy?“
„Já? Vždyť já jsem Šťovík, zelenář
slečinky Ředinové, nyní vaší vzácné paní,
Korduly Ziminkové. Doufám, že pro malý
tento žertík na mne se nerozhněváte a
služeb mých i na dále upotřebíte? Ale u
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všech rohatých, jak pak vy sem přichá My mysleli, že jsou všecky zámky po
zíte a v tomto stavu — právě dnes v den kaženy, protože klíče nechtěly odmykat,
— v den vaší — inu, myslím, tak hned chtěli jsme prchnouti zahradou a tu spa
třili jsme zakuklenou osobu, anaž se proti
po svatbě?“
„Ach, bože, v domě mém jsou loupež nám plížila —“
„Nu, Gusta se právě neplíží,“ pravil
níci!“ bědoval úpěnlivě pan Zimínek,
Šťovík uražen. „Děvče šlo pouze opatrně,
„oni nás přepadli v zahradě.“
„Hrome ! Loupežníci? V zahradě?“ aby vědělo, kam šlápne, protože jest nyní
vypukl Šťovík. „Rychle, hoši, pojďte a
v zahradách tak bahnito. A v zakuklení?
vezměte psa s sebou, musíme za nimi. U Nu, ovšem. Zahalila se v šál, protože je
čerta, v zahradě! A ta ubohá holka šla tak mizerné počasí. Proto ale nemusí být
také skrz zahradu. Naposledy i jí se něco hned loupežníkem. Gusta nepotřebuje vě
ru žádného zakuklení!“
stalo.“
„Můj zlatý pane Šťovíku.“ pravil náhle
„Jaká holka?“ tázal se Zimínek vá
Zimínek, „prosím vás, vraťte se. Jsme
havě.
„Gusta, služebná
zde právě u domu,
já již trefím sám
slečny Ředinové, pa
ní Zimínkové, chtěl
do vnitř, a — nu,
jsem říci. Mohu to
vidíte — nahlížím,
děvče dobře vystát,
že s těmi loupežníky
tisíc láteř, jestli se
se stalo nedorozu
jí něco stalo?“
mění —“
„Ta šla také skrz
„Já se vrátit?“
tázal se Šťovík ura
zahradu?“ tázal se
pan Zimínek a vy
žen. „Ne, můj draný
valil oči. „Kdyjpak?
pane, to nemůžete
A "kam chtěla jiti?“
žádat! Dříve musím
„As před desíti
se podívat po Gustě.
minutami. Chtěla do
Hni, je mi toho děv
mů,“ vysvětloval dá
čete věru líto Zdá
le Šťovík, an rychle
se mi. že jste dnes
chvátali skrze za
vyvedl pěkný kou
hrady ku domovu
sek.“
Zimínkovu.
Nyní stáli před
,,Domů? Odkud
domem; obydlí by
tedy přicházela?“
lo osvětlené. Když
,,Od Zlatého An
zaklepali, otevřela
děla, nesla vám tam
Gusta zadní dvířka
a pustila je. Šťovík,
klíče !4 4 pokračoval
Štovík dále.
který byl oba své
„Jakže ? Cože ? ..Kordulko,“ žebral pan Zimínek, padl jí k nohoum a soudruhy i s psem
přísahal jí lásku.
Klíče?“
v nevrlosti poslal
„Nu, ovšem. Sleč
pryč, odebral se do
na Ředinová vzala dnes ráno omylem kuchyně ku Gustince, kteráž zde tonula
falešný svazek klíčů s sebou — vzala totiž v slzách.
ony od svého dřívějšího panenského
Zimínek rozpačitě loudal se do před
příbytku. Dnes večer, když již Gusta ního pokoje k své Kordule, kteráž zde
chystala se jiti spát a naposled prohlí
tonula taktéž v slzách.
žela si obydlí, spozorovala mýlku a vy
Následoval malý výstup — ale což z
dala se na cestu, aby vám pravé klíče toho,vždyť byla to přece jen první scéna,
donesla. Seděla trpělivě ,u Zlatého An udavší se v novémZimínkovském manžel
děla4 celou hodinu a slyšela pak náhodou,
ství a věčně nemůže přec žádné takové
že jste již byli odešli. Běžela tedy rychle trvat, aniž by udál se nějaký výstupek.
domů, a ku podivu! nemohla vrata ote
Paní Kordula upadla několikrát v mdlo
vřít. Vězelo něco v zámku. V rozpáčí- by a vyjádřila se pak, že se nechá od
tosti své přiběhla ke mně, zaklepala na svého muže rozvést, protože ji zlomyslně
okno a já ji pustil zahradou - “
opustil. Pak musel pan Zimínek ze svět
„O jemine, zadržte!“ přerušil jej Zi nice, protože se chtěla paní Kordula pře
mínek uleknut. „To jsem se nepochybně vléci, neboť lpělo na ni posud něco po
v celé té historii s loupežníky zmýlil.
zemského bláta.

113 Pan Zimínek odebral se do tmavého
výstupku, kamž za chvíli dostavili se Šťo
vík s Gustou, tato držíc lampu v ruce a
sdělili mu následovní : Šťovík totiž pra
vil: „Pane Ziminku, Gusta zítra potáhne.
U takových lidí, kteří mají plnou hlavu
smyšlenek o loupežnících, a mladé dívky
povalují do bláta, u takových lidí nemůže
zůstat My se spolu vezmem. A zdali vám
to není vhod, tedy potáhne QusX&přec a
my vás zažalujem pro urážky nařknutí z
loupežnictví, zkažené šaty atd. K tomu
přidá se ještě rušení nočního klidu.“
Pan Zimínek ujišťoval, že nemá proti
propuštění Gusty ničeho k namítání, ný
brž že jí napíše velmi dobré vysvědčení
a ještě jí přidá čtvrtletní službu, kdyby
jen chtěla o mrzuté této záležitosti mlčet.
Pak byl od srdce rád, když jej oba opu
stili uspokojeni, a on směl se opět vrátit
ku Kordule, kteráž převlečena jsouc, sdě
lila mu, že musí ještě dnes z d >mu, že
by za žádnou cenu nezůstala s ním přes
noc pod jednou střechou.
„Kordulko,“ žebral pan Zimínek, padl
jí k nohoum a přísahal jí lásku, pravě,
že příště raději chce zemři ti, nežli hanebně
utíkati, jen aby neodvracela mladé své
srdce od něho.

Kordula měkkla. Povolila s polou. Ale
to aspoň vyžadovala, že musí tuto noc
spáti mimo dům. Nějaký trest zasluhuje
prý přec.
„Kordulko!“ kvílel lítostně, kamž moha
jít, vždyť nemohu z domu?“
„A proč ne?“ tázala se tato přísně.
„Vždyť jsou domovní vrata zamčena a
nemožno je otevřít,“ dotvrzoval. „A kdy
bych měl zase skákati pres plo y.__ “
Důvod tento prorazil; zamčené dvéře
překonaly přísnost Kordulinu. Zimínek
směl zůstat Gusta ale odtáhla.
Když byl druhého dne přivolaný zá
mečnik zámek spravil, byla sice vrata
otevřena, ale pan Zimínek zůstal přec. A
při tom zůstalo, jakož i že pan Šebestián
držel slib svůj tak věrně, že ani nešel ve
čtvrtek zahrát si v kuželky, i k dříve
byl obyčejně činíval bez dovolení Kor
duly. Když mu tato dala svolení, kteréž
jen tak někdy odepřela, aby nezbujněl,
tu přidala vždy i na útratu.
Kordula stala se vskutku nejlepší man
želkou na světě a on nejposlušnějším
mužíčkem, jakého si jen můžeme myslit.

Který lhal nejlépe?

,,To všecko není nic, docela nic!“
zvolal krejčí Jehlička. ,,Staly se mně
jiné věci. Pracoval jsem u jedi.oho
mistra v Paříži, velice obratného, ale
trpícího žaludečními křečmi. Aby si
od nich pomohl, užíval hofmanské kap
ky. Jednoho dne odebral se se evou
ženou do lékárny pro tento lék; bylo
to právě v den, kdy vystoupí ti měl ba
lón. Lékárník, člověk velice roztržitý,
dal mu na místo hofmanských kapek
líh, jehož se užívá k naplňování bolónu.
Můj mistr požil ho trochu, ale -otva že
měl několik kapek v těle, nadmul se,
zdvihl se od stolu, počal lítati po svět
nici, sházel nádobí a obrazy se stěn a
konečně vyletěl oknem ven. Letěl a
letěl — vítr hnal jej stále na záp d, až
octnul se na druhé polokouli světa,
zrovna nad palácem cincinnatského ar
cibiskupa Purcella. Zde byl vzduch
kyselinou tak nasycen, že okamžitě se
scvrknul a šťastně se dostal na zem.“
,,He-pš!“ zakýcbnul jeden z poslu
chačů. ,,Ať slouží ku zdraví!“

Jednoho večera seděli každodenní ho
sté u ,,'daté b,Ar nv“ déle než obyčejně
a čím hlouběji -iivali se do svých skle
nic. tím vict· za li 1'»u há váli-e do rozmlu
vy a lhal-li jeden, že lež bylo možno
slyšeti, lhal druhý, že ji bylo lze omakati. . Nej prvé vypravoval vyČouhlý
Kristián, svého řemesla holič: On prý
měl otce, který byl nejdovednějším lé
kařem dobytčím. Jednou přijel k ně
mu z Anglicka Angličan se vzácným
psem chrtem. Tomuto byla v pasti
na lišky jedna noha useknuta i přine
sl ji zaobalenou v papíru, žádaje otce,
aby ji opět psu přiléčil. Nešťastnou
náhodou položil nohu před dům a me
zitím co otec psa prohlížel, snesla se
dolů vrána a nohu odnesla. Ale otec
věděl si ihned rady: jednoduše uřízl
psu ostatní tři nohy a z chrta učinil
nej krásnějšího jezevčího psa. Angličan
měl prý nad tím takovou radost, že
bohatě odměnil jeho otce.

Prelozil A. J.
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O SOCIALISMU.
PODÁVÁ FR. B. Z DRŮBEK.

Za nynější doby na všech stranách setkáváme

se se slovem socialismus, ať obrátíme se na pole
politické, hospodářské neb společenské, neb dle
toho, jak který člověk je o věci té poučen více
neb méně, chválí socialismus, neb jej haní. Ku
slovu socialismus druží se slovo komunismus,
před kterým zvláště povstává hrůza na očích
všem těm, kteří o něm nemají ani ponětí, ale
nechávají se poučovali od těch, kteří jsou zuri'
vými nepřáteli jeho ze zájmu sobeckého aneb z
nevědomosti.
Co jsou to za slova podivuhodná, která hýbou
světem ve všech jeho vrstvách a plní jedny tou
hou a blaženou nadějí, jiné postrachem a hrůzou,
přivádějící je ku spílání všem těm, kteří se hlásí,
že budou vyznavači socialismu neb komunismu ?
Co jest jejich význam a co snaha těch, kteří se
nazývají dle nich ?
Websterův neskrácený slovník americký, který
má velmi důkladné výměry ku všem slovům,
praví o socialismu : „Socialismus jest nauka
o společnosti, která dovolává se určitějšího, po
řádnějšího a svornějšího zařízení poměrů člově
čenstva, než jakého posud stávalo.“ Slovo samo
pochází z latinského socialis, po Anglicku :
sociál (čti sóšel) a znamená společný, společen
ský neb soudružný. Socialismus tedy by zname
nal asi nauku o životě společenském neb soudružném, jedním slovem soudruženství.
Ve všech třídách a stavech člověčenstva vzmá
há se velmi silně stesk na „špatné časy.“ Rolník
naříká, že jest utlačován od společností pozem
kových, železničních, stroje hospodářské vyrábě
jících, překupníků obilních, spekulujících, atd.
Řemeslník naříká, že jest utlačován továrnami,
velkoobchodníky, vyrábiteli ve velkém atd. Děl
ník naříká, že jest utlačován svými zaměstnávateli každý den a celý rok, ba po celý život.
Všichni souhlasí v tom, že není jim možno vydělati spravedlivou náhradu za jejich práci, že
velkou čásť jejich výtěžku z práce pohltí někdo
jiný, tak že jest jim rok od roku hůře vyživovati
se, vzdělávati dítek svých přiměřeně k době
nové, a uložiti z přebytku výdělku svého pro
pozdější nešťastné dny nemoce neb stáří. Nářek
ten jest všeobecný nejen v Americe, ale po celém
světě. Dříve přičítalo se to od politiků a veřejné
mínění tvořících novinářů na účet té které stra
ny politické. Demokraté v Americe to přičítali
za vinu republikánům; republikáné demokra
tům, a jedna strana přes druhou slibovala, že,
jakmile ona bude zvolena ku vládě a do úřadů,
napraví všechno to zlo, polepší zlé časy a na

vrátí národu blahobyt, kterého mu rok od roku
stále více ubývá. Avšak vystřídaly se v jednotli
vých státech a při spolkové vládě, zvláště pak v
kongresu strany obě, a ani jedna, ani druhá ne
splnila, co slibovala, a to jen proto, že slíbila
co splniti nemohla. Pomoc pak proti tomuto zlu
nespočívá v tom, když bychom zvolili ku správě
země některou jinou stranu, která má tytéž zá
sady, jako strana dosud vládnoucí, nýbrž v tom
jen nalezneme pomoci, když bychom do sněmů
a ku správě dostali takové muže, kteří by sna
žili se dle nej lepšího svého poznání a svědomí
zaříditi poměry člověčenstva lépe, spravedlivěji
i svorněji, aby uspokojily tu většinu dosud ne
spokojenou.
Až dosud jsou na sněmích všech států v kon
gresu spolkovém zastoupeny výhradně zájmy
kapitalistů, železničních králů, podnikatelů, mi
lionářů, držitelů spolkových dluhopisů, továr
níků, pozemkových společností, monopolistů,
atd. Ti všichni mají dosti vlivu, a když se jim
ho nedostává, koupí si ho, že mohou pohnouti
vždy většinu zákonodárců a úřadníků, aby k
vůli nim nějaký zákon přidali, z něhož by tito
jednotlivci mohli těžiti. Popatřme jen na ně
který příklad. Dva kapitalisté ve Filadelfii za
počali vyrábět! na počátku války chinin, lék to
proti zimnici. Dovedli toho, že kongresníci ve
Washingtonu jim k vůli vydali zákon, že tito
dva kapitalisté iediní smějí v Soustátí vyráběti
a prodávati chinin za ceny, jaké si určí a že oni
jediní mohou chinin prodávati spolkovému voj
sku ve válce jsoucímu. Následkem toho zdražil
se chinin velice a každý nemocný, který ho po
třeboval v zimnici za 50 centů, musel zan dáti
$1.00, a když dolar neměl, musel třeba zemříti,
nemoha drahého toho léku dosáhnouti. A takový
monopol udrželi si milionáři tito po celých osm
nácte roků, až teprvé nynější kongres nepatrnou
většinou toto zlodějství zřejmé zrušil. Kapita
listé dva tito byli se svými zájmy na kongresu
zastoupeni, kdežto tisícové a milionové chudých
nemocných neměli v kongresu žádné zástupce,
aby byli jejich zájmy hájili a laciný lék jim za
chovali Jiný příklad : železniční společnosti,
vládnoucí každá mnoha miliony dolarů, mají na
sněmích a v kongresu své zástupce, kteří jsouce
nimi placení a od nich všeliké výhody značné
požívajíce, slouží jim a prosadí každý zákon tak,
jak si ho železniční společnosti ty přejí. Chtějí-li
společnosti ty stavětí nový kus dráhy za peníze
lidu neb vlády, kongres příjme o tom zákon a
povolí to, i peněz k tomu přispěje ; chtějí-li po
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zemky, obdrží jich; chtějí-li úvěr na vládní účet,
obdrží ho, byť při tom vládu okradly, lid celé
země vydíraly a společnosti jen na zkázu, sobě
pak ku zbohatnutí sloužili. Farmer nemá pak ve
sněmu a kongresu, ba ani před soudem žádného
zastání proti nim ; ať počíná co chce, byť bylo
sebe spravedlivější, prohrává vždy, neb zákony
jsou dle jich zájmů skroucené a ony vyhrají
vždy, kde se proti nim postaví nezastoupený
rolník a dělník.
Neblahý tento poměr společenský nenalézá se
však jen mezi třídou rolnickou, která pracuje na
připravení potravin pro všechny ostatní třídy»
ale i mezi třídou dělnickou,která spracovává su
roviny, aby z nich všelikých potřeb pro člově
čenstvo upravila prací rukou svých i svým dů
myslem: poměry třídy dělnické jsou na mnoze
ještě horší, nežli poměry rolníků, neboť kdež rol
ník zůstává více méně samostatným a má poně
kud postaráno o svou budoucnost, že nemusí se
obávati, kdyby se rozstonal neb k práci byl ne
schopným, že by neměl od čeho živu býti, pa
nuje mezi dělnictvem vůbec při všem tom namá
hání tělesném i duševním ve prospěch jiného
ještě strach, co že budu jisti, pakli se roznemohu, pakli se ku práci těžké stanu neschopným,
čím se budu odívati, kde bydleti ?
Mimo to jest mzda dělnická za nynější doby
u milionů těžce pracujících tak nízká, že nejen
nemohou ničeho odkládati a uspořiti pro po
zdější doby, ale ona ani nestačí k jich spořádané
výživě pro ně a rodiny jejich. Ba na mnoze
jesti soustava námezdnické práce horší, nežli
soustava práce otrocké. Neboť majitel otroka
mijsel se starati aspoň o to, aby zachoval si
otroka zdravého, silného a ku práci stále schop
ného. By lať to jeho škoda, když se otrok pře
mohl prací, sedřel, roznemohl; krmil jej tedy
dostatečně, opatřoval mu co možno pohodlný
byt a staral se o jeho dítky, by z nich byly jed
nou zdraví a dobří dělníci. Při práci námezdní
však nestará se zaměstnavatel o dělníka svého,
zdali může za tu nízkou mzdu, které se mu
skýtá, vyjiti, pohodlně bydleti s rodinou a silné
stravy poži váti, jak toho jeho práce vyžaduje ;
nemá žádného zájmu na jeho zdraví a spokoje
nosti, a když se roznemůže v jehó práci, pro
pustí jej jednoduše, ať třeba zhyne. Zaměstna
vateli do toho nic není; on dostane za něho děl
níka jiného, zdravého a silného.
Když mezi vzdělanými národy bylo zrušeno
otroctví, považováno to za vel.ký pokrok člo
věčenstva, soustava práce otrokářské pominula;
na její místo nastoupila soustava práce ná
mezdní, než i ta má při sobě veliký počet ne
snází, utrpení a utiskování pro dělníka, tak že
většinou nestačí k tomu, aby učinila dělníka
spokojeným a blaženým. K tomu stále se
zmnožující nedostatek práce, zahálení těch nej

silnějších a ku práci volných dělníků — a ne
spokojenost, roste stále hledajíc prostředků k
odpomožení.
. Odpomožení to neprovede žádná politická
strana, dokud soustava zůstane. Zde není po
moci jiné, nežli když se předně spůsobí to,
aby nemusel zaháleti žádný dělník, který pracovati umí a chce, a za druhé, když každý
dělník bude míti tolik mzdy, aby si mohl opa
tři ti všecky potřeby své v nejnutnější míře.
Obyčejně slýcháváme nářek vésti na to, že
se příliš mnoho zboží všelikého pomocí* strojů
a rozdělení práce vyrobí, které pak zůstávají
na skladech dlouhá leta ležeti, nikdo jich ne
kupuje a yyrábitelé že ztrácí na nich, tak že
nemohou pak dělníkům platiti takovou dobrou
mzdu, jakou by tito zasloužili a potřebovali.
Když však přihlédneme blíže k tomu, proč to
lik hotového zboží a životních potřeb zůstává
na skladech ležeti, přesvědčíme se, že toho
vinou jest ožebračení třídy dělnické a rolnické,
které roste rok od roku. Ožebračené miliony
dělníků a rolníků s tíží dovedou si za výtě
žek koupiti vše, co by chtěli, kdyby peněz k
tomu měli. Když ti milionové nemohou kupovati vyrobené zboží, kdo je má kupovati ? Bo
háči kupují stále asi stejně ; oni utrácí za své
potřeby stejně, obyčejně, a když nastávají
špatné časy, utrácí méně a nekupují také to
lik, jako v časech dobrých. Kdyby měl každý
dělník práci a výdělek, a výdělek ten by byl
dostačitelným ku zaopatření všeho, čeho si
tento přeje ku uhražení potřeb svých a své
rodiny, neleželo by žádné zboží na skladě ne
prodané, ale spotřebovalo by se všechno, pro
dalo by se, vyrábělo by se nové, a byl by z
toho následek, že by dělníci se dobře měli i
obchodníci, kupci, vyrábitelé, továrníci. Dokud
tedy nenastanou časy takové, aby každý děl
ník měl práci, když si výdělku přeje a aby
za svou práci měl výdělek dostatečný k uhra
žení všech svých potřeb životních, nemůže býti
lépe ani dělnictvu, ani obchodnictvu, ani prů
mysl nictvu.
Jak ale pracovati k dosažení takových lep
ších časů? Která cesta vede k tomu? Na to
odpovídá rozum hospodářský, že jinak toho docíliti nemožno, leč změnou soustavy práce z
námezdní v soudělnickou, v soudružnou, v so
ciální. Nauka sociální jest tím spasitelem celé
společnosti lidské a jen ona bude moci uspokojiti většinu člověčenstva, zvláště většinu
pracující. Nauka socialistická jest to, která
přivede blahobyt všem, kdož pracovati budou
chtíti.
Nešťastným neučiní žádného člověka, po
kud’ člověčí cit v jeho hrudi se nalézá, a
přece má nauka ta nesčetných nepřátel, jako
každá dobrá věc na svém počátku.
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Než když přihlédneme k nepřátelům těm, po
známe’ tím lépe její výhody. Nepřátelé její
jsou především zloději, kteří nechtějíce poctivě
pracovali, živí se jen olupováním jiných pra
cujících o jich výtěžek cestami zákonitými i
nezákonitými. Každý, kdo olupuje dělníka
jakéhokoli o čásť jeho výdělku, neb snad o
celý, jest lupičem, je-.t zlodějem, a ten nikdy
nebude chtíti, aby zavádělo se soudělnictví na
základě nauky socialistické, poněvadž by mu
sel pracovati, jako ostatní všichni, a nemohl
by při tom tak bohatnouti, na úkor jiných ože
bračených.
Soudělnictví protiví se zuřivě všichni sobci,
kteří provozujíce na světě boj proti všem, je
dině sebe a svůj prospěch majíce na zřeteli,
nemají citu pro žádného, leč pro sebe. Jim
jest lhostejno, pakli deset, neb sto i tisíc děl
níků zůstává žebráky následkem jich speku
lace, jich vydírání, jich olupování, jen když
jejich jmění roste a se množí, a jen když oni
sobě mohou poříditi blahobyt. Kolik slzí,
vzdechů, mozolů a krve na tom majetku lpí,
neohlíží se ; že mnoho lidí jim původně rov
ných v právech i požadavcích na život jest k
vůli nim skráceno o spokojenost1, Da i často o
život, to je nemýlí. Kdyby byla zavedena
práce soudělnická, vědí, že by nemohli olupovati žádného o jeho výdělek, a tudíž že by ne
mohli majetek svůj tak rychle rozmnožovati,
proto jsou všemu soudělnictví a vší nauce,
která k němu vede, nepřáteli úhlavními.
A že každý kapitál, ať v jakémkoli spůsobu
a oboru, má za jediný cíl svůj rozmnožování,
proto jest každý kapitál nejúhlavnějším ne
přítelem dělnictva. Toto jest už v pojmu
kapitálu, ze takových jest, a každý kapitalista,
třeba nevěda, musí býti nepřítelem dělnictva
i olupovačem jeho. Jinak by minul se svým
účelem a utržil by si za to od ostatních kapi
talistů ještě výsměchu, kdežto každý kapita
lista, který nejúspěšněji dovede olupovati děl
nictvo a hromadí ti stále více, požívá cti u sou
druhů svých, kteří nehledí na spůsob, jakým se
rozmnožuje, ale jen na výsledek úspěšný.
Proti tomuto kapitálu vede se boj od kaž
dého uvědomělého dělníka, kterýž povznesl
svoje vědomí k vznešeným účelům lidskosti a
obecnosti. Boj ten není pro jednotlivce, není
sobecký, nýbrž jest to boj pro zásady, které
až zvítězí, prospějí každému a všem, i kapita
listům. Boj ten nemůže se vésti násilím, pře
moci hmotnou, zločinem, jak se dějí boje kapi
talistů a vladařů doby kapitalistické za účely
Boběckými, ba po nejvíce lupičskými, nýbrž
musí boj ten vésti se zbraní vesměs duchovní.
Přesvědčování, poučování, hlásání zásad jest
zbraní meče ostřejší, a na základě boje toho
spojují se pak duchové spříznění jedinou my

šlénkou, jedinou zásadou, aby jí otevírali svě
tem cestu, by mohla oblažiti jej. Marné by
bylo, kdyby dnes spojili se v jedné zemi děl
níci a násilím by vymohli uznání některých
svých zásad, kdyžby veliká čásť dělníků těch v
té zemi a všichni dělníci v ostatních zemích
zůstávali ještě ve tmách a v porobě. Všady by
dokázali, jak se ukázalo v Paříži, oz .rojiti
tisíce všech neuvědomělých dělníků na potření
těch probudilých a na zničení všech jejich
úspěchů; svoboda každá, má-li prospěti, musí
býti dříve pochopena těmi, kterým má prospěti,
ti musí po ní žatou iti, musí za ní bojovati,
obětovati, a jí se hodnými učinili. Jinak kdyby
jí dostalo se jim zdarma bez touhy, bez boje
a oběti, neznaH by, jak si jí vážiti.
Neštěstí naše jest, že dosud jest málo těch,
kteří zásady ty uznávají, s nimi se seznamují
a za ně bojují. Dosud jen malá čásť dělníků
probudilejších zná je, a mezi těmi nejčetněj
šími a nejprobudilejšími dělníky, bez nichž
žádná oprava není možná, totiž mezi rolníky
pracujícími, nejvíce snad ujímá se poznání so
cialismu velmi zdlouhavě, a přece zásady so
ciální týkají se i jich; až budou provedeny, bu
dou míti z toho rolníci největší užitek; bez nich
nelze na to pomýšleti, aby se nějaké důkladné
opravy ujaly ve společenském zařízení. Proto
jest nejvíce na tom záleženo, aby i rolníci v
zemi této svobodné naučili se znáti veškeré
příčiny toho úpadku, té bídy a těch svízelů,
nimiž tolik trpí a snažili se příčiny ty zákoni
tou cestou odstraniti a spravedlnosti ku pano
vání povšechnému v společnosti dopomoci.
A které jsou to zásady, jež mají po naučenf
vědy sociální oblažiti člověčenstvo celé ve
všech jeho vrstvách a třídách ?

Cílem vědy té jest dosazení na trůn vlády
povšechné spravedlnosti a dopomožení každému
dobrému člověku a pracovníku k nezkalené
blaženosti v životě. A jelikož v zařízení na
šem jest nespravedlností, utrpení a zel tak
ohromný počet, pozná každý, že těch prostředků
musí býti také mnoho, které všecko utrpení a
zlo musí odstraniti. Každé zlo, každá útrapa
má své prostředky, protijedy, kterými se dá.
odstraniti. A práce na opravení bude veliká i
dlouhá, poněvadž nemocí jest příliš mnoho &,
jsou po celém světě rozšířeny. Každá země
dle svých okolností a zřízení potřebuje něco
jiného, každá třída lidu něco jiného, co by jí
pomohlo, a proto musí všichni pracovníci říditi se vždy poměry země své a lidu jejího,
aby domáhali se toho, čeho nejvíce jest jim.
především zapotřebí, tak na příklad jeden z
nejdůležitějších požadavků spravedlnosti a
práva lidu jest, aby byl vesměs každý člověk,
zastoupen při volbách a hlasováních obecných^
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aby mohl zájmy své hájiti v obci. My zde v
Americe máme právo hlasovací všeobecné, arci
zatím jen na mužskou čásť obyvatelstva obrn«·
zené, avšak v jiných zemích, jako v Rakousku
a Německu a jinde nemají dělníci ani toho
práva, a hlasovati smí jen ten, který má čistý
majetek, neb platí Čistý obnos dané. V tako
vých zemích tedy musí lid pracovati a bojo
vat! především za všeobecné hlasovací právo,
kdežto zde, majíce je, můžeme pokročiti a žádati něco dále.

Pozná se také lehce, že požadavky, které
věda sociální může v jistou dobu v té které
zemi činiti, mohou bý'ti rozmanité a nemohou
býti hned tak vývažné, aby naznačovaly celý
dosah snah vědy samé. Nýbrž věda tato,
aby byla důslednou a soustavnou, a aby nesta
věla požadavky najednou takové, kterých uskutečniti neuí lze hned, staví požadavky v době
a okolnostech uskutečnitelné a když by ty při
vedeny v život osvědčily by se pravými, sta
věly by se požadavky další, důkladnější, po
žadavky vědy soci ílní týkající se poměrů ve
škeré práce, poměrů majetku, dlubů, odvislosti
poměrů manželských, pohlavních, poměrů ře
meslnických, továrnických, rolnických atd.; po
měrů zdravotních, školských a vychovatelských; poměrů soudních i právních ; poměrů
peněžnických a obchodních, atd.
Všeho arci nelze za okolností stávajících na
jednou opraviti a přeměniti, nýbrž musí se
ponenáhlu postupovati, aby krok za krokem
přibližovalo se lidstvo celé ku konečnému cíli
vědy sociální, k spravedlnosti všem a k blaho
bytu všech.
V Soustátí utvořená politická strana sociálně
dělnická, která měla svůj poslední sjezd ná
rodní 26. až 31. pros. 1877 vNewYorku, a v
tom sjezdu zastoupeny byly hlavně živly vý
hradně dělníků námezdních, ani dělníci rolničí
ještě žádoé sřízení mezi sebou nebyli zavedli,
by tu mohli zastupovali také zájmy rolnické,
přijala následující prohlášení svých zatímních
zásad, které má především pomáhati dělnictvu
námezdníků k domáhání se spravedlnosti a
blahobytu.
Doufáme, že až se sejde nastávající sjezd
strany té, bude v něm také zastoupeno děl
nictvo rolnické a že se bude příslušný ohled
bráti také na jeho zájmy a prostředky k odpomožení jeho steskům a zlům.
Tuto podáváme usnesení a zásady i požadavky
strany té k uvážení všem, kdož chtějí přemýšleti o tom, jak se dá opraviti zařízení společ
nosti nynější, aby bylo spravedlivějším a při
nášelo více spokojenosti a blaženosti všem,
kteří společnost tu tvoří.

Usnášení
přijaté na sjezdu socialistů dělnické strany,
odbývaném dne 26, až 31. prosince 1877.
1. Vybavení a povznesení práce jest sociální
t. j. společenskou úlohou. Ona se vztahuje na
ženu tak dobře jako na muže; emancipace žen
provedena bude zároveň s vymaněním muže,
tak zvaná ženská otázka rozluští se dělnickou
otázkou. Všecky nešvary a zla mohou teprvé
odstraněny býti, když hospodářská svoboda
ženy i muže dosažena bude.
Proto jest povinností žen a dcer proletáře,
organisovati se a vstoupati do řad bojujících»
Povinností mužů jest, ženy v těchto snahách
podporovat!.
Jich spojenému úsilí se podaří, hospodářské
okovy rozpoutali a nová svobodná pokolení
stejnorodých, rovnoprávných mužů a žen po
vstanou.
My uznáváme rovnoprávnost mužů i žen, a
v sociálně dělnické straně se taková zásada
provádí,
2 Veškeré zákony, které peněžitými poku
tami a uvězněním stíhají nezaměstnané děl
níky, kteří nouzí nuceni a práci hledajíce ze
mí co tuláci se potloukají, jsou neústavné a
nelidské, poněvadž nimi chudoba za zločin se
prohlašuje. A poněvadž toto bezpráví jen v
zájmu kapitálu učiněno bylo, žádáme odvolání
těchto zlopověstných zákonů,poněvadž základní
práva ústavy, jakož i přirozená práva lidská
porušují.
3. Přivážení Cooliů (Čínanů) nechť se při
měřeným zákonem zapoví a všichni zde se na
cházející nechť se do jich otčiny dopraví.
4. Národní výkonný yýbor nechť usiluje vší
mocí vydávání sociálních spisů a brožur.
5. Každý člen strany nechť nejméně jeden
orgán strany odbírá.
Zásady a požadavky.
1. Práce jest zřídlem všeho bohatství a jelikož
výnosná práce jenom ve společnosti a společ
ností možná jest, náleží výtěžek práce nezkrá
ceně dle stejných práv všem členům společ
nosti.
2. Panující soustava, na níž společnost lid
ská je zařízena, je nepravá, poněvadž umož
ňuje nepatrné menšině shromažďovati bohat
ství, jímž udržuje velké množství národa v
bídě a nouzi, a poněvadž stávající politické
strany stále jen ve prospěchu nečetných majetníků jednaly, aby jejich hospodářské výsady
a tím nynější nespravedlivé poměry udržely,
jest povinností dělnické třídy zorganisovat se
ve velkou dělnickou stranu a ní domáhati se
politické moci ve státu, ku dosažení hospodář-
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ské nezávislosti. Hospodářské osvobození děl
nictva jest tedy konečným velkým cílem, je
muž každé politické hnutí podřízeno býti musí·
3. Hmotné postavení pracovních tříd pokro
čilých zemí, je totožné a má tudíž tytéž pří
činy. Boj o jich osvobození jest mezinárodní a
musí následovně od všech politických stran ne
závislým býti a vzájemně se doplnovati. Pro
tož jest zakládání TemeslnicKých a dělnických
spolků na sociálním základě nutností.
4. Na tomto základě byla sociální dělnická
strana založena.
5. Z té příčiny žádá sociální dělnická strana,
aby všechny výrobné prostředky, (půda, «troje,
železnice, telegrafy, průplavy atd.) tak rychle
jak možno obecným majetkem celého národa
se staly, k vůli odstranění soustavy námezdné
a zavedení společenské výroby se spravedlivým
rozdělením výtěžku práce. Na základě toho
žádá dělnická strana provedení následujících
opatření pro zlepšení stavu dělnictva již pod
nynější soustavou a ku konečnému jejímu od·
stranění:
a) Zavedení zákonného pracovného dne, pro
zatím osmihodinového a přísné potrestání všech
přestupníků.
b) Zdravotní dohlídku na všechny dělnické
poměry, obživné prostředky a obydlí.
c) Zařízení dělnické statistické úřadovny v
každém státu, jakož i se strany národní vlády.
Úředníky těchto úřadoven ■volí národ.
d) Zápověď využitkování vězeňské práce sou
kromými podnikateli.
e) Zápověď zaměstnávání dítek v průmyslo
vých podnicích před uplynutím jich 14. roku.
f) Nucené navštěvování školy do 14. roku stá
ří. Stát zaopatřuje žáky ve veřejných školách
učebními prostředky bezplatně.
g) Přísné zákony činící zaměstnavatele zod
povědnými za všechna neštěstí dělníků, jež
zaviní jejich (zaměstnavatelů) nedbalost.
----------------

h) Zákon nařizující týdní vyplácení dělníků
zákonitými penězi a potrestání všech přestup
níků.
i) Bezplatné vykonávání práva.
k) Odstianění zákonů o spiknutí, kteréž čelí
proti právu práci zastaviti a jiné k tomu pří
měti.
l) Odstranění všech nepřímých daní a zave
dení přímé daně z příjmů.
m) Převzetí a zpravování všech peněžných
ústavů jako: bank, spořitelen a pojišťujících
společností se strany státu.
n) Odvolání yšech zákonů, které obmezují
volební právo občanů.
o) Zavedení přímého národního zákonodár
ství s právem navrhovacím a zavrhovacím,
jakož i právo zastoupení menšiny.
p) Zápověď zaměstnání žen při pracích, kte
ré jsou na úkor zdraví a mravnosti.
q) Stejnou mzdu za stejnou práci pro muže
i ženy.

Pro tentokráte skončíme s náčrtem tímto,
doufajíce, že se nám podaří aspoň tolik, by
chom obrátili pozornost širšího obecenstva
českého na vývažné otázky, o něž se jedná ve
společnosti lidské, a abychom zabránili vše
možně tomu, by neupadl i některý z našich
krajanů v tu chybu třeba nevědomky, aby
spílal těm nenáviděným u kapitalistů socialis
tům, nýbrž aby přesvědčiv se, že byť mezi
nimi nebyli sami andělé, sami výtečníci, sami
velikáni, přece jejich snaha jest všeho uznání
a podpory hodna, a že každý poctivý a roz
umný občan může a má přidati svého ducha a
své ruce ku práci té veliké, na níž se počalo
pracovati s velikým úsilím v Americe i v
Evropě.
Poznání zásad a požadavků spojí síly tělesné
i duchovní a ve spojení tom spočívá síla, která
zásadám a požadavkům dobude vítězství.
---------------

DĚLNICKÁ.
(Nápěv jako: ,,Naprej zastava“.)

Do práce spějte dělníci,
práva hajte svá,
Už svorně pojte k páži páž
kdož nám odolá.

Pokud ještě síly v těle,
neváhejme dál,
vždyť si každý z nás byl ruce
pro jiné už zedral:

Teď k prácí vlastni pojme se,
sobě prospějme,
druh druha zbuďme, čiňme se,
víc se nedejme.
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VESMÍR.
PÍŠE PROFESOR LADIMÍR JZLÁCEL.

I. Smyslné.
1. Smyslné jest všecko co hmatáme,
čijeme, chutnáme, slyšíme a vidíme.
2. Nejvíce jest toho, čeho, lze hmatat
— to jest hmota.
3. Vedlébytost částek hmoty jmenuje
me prostoru.
4. Všecko co jest, jest v ustavičném
ruchu, změně, a ty částky či doby, tu
plynost jmenujeme čas a ty nejsou vedle
sebe ale po sobe.
5. Jako jest vše v prostoře, času, ty
ale jsou jen myšlenky naše ale ne hmoty,
tak jsou na všem způsoby jisté toho bytí,
způsoby té změny, a ty. jmenujeme zá

kony.
6. Ty změny bývají působeny jistými
úkazy a ty jsou jmenovány síly, ku př.
směrnost, hlativost, tvářivost, síla svalili,
pružnost, električnost, přitažlivost, (tíže),
zvuk, magnet, světlo, teplo, smysl, paměť,
rozum, vůle, svědomí.
7. Jsou byva a síly oddílné? Nejsou.
Síly jsou úkazy, působivosti byva. Není
byva bez síly, není síly bez byva.
8. Ze síly přecházejí jedna v druhou,
jest znamením, že bytost, či byvo jejich
jest vlastně jedno. Električnost se stane
světlem, teplo pohybem, električnost mag
netem.
9. O byvech to nevíme, ale to staré
zkoušení učiniti zlato, prozrazuje tušení
takového přechodu.
10. Byva jsou :
Kyslík.................... oxygenium.
V odík.................hydrogenium.
Dusík............................. azotum.
Síra....................................sulfur.
Kostík........... fosfor, lucifer.
Solík........................... chlorium.
V tožík....................... bromium.
Chaluzík...................... jodium.
Kazík........................ fthorium.
Uhlík...................... carbonium.
Bořík............................. borium.
Křemík....................... silicium.
Luník......................... selenium.
Sitaník.......................... arsenik.
Barvík...................... chronium.
Vandík
...................vanadium.
v
Zestík.................molybdenům.
Chvořík. ·................... schelium.
Surmík.................antimonium.

Zemík...................... tellurium.
Tantalík..................tantalium.
Chasoník.................... titanium.
Voník........................... osmium.
Zlato................................aurum.
Platík......................... platinum.
Duzík............................ iridium.
Ruměník.................... rhodium.
Paladík..................... paladium.
Stříbro......................argentum.
Rtuť................... hydrangyrum.
Měď............................... cuprum.
Nebesník.................... uranium.
V yzmut................. bizmuthum.
Cín............................... stannum.
Olovo........................ plumbum.
Ladík..........................cadmium.
Zinek............................. zincum.
PochvÍ5tik................. nicotum.
Dasík ..................... cobaltum.
Železo............................ ferrum.
Germik...... manganium.
Zivěník.......................... cerium.
Cirkoník..... zirconium.
Ytřík.............................. y tri um.
Sladík........................ berillium.
Hlinník...... aluminium.
Hořčík..........magnium.
Vápník......................... calcium.
Strontík ....... strontium.
Merotík........................ baryum.
Vratík........................... lithium.
Sodík............................. sodium.
Draslík.......................... kalium.

,

v

v

11. Mohou síly ztratiti se? Nemohou,
neb ne sou o sobě, mohou se promětiti v
sebe, ale jsou neminulé.
12. Zdali jest byvo minulé? Není, neb
kam by se podělo? jen podobu mění a
tuto jmenujeme smrt u těch, jímž říkáme
zvláště živé, neb všecko jest živé.
13. I množství a druhy byva ostávají
ty samé při té velké změně. Ku př. spal
dříví, a zvaž co jest nyní po spálení, a
máš tu samou váhu i to byvo, jen podo
ba jest jiná. Byvo dříví, uhlík, vodík a
kyslík ostaly. Proměn vodu, bude pára,
dej ji ochladit a bude vodou jak dříve.
Tato změna, či vystřídání mezi vznikem
a poníkem jest ukončena.
14. Byvo jest bez konce v tom, co jme
nujeme velkost (málo a mnoho). V každé
kapičce ivody drobnohled ukazuje nám
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miliony byv neproniknutelných. Ti jsou
ti nálevníci, kde přestává býti oko naše
mírou Zrnko soli rozptýlí se v miliardy
částeček nám neviditelných. Ve Vesmíru
lze vidět bělavé obláčky, ježto dalekohle
du ukážou se býti nesčíslné hvězdičky;
asi 2000 let potřebuje světlo jejich k nám,
ač každé 2 minuty mihne se 2 miliony
geog. mil dále. Vesmír jest ukončen a
prázdného místečka v něm není.
15. Z toho domýšlíme se, že i byvo ne
povstalo — a byť bysme až posud nepro
nikali to, cítíme dobře, že ještě jest hůř
domýšleli se stvoření — a když by musel
býti bůh od věčnosti sám od sebe, proč
by nebyl ten Vesmír bůh?
Nic se nemůže něčím státi; též něco
nelže ničím býti.
Tak též i staří filosofové uznávali, že
svět nepočal ani nepomine.

II. Byvo.
1. Byvo jest vždy měnivé ale nepomi
nutelné Všecko byvo nesmírně rozmanité,
všechné možnosti činící Jednota, to VšeJedno, to řecké: En-kai Pan, jmenujeme
Vesmír, Všeladu, řecký Kosmos, latinské
Mundus Universum též lat. Všecko k
Jednomu obrácené, ang. World, co nej
blíže snad přichází tam, jak Goethe jme
noval TVaftzra, das ewig Werdende. Vždy
budoucí Naše slovo Svět znamená obor
všeho jak dalece jde Světlo. Bylo by za
jímavé věděti všecka jména a kořeny je
jich u rozličných národů Světa.
2. Jakým zákonem se řídí Vesmír?
Vesmír jest Jednota Všeho; jeho způ
sob bytí nemůže přijití mu od jinud —
Vesmír jest svým zákonem sám, a jeho
způsob jest vzor pro všecky, a zákon pro
všecky jmenujeme „Vesměrnost“.
Tato \ esměrnost jest zákon, dle něhož
všecko učiněno jest a dle něhož všecko
činěno býti má, co člověk činí.
3. Proto jednotlivé Všecko jest záko
nem všech způsobů, čím taková Jednota
jest možná, a především vzájemnost, aby
byl jeden pro druhého a všichni pro Ce
lek, a tento celek naopak pro všecky.
To jmenujeme údy a tělo. Tato povšech
ná vzájemnost jest Udnost, organismus,
(udatnost, udatost)
4. Jest-li nějaká výjimka v této záko
nitosti? Jeden jest Vesmír a o něm není
možná rozjímání. V jednotlivém jest roz
por ale pro větší svírání. Každý kámen
padá stejně k zemi, žádný neostane viset
v povětří, žádný kámen nelítne sám od
sebe k nebi.— Z hrachu nepučí karlátka.

5. Co následuje z přísnosti zákonu pří
rodního? Následuje, že nemohou díti se
divy a zázraky. Divy a zázraky jsou ru
šení zákonů přírody. Ty nesnáší Vesmír
—zázraky jsou pokoušení zákonů Přírod
ních ku sebevraždě. To může se státi
jen v osobní vůli nahodilé, ale ne u o·
becné, ustálené, nevědomé.
Co jest proti zákonu přírodnímu, ne
může se státi, co jest nemožné nikdy,
nikde se nestalo, tedy jest víra na zázra
ky — pověra.
6. Co jest Prozřetelnost? Myslí se, že to
jest moc nějaká ve světě, jenž ale může
zvrátit zákony, aby předešla neštěstí hro
zícímu. Taková moc nad zákony nemůže
býti a víra na ně jest pověrečnost — ale
prozřetelnost člověka či opatrnost, aby vy
hýbal se rozumem neštěstí možnému, jest
chvalitebná vlastnost.
7. Co lze souditi o člověku, když v
nesnázích od prozřetelnosti pomoc prosí?
Ze jest člověk zpozdilý a očekává po
moc od někoho, kdo není a tratí důvěru
v sebe samého, důvěru v rozum a sílu
svou.

III. o hvězdách.
1. Co jest nebe? Nebe z řeckého nefelis, Nebel, oblaka, jest ta veliká prosto
ra nad námi ve dne jiná i v noci, p >něvadž se v této kouli naše země otáčí. Ve
dne osvěcena jest, a jest buď modrá, jasnobílá neb kalná, oblačná, v noci jest
buď osvícená od hvězd, buď tmavá.
2. Co jsou hvězdy ? Ty jsou osvícené
světokoule na nebi a ty jsou rozdělené:
1. v stálice, 2. v planety, 3. v měsíce,
4. v nebekamy či padavky nebeské.
Stálice jsou hvězdy, ježto sviti vlastním
světlem, svítíce třpytí se, ale to činí pla
nety: Venuše a Merkur. Jmenují se stá
lice, poněvadž se zdá, že nemění místa
svá. Jest to ale jinač. K. p. Velký vůz
neb Medvěd za 2000 let změnil místo své
ku blízkým hvězdám o více než o 5000
mil. Nejvíce jich jsou stálice. 6000 jich .
jest vidět pouhým okem. Mléčnice jest
jimi poseta. Heršl pomocí svého daleko
hledu načítal v ní 18 milionů.
Planety jsou hvězdy, jež se otáčejí
kolem stálic čili sluncí. Jsouť oběžnice.
Měsíce jsou hvězdy, jež obíhají pla
nety a s nimi slunce; jsouť planety dvouoběžnice.
Komety (vlasatice) jsou jasné úkazy na
nebi, jež mají světlé jádro a lesklý —
vlasatý ocas — i bez něho. Jest mnoho
komet. Ocas bývá na milliony mil dlou
hý. Oběh jejich jest nepravidelný. Ale
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málo víme o těch tulácích a jen o 14
máme důkladnější vědomosti.
3. Co jest Slunce? Jest hvězda stálice
a o těch se nedozvíme kolik jich jest.
Ovšem, že i my jsme v jednom slunečenstvu; já ta jednotlivá jmenuji hospodář
ství nebeská.
a) To naše slunečenstvo pohybuje se
v celku velmi zdlouhavě ku jistému místu
vesměrnému.
b) Mikuláš Koprník (f 1553) naučil
nás znáti. že Země a ostatní planety toho
sboru otáčejí se kolem Slunce a ne na
opak.
4. Jaké síly jsou příčiny, že se planety
točí kolem Slunce?
I. Obecná. II. jest osobní (dostřední a
odstřední.)
Ta I. strhla by Zemi do středu Slunce,
ta II. by rovně odháněla.
Dráha Země kolem Slunce jest kolo po
dlouhlé.
5. Mnoho-li planet již známe?
Každé Slunce bude míti své planety a
ty měsíce — ale naše Slunce má, pokud
víme
8 větších planet a více než 100 men
ších.
6. O kterých planetách již víme, že
mají měsíce?
Země má l měsíc.
Jupiter , 4 měsíce.
Saturn „ 8 měsíců.
Uran us „ 6 „
7. Které planety jsou největší? Jupiter
a Saturn.
Ony mají desetkráte větší průměr než
země.
Slunce má desetkráte větší průměr než
tyto.
Země má v průměru 1720 zem. mil.
8. Merkur a Venus jsou nej bližší Slun
ci. Neptun nejvzdálenější, proto má Mer
kur Šestkráte mocnější světlo než Země.
Neptun ale má stokráte menší světlo nežli
Země.
9. Jaký jest objem Slunce a Země? Ze
Slunce by mohlo býti více než 100.000
Zemských kulí, ale hustota byva Slu
nečního jest čtyřikráte menší nežli hu
stota Země.
10. Jak jest podivná vzdálenost’ mno
hých hvězd?
Od mnohých potřebuje světlo třicet
míllionu let než dosáhne Zemi naší; ač
koli činí světlo za 1 minutu 3 milliny
zeměp. jnil.
11. Čeho se domnívají astronomové o
byvu Slunečenstva?

Domýšlejí se, že byvo toto bylo kdys
jako mlha rozptýleno po nesmírné pro
stoře; že dle přitažlivosti částečky tyto
se soustředily a zhustly v plyn, z toho se
učinila tekutost, až konečně stvrdla.
Jaký byl počátek Země? Přírodozkoumatelé noví shodují se, že Země, jako
jiné planety, stala se z plynu, v tom se
zbudilo horko, stala se ohnivá koule a ta
od vrchní vrstvy počala tuhnout.
2. Až ku jakému stupni musela se ta
koule ochladit než plyn se mohl vodou
státi?
Až na 212 stupňů.
Jest již Země veskrz plná této?
uSnad ne; domníváme se, že Země u
středu svém jest ještě horoucí — tekutá.
4. Co pomáhá k této doměnce?
Čím dále pod kůru, tím větší jest
teplo.
Pak horké páry a prameny v zemi, ty
sopky zemětřesení, která otřásají velkými
okresy.
5.. Nač lze soudit z množství těch uhaslých sopek?
Ze kdys vnitřní oheň ještě bližší byl
povrchu
6. Jak hluboko dostali se dělníci pod
zem?
As 2 zem míle pod kůru.
7. Čím dostávala Země vždy více su
ché půdy?
a) Sopkami. Ty vyhazují popel, písek,
lávu, kusy skal. Takto opětovným vyha
zováním hromadily se nové kraje.
b) Zemětřesením. Stává se, že takový
mito otřasy ostrovy se zjevují.
c) Potoky a řekami. Ve vodě ukládají
se zeminy, bláto, písek, kameny Potoky a
řeky zanášejí tu usedl inu dále a kladou
ji co nános na hráze a ústí. Tak se stá
vají hráze řek vyšší a na ústí velkých
stávají se půdy nové, často v podobě
řeckého 4 což jest velké D či Delta,
jako má Ganges, Mississippi, Nil, Rhone,
Po. Delta řeky Po jest za 2000 let 20
angl. mil široké.
Nánosem Nilu před ostrovem Far u
Alexandrie moře se ztratilo a ostrov spo
jil se v pevnou zemí. Tak zase staré je
zero Maretis bylo od Nilu zanešeno.
Bystřice hrnou skály a mnoho kamení do
údolí a činí vrchy atd.
d) Mnohými druhy nejmenších zvířá
tek. Mezi ty čítají se koraly, velikosti
špendlíkové hlavičky. Jejich tělíčko jest
pytlíček kůže, jenž jest i žaludkem, má
mnoho ručiček, jimiž si chytá potravu
. Počátek každého stromu korábového jest
jeden polyp ze dna mořského. Zvířátka,
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jichž žere, jsou vápenáčky, a on vápno
vydává ze sebe. Pod sebou činí uzlíček,
na něm sedí, z toho se učiní odnož, z
toho proutek. Z ůst matky tvoří se nová
zvířátka, kmen tuží se a podobá se kři
bez listů. Nej starší části masa a potomci
staví výše a výše až přijdou na povrch
moře. Vlny mořské nic nemohou jim škoditi. Oni náležejí k nej starším obyvate
lům Země Kůra vápna jest větším dílem
z korálů. V Indickém moři, v Tichém a
jiných jest bez počtu ostrovů z nich sta
veno, i celá pohoří jsou z nich.
e) Jsouť pak lasturníčci (nálevníci),
jichž lasturky jsou nesnadno vidě ti pou
hému oku. Jsout? pak bud’ z vápna neb z
křemene. Všecky hory všech Zemí mají
je zkamenělé; tak jest Paříž a okolí, Ber
lín, Richmond ve Virginii, egyptské py
ramidy jsou z jejich lasturek, i ve Vikto
ria v jižním polárním moři byly nalezeny.
Již jich znají na 2000 druhů. V nejspod
nějších vrstvách jsou, ani oheň, ani voda,
ani tlak nemůže jim škoditi. Ony více
učinily pro utvoření země než co jiného.

IV. Hory.
1. Jak se staly hory zemské?
a) Některé vodou — Neptunismus.
b) jiné ohněm — Vulkanismus.
Neptunické jsou nej rozsáhlejší a činí
rovné vrstvy.
Až posud činí moře, jezera někdy no
vé slohy hlíny a kamení.
2. a) Jaké druhy složenin působí Nep
tun ismus?
Písek, křemen, vápenný kámen, břid
liči atd
b) Jak se jmenuje učeně naplavenina?
Alluvium. Příklady jsou: velké delta
Nilu, Mississippi.
3. Jaké hory staly se mocí ohně? Vul
kanismu?
a) Vulkanické, Plutonské, Neptuno-Plutonské.
b) Jak se staly Vulkanické?
Vnitřním ohněm Země, jenž působil
blíže povrchu. Příklady Vulkánů (sopek)
jsou Aetna a Vesuv v Evropě a v Ame
rice Cotopaxi a Popocatepetel. Jest ale
těch Vulkánů mnohem méně než bývalo
dříve.
4. Jak se staly plutonické hory? Také
ohněm podzemským, ale velmi hlubokým.
Tam rozpustily se tvrdé části Země pro
měnily se v lávu a zdlouhavě ochládly.
Tyto leží též horizontálně, ale pod neptunskými. Někdy byly protlačeny skrze kůru
zemskou a vysoko vyzdviženy jako ku př.
Andes.

5. Jaký kámen jsou plutonické hory?
Nejhrubší jako jsou porfyr a granit.
6. Jak se vykládá původ NeptunoPlutonických hor?
Jejich části jsou, zdá se, vynešeny vo
dou nad jiné skalní vrstvy a později
ohněm, horkou vodou neb parou uhlaceny.
7. Jaké minerálie mají v sobě?
Rulu, černý pískovec, velká ložiska
uhlí.
8. Jak jmenují ty plutonické hory ji
nak?
Primární hory a to proto, že se mělo
za to, že tyto hory dle počátku svého
byly nej starší (první, primární) hory na
Zemi, ale tomu není tak; neb ač nejvíce
jsou nej dolnější, přec jsou částě jejich
dle času pozdější než ostatní 3 slohy.
Všecky hory byly částečně v rozličných
dobách rozličné.
9. Jak si dříve počátek neptunických
hor vykládali?
Někteří se domnívali, že původně byla
celá Země nad vodou, až ji stvořitel od
loučil.
Jiní svedli na potopu, že byla učinila
ty bory.
Ale ani historického důvodu nemají,
ani na zkušenosti se nezakládají. V obo
jím pádu by bylo muselo býti více vody
než jest nyní; pak by byla otázka, jak
to moře tak mohlo všudy padnout? Na
to nemají odpověď.
10. Jak naší Vědci vykládají Neptu
nismus?
Vrstva na vrstvě se dělá na dně moř
ském a jezerním nánosem řek. Tato ze
mě byla pomocí vnitřních sil, hlavně
ohněm, zdvižena nad oceán jak se nyní
ještě děje ku př. na hrázích botnického
zálivu a v jižní Patagónii.
11. Čím se toto udání potvrzuje?
Tím, že se tolik zvířat, lastur a ryb v
těchto horách nachází. Nalézají se čas
to v Pyreneích, Alpách, Kordillerách
a Himalaja a ve výšce 8000—18000 stop.
Mohlo moře tak vysoké býti? Z toho lze
právem usoudit:
Ze neopadlo moře, ale že zeme byla
zdvižena

V. Stáří Země
Co nám v této otázce může poslouží ti?
1. Děje při tvoření se Země.
Než se mohla původně žhavá Země
ochladiti ze 2000° tepla na 200°, muselo
milliony let trvatí.
2. Stáří druhů hor a co z nich se vy
kopává.
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a) Neptunické (terciíarní) hory. V neptunických útvarech 3000 nalezených lasturek porovnáno s 5000 druhy Nového
Věku. V nejnižšich vrstvách byly 3 a půl
procenta lastur, ty samé, jako jsou v No
vém Věku.
V prostředních 17 procent.
Ve vyšších 35—50 proč.
V nejmladších 90—95 proč.
Kolik tisíceletí uplynulo mezi těmi
útvary?
Jeden znatel Přírody čítal na 350.000
let. —
b) Vápenec V terciárním pohoří jest
mezi prvními tato vápenná hora. Po
vstaly částečně ze skořápek či lasturek
malých zvířátek. Švábská Alp sestává ze
samých klepet našich.
U Bílina v Čechách jest dlouhý kus
země 14 stop tlustý. Z něho jest ten trypel, (břidlice blanživá). Jsouť to z vět
šího dílu nálevníci zkamenělí, jichž 41000 millionů vměstná se v jeden kubíkový
coul! Ve všech Zemích stavěli tito celá
pohoří.
c) Ložiska kameného uhlí. Ta stala se
potopením, jímž se nahromadilo mnoho
stromů i jiného bylinstva na jedno místo,
piskem a hlínou bylo přiklopeno. Toto
stvrdlo v břidlici, nad čímž se rozložila
nová ložiska rostlin, a to se opakovalo,
až se utvořily hory náramné výšky a délky. K utvoření takových ložisk náleží
prý 1 million let.
d) Platonické či primární hory. V těch
se nenalézají zkameněliny, z čeho sou
díme, že jsou ještě starší než jiné.
3. Stavba korálová. Jeden proslulý ge
olog domnívá se, že korálové vystavějí
za 1 rok 1 coul svého stavení. Dejme
tomu, že moře jest asi v průměru 12.000
hluboké (—144.000 coulů) tož by bylo
zapotřebí 144.000 let, než by stavba ko
rálů dosáhla povrch moře. Tělíčko toho
polypa jest veliké jako kapka vody, a
celý svět ostrovů a náspů jest dílo je
jich, a moře na mnohých místech 3 angl.
míle hluboké, tož nedá se spočísti stáří
útvarů jejich.
4. Nálezy v Nilovém Deltu. Bylo vr
táno v tom Deltu na 60—70 stop hlubo
ko, a nalezeno tam náčiní dělnické a
kusy hrnčířského nádobí.
Mnoho-li přirůstává nánosu za 100 let
v tomto Deltu ?
Nalezeno, že 2 a půl coulu, dle jiných
3 a půl až 5 palců. Dle těchto nápovědí
trval by nános tak vysoký 33.000 let, neb

24.000 let, neb 16.000 let Ale víme, že
od té doby, co lidé tam vystoupili, nános
byl zvětšen o 200 stop výšky. Od té do
by muselo minouti tedy as 50.000 či
100.000 let.
5. Stáří lidstva. Poznalo se, že i lid
stvo o mnoho, mnoho tisíc let jest starší,
než se v kalendářích udává.
VI. život Údný (organický).
Jak musela se Země měnit dříve než
zrostla a život mohl se vyjeviti?
Kůra Země musela dříve schladnouti,
zhoustnouti a ztvrdnouti.
2. Jaké síly musely přispívati ku vý
voji organického života?
Světlo a teplo.
3. Co učí nyní přírodoznalci o původu
života?
Ze zvířata a rostliny vyvinuly se z celulek (z buněk) a sice současně, a že o
stvoření ani řeči více není možné mezi
rozumnými.
4. Jací živočichové povstali na Zemi,
když se pára proměnila ve vodu?
Jací jsou souměrní k životu ve vodě.
.5 Kdy povstali trávožrouti?
Když Země odělá se rostlinstvem.
6. Čím se řídí povstání životů organic
kých?
Dle zevnějšího vývoje Země.
7. Jak se to dá dokázati?
Utvořily se během času nad sebou le
žící vrstvy, v každé jsou pozůstatky ji
ných zkamenělých těl; jen v plutonských,
jenž bývají ty nejnižší, schází docela.
V nejbližších hornějších ukazuji se
nejdříve uhlová ložiska, kapradí 40—50
střev, dlouhá, i jiné rostliny se nacházejí,
ale nejsou podobné naší květině.
8. Jaká zvířata nalézají se v těch
mrtvých vrstvách?
Měkkouši a některé ryby mořské —
ale žádní ssavci a žádní ptáci.
9. Co se nalézá ve vrstvách nad lo
žisky uhelnými?
Amfibia (obojživelní) náramné délky
ku př. 40 stř., dlouhé ještěry, i také ryby,
ale málo ssavců.
10. V kterých vrstvách nalézá se nej
více zkamenělin?
Ve vyšších, neptunských (tertiarnich).
Jsou to mořská zvířata, nejvíce lastúro
vití s vyššími řády zvířat.
Druhy nalezených ssavců bývají obrov
ské a podivné, jako: Salamanon, Mastod
v
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der obrovský, Mammoth, Slon. Ten se
nachází často v Sibiři, v ledu a v blátě
řek a v ostrovech zamrzlých, mastodon v
Severní Americe, v hlíně a rákosu, ku př.
Ohio propadlý.
Z člověka málo zbytků se nalezlo, ale
v novější době kosti, křemeny, na nichž
byly umělé znamení se v těchto horách
nalezly.
10. Nač lze z toho uzavírati?
a) čím starší zemní vrstva, tím jest
nižší.
b) Čím mladší vrstva, tím dokonalejší
jsou v ní zvláštní Formy Země.
c) Organický život jest tím dokona
lejší, čím dále Země sama se vyvíjela.
d) V každé době nalézáme jiná orga
nická těla.
e) Jak povrch Země byl znovu a vů
bec proměněn, rody bylin a zvířat dosa·
vádních z větší části pominuly.

VII. člověk.
1. V jakých vrstvách nalézají se nej
dříve pozůstatky člověčí?
Ve vrstvách terciárních.
2. Proč přišel Člověk tak pozdě na
Zem?
Byl od počátku zamýšlen, ale Vývoj
nejdokonalejšího musí počínati od nej
vzdálenějšího; ale jest tu mnoho domně
nek a povídaček.
Již 5000^ let ku př. byly v Egyptě,
Babylonu, Číně, Indii, Kašmíru, vzdělaní
národové, v Egyptě již as 3400 již byly
hieroglyfy. Jaká doba potřebná, aby lid
již v spořádaných obcích byl vymýšlel
zdokonalení písma?
3. Jaký byl asi původ člověka?
Věda ještě na tuto otázku neodpově
děla vše dostatečně. Velcí zpytatelé Pří
rody uznávají, že vzorky bylin znenáhla
přeměnily se v zvířecí, a že druhy zví
řecí od nej nižších vyví jely se až k člověku.
Musel tedy člověk povstati z toho stupně
zvířectva, jenž tomu nynějšímu člověku
byl nejbližší.
4. Co k tomuto domýšlení pomáhá?
Očitá podobnost člověka s tím zvíře
cím druhem.
5. Co učí Věda o původním stavu Člo
věka?
Ze ze surového, hrubého stavu zponenáhla výše a výše, jak v nerovné roz
sáhlosti vidíme až dosud, bolestně se po
vznášel.

Nač se odvoláváme při tom?
Vyvracet nemusíme povídačky velice
opozdilých ale my stavíme domysly na
še
a) na svědectví historické,
b) na denní zkušenost.
7. Která jsou svědectví historická?
a) Nalezly se zbraně a jiné nástroje z
pradoby národů, které poukazují na roz
ličné doby jejich stáří a vzdělání. '
b) Nej starší jsou z kamene.
c) Pak přicházejí kovy (t.j. cín a měď).
d) Pak teprvé železné.
Proto pravíme, že jest něco z doby ka
menné a bronzové (spějové) a železné.
8. Nalézají se ještě suroví či planí ná
rodové?
Až posud se nalézají, jež nejsou mno
ho dále než mnohé zvíře; chodí nazí, ne
vaří jídlo, jedí červy, hmyz — i lid, uži
tek ohně neznají, kamenné zbraně uží
vají, jen málo slov znají a neumí počí
tat! nad 4 atd.
Ale možná, že mnozí divocí kmenové
zvrhli se, zklouzli se na zpátek, čehož se
domníváme z pravidelné stavby řečí jejich.
Člověk vůbec velmi zdlouhavě a po
stupně pokračuje.
9. Na kolik plemen a rázů dělí se lid
stvo?
Obyčejně se udává patero rázů:
a) černý ráz — aithiopický (africký),
b) hnědý — či malayický (australský),
c) žlutý — mongolský (asiatský),
d) červený — indiánský (americký),
e) bílý — ve východní Asii a v Evropě.
10. Jsou ty rázy původní neb způso
beny časem?
Ještě nejsou zpytatelé shodli.
11. Co udávají za důvody ti, jižto
uznávají původní rozmanitost?
Rozmanitost v utvoření hlav, rozličnost
vlasů a barvy kože a pak hlavní rozdíl
těch třech velkých větví člověčí řeči
totiž
a) indické,
b) semitické,
c) čínské.
12. Proti původní rozmanitosti ale
mluví
a) Znaky nejsou pevné.
b) Rozdíly mohly se státi vývojem.
c) Mohou býti následky působivosti z
venku ku př. pásu zemského.
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d) Jedno plemeno přechází v druhé.
Také jest i jiné větší plémě, ku př.
psí ve větší rozmanitosti, a žádný ne
praví, že byli ti odrodové původní.
e)

VIII. Tělo lidské.
1. Jaké jsou základní byva těla lid
ského?
Bílkovina a vláknina ve sválách. Bílko
vina vůbec v pevných .tkaninách a v
kostech.
Rosolina v kůži, v šlachách a v ko
stech.
Tuk v mozku, v páteři hřbetní a ner
vech.
Sóly v krvi.
Vápno v kostích.
Vody v krvi 80 procent.
2. Co jsou svaly?
Tučná vlákna, z nichž složené jest hu
bené maso těla.
3. Co jsou šlachy?
Houževnější, hustší konce svalů.
4. Jak jsou hnáty a kosti těla spojeny
se svaly?
Spojeny jsou tu svaly prostřednictvím
šlachů (vazů).
5. K čemu slouží šlachy a svaly?
Aby se mohly pohybovati pevné části
těla.
6. Co jsou nervy?
Útlé, bělavé nitky, jež jsou rozšířeny
po všech částech těla.
7. Kde mají svůj počátek?
V mozku a v páteři hřbetní.
8. Z kolika nitek sestává každý nerv,
a k čemu slouží?
Každý nerv jest složen ze 2 vláken
(nití). Jedno vlákno jest pro cit a s ji
ným pohádáme ten úd, s kterým jest spo
jen. Proto sluje druhé: pohybující nerv.
9. Čím jsou spojeny svaly a šlachy?
Nervy.
10. Kolikerý smysl má člověk?
a) Hmat, b) chuť, c) čich, d) sluch,
c) zrak.
11. Co má hmat za úřad?
Má rozeznávat, co drsnaté neb hladké,
ostré neb tupé, studené neb horké.
12. Kde má hmat působiště své?
V nervích kůže a jmenovitě na kon
cích prstů.

13. K čemu slouží šmak a čich?
Šmak rozeznává tři dojmy hlavně roz
puštěním předmětů, totiž, co jest kyselé,
sladké, hořké.
Jazyk jest hlavní jeho činitel.
Čich hlásí rozdíly účinků věcí na chřípy.
Jsouť zvláštní nervy čichu a šmaku.
14. Co učí sluch?
Sluch jest nervické uvědomění zvuku
a jeho rozdílů:
a) mocnosti, b) čím jest způsoben, c)
rozdíl na žebříku (tonů.)
15. Co jest zrak?
a) Jest uvědomění světla, b) jeho moc
ností, c) sedmera barev: červené, pomeran
čové, žluté, zelené, modré, indigo, fialové.
16. Co činí smysl vůbec?
Smysl paterým proudem nervů přivádí
dojmy zevnějších předmětů v mozek, a
zde se pozustavují obrazy jako fotogramy
jejich, a ty slují představy, dohromady
slují obrazivost a to obnovení těch dojmů
sluje pamet\ my se totiž pamatujeme, že
jsme to neb ono cítili, chutnali, čili, sly
šeli, viděli?
17. Co jest sebecit?
Smysl nám donáší věsty z venku; ale
musíme i známost mí ti o sobě, o nemoci,
ochablosti, síle, blahosti, zdraví, o přitaž
livosti, odvážnosti, o veselosti, smutku,
hněvu, zlosti, o všech citech a vášních,
o všem strachu a naději. Vidíme, že jsou
2 strany, totiž citu, či dojatu a povzbu
zenu býti ku žádosti a odporu, což jme
nujeme vůle, a ten sebecit doprovází a
mění se po všech stupních vývoje neb
závinu; jest záhadné, že frenologové uzná
vají vlastní místo v mozku toho sebecitu.
18. · Co jest smysl? (Připomínám zde
příbuznost slov mythos, muth, Gemůth,
mysl).
My tak jmenujeme ten „meeting“ na
šich citů, naších fotogramů, obrazů, před
stav, chutí a nechutí, to rokování, to na
vrhování, odmítání, to sestavování, bo
ření, to připouštění, vylučování, ta vzá
jemnost živých mozkovců.
Mysl není organ zvláštní jako oko,
ucho, ale jest součinnost všech těch úřa
dů, jenž mají v mozku svou Jednotu.
Tuto jednotu jmenujeme Duch. Vidí
me, že duch není něco osobního, jenž
něco činí, nýbrž je účinek jistý. Duch
má dvě strany: Poznáváni či Rozum
a uzavření k vykonání a to jest Nule·,
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ty nejsou žádné Síly, nýbrž Mysletvory.

O rozumu snadněji pochopujeme, že není
žádná osoba, že není nic, co by mohlo
viděno býti, nýbrž že jest v mysli co zrak
v oku, co ale s tím Duchem jsme byli
všelijak sváděni.
Duch svátý jest třetí božská osoba,
duch plodil, duch se ukázal co holubice,
duch zapovídal; inu to nebylo teda, že
duch jest takový spiritus, esprit, stra
šidlo, dobrý duch, zlý duch atd., však
všichni víte.
V

IX. Mozek.

Co jest duše?
Duše patrně jest od dýchání jako duch;
jen že mluvotvůrce Rozum udělal duši žen
ského pohlaví a ducha mužského, to
dýchání nechal. Tak jest v českém pneu
ma duch (ale to pneuMia), ale také „anemos“, psýché jest duše. Psýché jest při
rozený základ všeho myšlení, odtud’ psy
chológia mluví o všem tom, ale méně o
druhu, až pozustavuje pneumatologii. V
latinském jest „spiritus,“ co dýchá a fou
ká. Ale přechází i „spiritus“ ku pozna
menání výstředku, silou, „spirit“. Lépe to
manželství znamená „animus“, anima. Od
kud jest „Geist“ a Seele? gas, gesht,
ghost. Psýché české jest dech. Dýchání
ale jest znamení života osobního. Tak dle
slova: duch a duše nejsou jen pohlavně
rozdílné ale dle smyslu mnoho. I byliny
mají duše, ale oni zvířatům nepřipisují
všichni duši, ale tu myslím mají na mysli
ducha.
Duše není vlastnost, nýbrž jest stupeň
vývoje:
1. stupen jest byvo,
tvářivo,
JJ
hlať,
3. ·
JJ
duše
či život co zrůst.
4.
íí
9»
život
a cit.
5.
9>
Jí
život
duchovní.
6.
JJ
í>
2. Co jest mozek?
Mozek jest nervovina, jež plní lebku,
odkudž nervy zvláštně vycházejí a na
vracují se i prodlužují se do páteře hřbet
ní, známé více co mícha. Jest více od
dělení v mozku. Jedno jest žláza šutková
(Zirbel), obsahující obyčejně několik zr
nek písku. Pravilo se, že to znamení
velké síly myslů. Mozek malý jest v zadní
jámě lebky pod zadním lalokem mozku
velkého. Hmota jeho obnáší 1 osminu,
neb 1 devítinu mozku velkého; a u žen

ských prý jest větší než u mužských.
Povrch mozku ma'ého jest ale ne středovitě, nýbrž skoro přímočárně.
Převahu má hmota mozku více bílá
než šedá. Obraz v mozku malém, roz
říznutém podobá se stromu a dostal jmé
no strom životní.
Mozek zvířete jest mozku lidskému tím
méně podobný, čím zvíře níže stojí ve
vývoji.
Již u ssavců pozorovati odchýlky.
Mozek ptáků jest méně složitý, má závitkův. M. malý jest pouze jen ten červ,
strom života, ale jednodušší.
Mozek rybí rozdělen jest na více kusů
či laloků obyčejně kulovitých, dle počtu
nestejných.
M. obojživelníků jest tvaru jednoduš
šího.
Váha mozku žáby jedlé k váze těla
jest 1 : 172.
Třída hlnyzu a červů má mozek ne
patrný.
3. Co jsou nervy?
Nervy jsou ty nitky, jimiž jest život
vesměrný; nervovina jest ten nástroj, na
němž hraje se harmonie Vesmíru, a učí
pravdě a všemu umění.
Rozeznávají část střední (mozek a mí
cha) a část’ obvodní, jež zajímá ty vlast
ní nervy.
Nervy, že prostředkují cit, jmenují se
též čivy, a jsou oblé neb sploštené; ce
listvá, bílá, z nervoviny a několika mázder složená provázkovitá tělesa, která
opětně se rozvětvujíce do všech téměř
končin těla zabíhají, končíce v tenoun
kých nitkách pouhému zraku nepřistížitelných. Délka a průměr nervů jest velmi
rozličný. Každý nerv sestává z jednotli
vých vláknitých svazečků.
Nezapomínejme, že nervy, mozek jsou
prostředníci ducha, a tak i v příměru jsou.
Mozek proslulého Cuviera vážil 4 libry,
lidský mozek vůbec váží v průměru 3—3 a
půl libry.
Jaký rozdíl se udávati má mezi Člově
kem a zvířetem?
Rozdíl velikosti a vnitřní dokonalosti
mozku.
4. Vždy rozeznávejme organ: náčiní,
prostředníka od účinku.
Zrak není oko, sluch ne ucho, mozek ne
ní rozum, duch mysl, ale mozek jest toho
všeho prostředníkem. Jak se to děje, jest
posud nám ještě neprůhledné. Ale lze
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mysleti na pravidelné tváření, hlacení, na
hoření, na električnost, magnetismus a
světlo. Snad jest jistý proud planetní,
měsíční, sluneční a Vesměrný.
5. Paměť.
Ten, kdo mnoho se ohlédl po světě,
mnoho viděl, slyšel, zkusil, mnoho se učil,
mnoho četl, ten má velkou zásobu pro
mysl. Ono nic nepomine, nýbrž udrží se a
když ne o sobě, aspoň ve spojení, v přejinačení. Tuto zásobu obrazů, vzorů, dějů,
citů, jmenujeme paměť. V této zásobárně
ale nejsou tyto pamětky vedle sebe, na
sobě, ale jsou jen možnosti povolatelné v
tu mozkovu skutečnost jistými cestami
a tyto jsou:
1. Podobnost, či částečná stejnost, ku
př.: Červené jest červené, červené tyto
věci připomínají na jiné, a tak mohu
říci: To děvče má krásné růžičky na
tváři, tato nosí soví hnízdo na hlavě, ne
choď k němu, má rohy. Tvůj nos jest jak
věž na Libanonu, jenž hledí k Damašku,
tak zpíval Šalomon o své milé, ale pro
nás jest něco nesrozumitelné. To zakládá
metaforu.
2. Odpor, zcela jinaké, také připomíná
na jiné takové. Můžeme říci trpaslíkovi:
Goliáš, Samson. Herkules. Ten letí želvím
bleskem. Celý Paganini, Ole Bull (o škrtalovi na houslích). To se jmenuje Irónia.
3. Připomíná na sebe, co*bylo u vnitřním
spojení, ku př.: příčina, účinek. Ten se
mnoho neučil, místo on jest hlupák. Mat
ka, dítě, kniha a skladatel. On četl Ša
faříka. Ten má několik sklínek v hlavě.
Mečem a ohněm zhubili zemi.
4. Co bylo neb jest ve spojení zevněj
ším, dělaném, připomíná na sebe. Kujpř.
heslo a povolání, on nosí šavli, kříž, ko
rouhev, prapor, flašku, archu úmluvy,
court-house, sup. Orel letící k nebi s lý
rou. Jméno a osoba, věc.

X. Člověk jest Vesmír velmi drobno
hledný.
VesmČrník.

Jak na ten den, jenž byl tě světu svěřil,
Ku uvítání planet slunce stálo.
Tou cestou, jíž jsi zprvu byl zaměřil,
S tebou podobným postupem se dálo.
Tak ostaneš, „nemůžeš jiným býti.“
Tak hlas vycházel od Skyll a Proroků,
Nemůže žádný čas a moc rozrýti
Ráj, životem tvým, jenž se chce rozviti.

Ale přísné valy obchází náhoda,
Tak a jinak ukázala bezzákonná,
To jest mladost, jež se společně vyvijí,
Jsou to samé pletky, laškování.
Ale již se kulatí rok po roku,
Svítilna již připravená, čeká rozžatí.

Nedá na sebe čekat oheň, již blýská z nebe,
V prsou cítí mnozí blahobědu hořkosladkou
A mnohé srdce vzdá se Obecnému —
Nejušlechtilejší však jen Jedinému.
Goctlie.

XI.
1. Co jest přednější, tělesnost či dušev
no st?
2. Myslíme-li na čas, tož jest tělo dříve
než duch; tedy jest přednější, a tělo jest
předchozí ducha, tělo vznikne, tváří se,
roste, žije, mozek se množí, mění se, z
mozku stane se mysl, a ta přemáhajíc
hmotu jmenuje se duchem; zde nejsou
dvě bytnosti, jen dva stupně.
Myslíme-li na hodnost, tož každé další
ve Vývoji jest hodnější, ku př rodiče
jsou ctihodnější nežli děti.
3. Když nemyslíme na čas, není nic
dříve, nic později, nýbrž Všecko jest
věčně Jedno.
4. Jak dlouho roste mozek? totiž do
stává více síly?
Přibývá ho až do 25. roku, odtud stojí
až do 50. roku, pak ho ubývá.

XII.
5. O svobodné vůli.
a) Kámen leží bezvládný, zdaje se
býti úzkostlivě býti přitulen k lůnu mat
činu a byv vyhozen do výšky, jak moc
mrštná ustane, 8 rostoucím spěchem pádí
dolů. Hnutí jeho bývá způsobeno jen z
venku, strčením, hozením, pádem, ruch
jest ale ne jeho, ano kámen není on ne
jsa o sobě.
b) Bylina strmíc vzhůru, obrací se po
světle, bez něhož jí nelze býti. Bylina má
také střed života svého, neníť ještě o so
bě, ačkoli se již chystá k tomu, zvláště
když plodí semeno své.
c) Zvíře, vezmouc kořínek života svého
v sebe, odpadá od matky a počínávbýti
samostatné, má střed či srdce své. Život
jeho jest vnitřní a nerozdílný, ruch jeho
jest samohyb, a tím se vlastně nazývá
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život. Tu teprva človek jest ukončení a
takřka soujem prírody celé, on jest mi·
krokosmos, svět v malé míře, onť jest
a) neodvislý,
b) vo'ný,
c) svobodný.
6. Mravní svoboda.
a) Obyčejně jen myslí při svobodě na
kořen „svým býti“, totiž zadného nebýti,
zadnému nenáležeti, zadným otrokem ne
býti.
b) Nebýti obmezen. ku př. nebýti ani
mužem, ani ženou, on, ona jest na svo
bodě.
c) Pak politickou Svobodu, totiž záko
nitou možnost, zastávati a hájiti základní
práva člověčí, totiž vyvíjeti pojem hod
nosti duchovní, aby z lidstva porodilo se
člověčenstvo.
d) Svoboda mravní jest schopnost za
sebe býti činným původem a nejen pří
činou skutkům svým a rozhodnouti se
pro poznané a uznané dobré a protiviti
se opaku jeho.
7. Mnozí svobodomyslní praví, že člo
věk není svobodný, že nejedná ze sebe,
nýbrž z nutkání a nutnosti přírodní. Ano
kdyby řekli, že by jednal svobodně, bez
pobídky, uznali bychom; ale uznávati, že
člověk přinucen jest tak jednati, jak
jedná, zničilo by historii, či odejmulo by
jí zvláštní vznešenost stavby Jednoty du
chovní na Zemi. Přizná se každý šlechet
ný, že nedostál vždy svědomí svému, ale
že celý vývoj mravní jeho jest snaha po
osvojenosti mysle a v pospolitosti ve
Svojanově.
XIII. 0 zvířecí duši.
Co dýše v přírodě, o tom pravíme, že
má duši, počátek jest u byliny, nejen že
má ten střen, nýbrž že dýchají a vy dy
chu jí, vůbec že ukazují život. Tak byliny
mají duši, zvířata i člověk, Zvířecí duše
jest tedy prostřední vývoj života. Třetí
jest duše člověčí.
Ti opozdilci jmenují jen „duši člověčí“
duší a ta jest zv áštní bytost, která když
tělo umře, odstoupí — do nebe, do očistce
neb do pekla. Proto ve zvířeti neuznávají
žádnou duši, nýbrž jen jakési návodství či instinkt.
Přírodověda nynější nezná takovou duši,
a tak dále mluviti o ní nebudeme.

XIV. 0 pominutí Vesmíru.
Jako jest nemožno my sieti sobě začá
tek světa, tak i jest nemožné rozumu pochopiti konec světa. To padání hvězd na
zem jest jen pro malé děti, jimž jest
vše jedno, oni věří a nevěří. Ale vždyť
nám i astronomové praví, že hvězdy mi
nou a že se nové vyskytují Zeměznalci
nám předvádí velký původ vývinu Země;
a ještě my jen dle sebe posuzujeme, že
i tato naše Země jest příliš mladá, neb
ač lidé vyvedli mnoho, v celku lidstvo
jest jen chatrné, a o člověčenstvu ještě
ani mluviti nemůžeme. Ano o vývinu lze
rozumovati ipředvídati úplné změny jedno
tlivých údů Všeho míra, což jmenujeme
smrť, ale změna, smrt není k pominutí.
Každou minutu z lidu někdo umírá, t. j.
ukončí svůj osobní život, ale lidstvo jest
vždy, to neumírá; jen živé umírá, život
vždy ostává.
Pozorováno, že po nákazách, po vel
kých změnách, velké bývá přičiněnění
nahraditi tu ztrátu, což zajisté zasluhuje
velkého povážení.

XV. Konec.
Co jest konec? Jest začátek u obnove
ného směru. V nesmírném jest všude po
čátek a konec. Když hledíme na zpátek
a hledíme, jak daleko co vidíme, jest to
hodný kus od počátku; ale když hledíme
do budoucnosti, ku předu, tu zdá se nám,
že právě vycházíme, neb co vidíme zde
sotva počatého, sotva míněného a tuše
ného, a jakou drzostí brání ti opozdilí tu
domnělou bránku na cestě „z cesty.“
Ale nedají se mýliti ti předvojníci, ný
brž, ač někdy slzavě rovnají cesty pro ty,
již přijdou za nimi, nebo že přijdou
jest jisté, neb nedá se zahanbiti Vývoj
ani člověka, ani Přírody před ním. Zatím
volme si za skromné přání a touhu slova
slavného Goethe:
Svět šírý a život volný,
Mnohých tužeb směr pospolný,
Vždycky skoumat, skum podpírat,
Hladit, nikdy uzavírat.

V úctivosti steré chovat,
Přívětivě obnovovat,
Jasná mysl — čisté cíle,
No! kus ujde věrná píle.
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ZE ŽIVOTA ČECHŮ AMERICKÝCH.
TOMÁŠ JURÁNEK,
bývalý kněz, nyní redaktor „Amerického Hospodáře.

Tomáš »Turánek narozen byl 20. prosince
1810 v Domamili na Moravě. Otec jeho
jsa starostliv, aby jej uchránil od stavu
vojanského, poslal jej do skol, nejprve do
Telče, kde v třetí třídě se vycvičil, pak
do Znojma do gymnasium, potom do
Brna do fi'osofie, a zde se seznámil s
Kampelíkem, který snad mnohému ze
zdejších Cechů znám bude.
Kampelíkem byl probuzen ku své ná
rodnosti, zvláště ale na něho účinkovala
pSlavy Dcera“ Kolářová tak, že při čtení
jejím hluboce pohnut ko
likráte slzeti musel, a od
té doby stal se rozhod
ným národovcom. Po ukončení studií filosofic
kých vstoupil do semi
náře Brněnského a byl
vysvěcen na kněze v
roku 1836.
An byl svým před
staveným znám co ná
rodovec, protož velké
lásky od nich nepoží
val. Nutno zde podo
tknout!, že politika ra
kouská docela jináče si
počínala na Moravě nežTomáš
li v Cechách; neb Ce
chy se všech stran ob
klopené mořem německého živlu, jen pou
ze Moravou souvisí se světem Slovanským.
Vláda rakouská vidouc, že probuzené
ho ducha národnosti tak hned udusiti tam
jí nebylo lehkým úkolem, prováděla politi
ku svou na Moravě tak, že štvala Moravany
proti Čechům a tyto (kde se jí to činiti
dalo) proti Moravanům, tak jako by to
byli rozdílní dva národové, a Moravu hle
děla poněmčovati, tak aby Čechu sevře
nému se všech stran Němci, nezbývalo
jiného, než časem svým také se poněmčiti. Tu politiku P. Juránek nesděloval,
\z
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nýbrž zrovna proti ní jednal, což bylo po
važováno zrovna co velezráda. čeští kněži
v Čechách, kteří byli upřímní národovci,
ti se nepotkávali s takovým pokořováním
od představených svých, jako kněži Mo
ravští. P. J. pociťoval dosti pokoření tako
vého, jsa postrkován z místa na místo,
brzy z moravského do německého skoro
bez přestání; krom toho musel zakoušeti
mnohých nepřijemosti od farářů svých,
bylť nadán duchem řečnickým, tak že ká
zání jeho se lidu více líbila, než faráře; a
jak to bývá při stavech
* jiných, tak jest to i při
duchovním, že jeden dru
hému závidí a na něj za
nevře; tak to trvalo až do
roku revolučního 1848·
Bylť v onom roce
sjezd Slovanský v Praze,
jemuž P. Juránek též
byl přítomen; tím si za
se polínko přidal u svých
představených; pak měly
býti držané volbj do sně
mu frankfurského, če
muž on se vší silou
protivoval a naproti to
mu agitoval. Jak velice
Juránek.
tím se opět zošklivil
představeným svým, bu
diž podotknuto toto: jeden kaplan, kterýž
z kazatelnice ovečky věřící k tomu měl,
jen aby volili do Frankfurtu, zato obdržel
faru, ačkoliv jiných zásluh neměl, aniž ně
jakou vyšší vědou neb jinými skvělými
vlastnostmi vynikal, slovem, byl sprosťák;
tuť patrno, jak P. Juránek musil býti pro
tivným představeným svým.
K tomu se přidružilo: že když ve Víd_
ni v roce onom osudném nastoupilo mini
sterstvo svobodomyslné, tuď vydali arcibis
kup Olomúcký a biskup Brněnský encykliku
proti tomu zrovna revolucionářskou, a ka9
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novníci jezdili po všech stranách diecése,
prosíce jen, aby nižší kněžstvo ji podepsávalo: tuť náš Juránek se též tomu
opřel, i nepodepsal a nejen on, nýbrž i
farář jeho i kaplan druhý nepodepsali; o
čemž představení jeho soudili, že se to
stalo vlivem jeho, a tím si polévku před
nimi docela rozlil.
Zdali v jiných zemích krom Moravy
také takové oběžníky mezi kněžstvem ko
lovaly, není mu známo, ale větším dílem
že ano; táhliť všichni za jeden provaz,
neboť krátce potom ministerstvo muselo
odstoupiti a na jeho místo přišlo minister
stvo zpátečnické, „Bacha.“ P. Juránek
byl přesazen z Blánska do Českého Rudolce,
odtud’ do Slavonie a konečně do
•V
Zeletic k faráři Prudkovi, který byl též
rozhodný Slovan; tamť, myslili předsta
vení, nemůže býti tak škodným. Stalo se
to v roce 1850 na podzim; tu však se
přihodilo, že farář jeho raněn mrtvicí na
kazatelně, v kratičkém na to čase zemřel.
V sobotu toho týdne Juránek seděl u
večeře s bratrem nebožtíka a s kuchař
kou, an tu kdosi zaklepá na dvéře farní.
Juránek vyjde ven a tu před ním stojí
Slovák, obalen halenou bílou a klobouk
široký na hlavě, podávaje mu psaní, kte
ré, když otevřel, četl v jazyku německém
následující zprávu: „Pane bratře, dávám
Varn vědomost, že jsem od slavné konsistoře ustanoven za administrátora v Zeleticích, buďte tak laskav připravte mi 2
světnice a ve čtvrtek se uvítáme.“
Toť byl P. Juránkovi trochu až tuze
silný tabák, neboť v kněžském řádu zní
přísloví: „Co.operator estnatus administrá
tor,” to jest po česku: „Kaplan jest roze
ným administrátorem.”
Drže psaní v rukou, vstoupil do veče
řadla a tu oznámil přísedícím, co se stalo
i doložil, „touto dobou jsem přestal býti
knězem katolickým;” na to se všichni po
zdvihli a Juránek se odebral do svého po
koje, rozžal svíci, vyndal kalamář, péro a
papír a začal psáti. V tu dobu ještě zbý
valy zbytky z konstituce od roku 1848 a
ještě Havlíček vydával své noviny. Psal
zas přeškrtl, opět napsal a zase přeškrtl

a to trvalo dlouho, neboť měl starost,
aby v žádném slově nemohl býti stíhán,
až konečně se ustanovil na následujícím:
„Farníkům zdejším se oznamuje, že v
tento den žádné služby Boží v zdejším
chrámu Páně konány nebudou. Kdo tedy
službám Božím přítomen býti chce, nechť
se obrátí do chrámů okolních. Já byl
knězem skrze 15te let, a ačkoliv jsem po
vinnosti úřadu mého svědomitě zastával,
ustavičně jsem pronásledován pouze proto,
že jsem národ svůj miloval, od které lás
ky mne ani smrt neodloučí.
A nyní po zesnutí mého velebného pa
na faráře, vidím se docela odstrčeným, z
čehož ze všeho patrně pozoruji, že před
stavení naši církevní docela jiným du
chem vedeni a řízeni bývají, než-li du
chem Kristovým, pročež odstupuji od
církve, již dle mínění mého Kristus du
chem svým opustil.
Tomáš Juránek,
bývalý Rímsko-Kat. kněz. “
Toto oznámení bylo opsáno na dva kusy
papíru a vzav kladívko a několik cvoků,
vyšel z fary ku kostelu, tu je přibil na
dvéře chrámové. Když se navrátil domů,
pohlédl na hodiny, byly zrovna tři z rána,
ulehl do postele a usnul; asi k šesté ho
dině tluče se na jeho dveře.
„Kdo to?“
„Já, kostelník,“ zněla odpověď.
„Co žádáte?“
„Velebný pane, nebudou žádné služby
Boží?“
„Vždyť jsem to ohlásil na dveřích ko
stelních.“
„Ježíš, Maria, Josef!“ vykřiknul kostel
ník a pryč se odebral.
Po události této myslel Juránek že nej
příhodnější odstěhovati se do Brna, kdež
jest obyvatelstvo přece osvícenější, tam
že bude jistým. A dobře měl, neb sotva
byl odešel, již četníci se po něm sháněli.
Tu po nějaký čas hledal své živobytí vyzískati obchodem obilním a vstoupil s
jakýmsi Dominikem do spojení; tento se
odebral do Prahy a Juránek kupoval obilí
a za ním posílal; ale vida, že mu to ži
vobytí nenese, upustil od toho a přestou
pil k církvi evangelické v Kloboucích,
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odkud byl mnohé vyzvání před tím obdr
žel; musel odbývati zkoušky z učení evan
gelického, které konal u superintendenta
církví evangelických, moravských ve Vra
nově. Po odbytých zkouškách odebral se
do Klobouk, kde se u tamního pastora
Tetouška ubytoval.
Pobyv tam několik dní, odebral se k
večera do své vykázané světnice v dru
hém patře ku spaní a ulehl do postele.
Sotva se uložil, přijde pastor k němu na
horu a oznamuje, že jsou dole dva čet
níci, po něm se ptající; on se zdvihne z
postel«· a kráčí dolů. Tu u schodů skuteč
ně stojí dva četníci, vyzývajíce jej, aby
šel s nimi; on se táže proč a kam, že se
dostaví sám na každé vyzvání; oni uhodí
na své pušky, řkouce: jen ať jde a aby
se neptal; usmál se, nevida jiné pomoci
než jiti s nimi. Oni jej vzali a vedli do
šatlavy, chtíce jej dáti do celi, kde ještě
jiní dva mužové seděli; on je žádal ucti
vě, aby mu dali celi zvláštní, oni ale
otevrouce dvéře, strčili jej tam; tu ti dva
mužové tam sedící řekli: „Ti chlapi na
kládají s chudým člověkem jako se psem.“
Ráno na to vstoupí četník do celi a velí
Juránkovi, aby šel s ním; stálať před
žalářem fůra, na kterou mu poručil, aby
si sednul; tento jej opět prosil, jen aby
jel s potahem, že on půjde za ním kam
koliv on si přáti bude, neb se štítil obec
né takové potupy, ale bez milosrdenství
jej četník donutil do vozu sednouti; sám
se posadil vedle něj, tak že jej vezl až
do Brna a skrze Brno až do vězení tam
ního. Musím zde podotknouti, co mělo
býti dříve řečeno. V Brně přebýval p.
Juránek s bratrem zemřelého faráře, tento
dědil nějaká vína po zemřelém faráři,
které také prodával. Maje strženo 100 zl.
konv. m. neb stříbra v papírových 10ti
zlatkách, a chtěje,í£.aby nějakéúroky z nich
šly, odevzdal je p. Juránkovi s dolože
ním, aby vyměnil za ně v guberniálním
domě státní poukázku, která zněla na 100
zlatých s úroky tří procentovými. Jurá
nek měl též pohromadě 100 zlatých. I
odebére se do pokladny guberniální, a
předloží úředníku službu konajícímu ty

dvě hromádky papírových peněz; tento je
vzav, vyhodil jednu desítku, řka: že jest
falešná. Juránek žádal jej, aby mu ji
okázal, což odepřel, tehdy se táže Jurá
nek, v které hromádce byla? On odvětí:
tuhle v té, a tu viděl Juránek, že to byla
hromádka bankovek, kterou od Prudká
byl přijal; bratr posledního, jak se později
ukázalo, někde ji utržil, a nemoha ji udati
jináče, strčil bratru vlastnímu. Ovšem, že
stál Juránek v okamžení tom jako přimra
žený, neboť cítil, že to může mí ti násled
ky ne dobré, obzvláště při něm, stojícím
v takovém kritickém postavení.
Seděl ve vězení Brněnském asi tři tý
dny jsa u vyšetřování ještě mezi šesti ji
nými vězni, když tu jeden z nich dostal
bolení zubů, a přijda do vězení lékař,
který častěji vězně navštěvóval, mu ten
bolavý zub zručně vytáhnul, na to p. Ju
ránek praví:
„Hle, jak to krásně šlo.“
Lékař obrátiv se k němu pravil:
„Nu, s vámi to již dlouho trvati ne
bude.“
A skutečně, po dvou dnech byl z vě
zení propuštěn. Tu ve vězeni v něm uzrála
myšlenka, pustíti se do Ameriky a hned
také s prosbou zakročil o pas; navrátiv
se k Prudkovi, kde přebýval, oznámil mu
vše, jak s nim bylo nakládáno, a spolu
mu řekl, že půjde druhý den do Klobouk,
aby přesvědčil tamnější obyvatele, že ne
byl zločincem; tento Prudek ale byl vý
zvěda (špehoun), neb jsem se dozvěděl zde
v Americe, že se odebral s Palackým a
jinými Cechy do ruské Moskvy, a tu opět
dělal špehouna.
Juránek jda po cestě ku Klobukům, a
když byl asi třetinu cesty urazil, tu se
připojí k němu jistý pán, maje deštník v
ruce, i rozmlouvali vespolek cestou o vě
cech rozdílných, zvlášť ale o záležitostech
Juránka se týkajících. Když se přiblížil,
ku Klobukům, tento spolucestovník jeho
se obrátil k polední straně Klobúk a J.
k půlnoční, kde stál příbytek pastorův.
Přijda k pastorovi a představiv se před
něho, vypravoval o svých událostech; pa
stora oči byly plné slzí, až se mu po
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tváři ronily, ale kam se Juránek hnul,
všudy mu pastor v patách; šel-li do za
hrady, pastor za ním, vstoupil-li do svět
nice, pastor učinil to samé, hnul-li se do
síně, pastor také; to vzbudilo v našem
Juránkovi podezření; až najednou se tu
objevilo jedno evangelické děvče, a pastor
jako omráčen klesl na židli; tuto příleži
tost Juránek použil, šel do zahrady, tu
přelezl přes plot, a od Klobúk se vzda
loval; bylo to již hezky u večer.
,,Teď jsi od celého světa opuštěn,“ my
slel si Juránek, „a nezbývá ti ničehož než
smrt?“ a ubíral se směrem k řece Mora
vě, v které myslel ži vot svůj skon čiti,
ale tak, aby žádný o něm ničeho se ne
dozvěděl; neb raději zemřít, nežli se nechati ještě jednou zavřít, a v ustavičném
pronásledování žiti.
Když se od Klobúk vzdaloval, měl
úmysl, každé živé duši se vyhnouti, a
když jde cestou, tu za ním jede vůz, a
vedle něho kráčí žid pěšky; on se vzda
loval do pole, a žid, jak již pokolení to
jest ostrovtipné, se pouští za ním; tu
Juránek se obrátí zpět k cestě, a žid šel
též k povozu svému. Juránek vzdaloval
se všech obydlených míst a dílem poleiny, dílem lúkami příležitostně mezi stro
my se skrýval, až se přiblížil tmavý ve
čer. V ida před sebou malý lesík, po
myslel si v něm se skrýti; zalezl mezi
houští, položil se na zem, zdali ale zdří
mnul neb ne, to sám již neví; tu zaslech
ne nedaleko od sebe ránu z ručnice, a
hle, myslel, četníci si dávají znamení.
Po nějaké chvíli slyší hvízdnutí; opět měl
důmění, že to četníci, než, že se již rozbřeskávalo, přesvědčil se, že to byl hvízdot ptačí.
Když nastal den, odebral se z lesíka,
a šel, ani nevěda kam jde, nejvíce se vy
hýbaje věžím kostelním a cestám veřej
ným, a tak ustavičně chodě sem a tam,
přišel nedaleko Brna, které viděl před se
bou ležeti; pak se dal v pravo na Olo
mouckou silnici; bylo to již k večeru.
Utrmácen, zemdlen a vyhlavělý, přišel p<>
silnici do jednoho místa, i myslel sobě
„tu tebe snad neznají, vždyť jsi nikdy

zde nebyl, a všem lidem snad ti úřadníci
kněžští a světští o tobě vědomost dáti
nemohou,“ a vkročil do hospody, nechaje
si naliti holbu piva; tu když vypil, vy
stoupil ven, bylť již tmavý večer, a teď
myslel: budeš v noční tmě se ubirati po
hodlně po silnic k Olomouci; neboť mu
přišla myšlénka do hlavy, že někudy okolo
Olomouce mohl by se protlouci na hranice
pruské a tam uprchnouti, (mělť při sobě
asi 300 zl.); aneb v pádu opačném skočiti do Moravy, neb věděl, že ona okolo
Olomouce teče.
V těchto trudných myšlenkách pohrou
žen ubíral se silnicí vždy dále, až již
zcela zemdlen musel hledati místo k odpo
činku; tu shlédl pod silnicí strouhu, přes
níž můstek se vznášel. Tam ulehl, aby
mohl spánkem se zotaviti; po nějakém
čase hrčel kočár po silnici, ostatně ne
slyšel povoz žádný, zima ním počala drkotati, tak raději vylezl a kráčel dále
cestou; již se blížilo k ránu, když přišel
k hospodě, v jejíž konírně vozkové měli
koně státi přes noc, které ale již krmili,
a tam vstoupil, aby se poněkud ohřál.
Když sobě odpočinul a se ohřál, ubíral
se dále po cestě a zastavil se až v po
ledne v jedné osamělé hospůdce, neb za
čalo poněkud poprchávati; a tu byl jeden
vozka, maje vůz pokrytý plachtou. Toho
se tázal, zdali by jej nevzal s sebou na
vůz, neb předpokládal, že tu bude dobře
ukrytý, což vozka dobrotivě dovolil, a
tak s ním jel až do Prostějova; tam na
náměstí vozka zastavil a Juránek hladem
a žízní soužen, shlédl ženské, které pro
dávaly okurky nakládané; vylézl ze skrý
še své, aby si jich za několik krejcarů
koupil, sotva však sestoupí z vozu, vidí
z okna nad sebou muže podezřele se nan
dívajícího; vlezl spěšně opět pod skrýšku
svojí, když se ale přiblíží k mýtu, při
stoupí k němu člověk jakýsi, řkoucí:
„Jaký to máte červený pruh na vašich
kalhotech?“
Mělť skutečně takové kalhoty na sobě;
a zde v něm se utvrdila myšlenka: „ty
jsi dokonale popsán i kdyby jsi chodil
kudy chtěl, všude tě poznají,“ nic však
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méně jel dále k Olomouci, a tam neda
leko od ní vozka jeho s ním se rozloučil.
On cestoval dále k Olomouci, až když
již byl na blízku ní, chodil sem a tam
po okolních místech, i přece se odvážil
vkročiti do domku jednoho, aby se napil
vody a tak žízeň uhasil, ustavičně však
o tom přemýšlel co činiti; brzy šel na
pravo přes silnici, brzy na levo, slunce
stálo ještě hezky vysoko na obloze, pak
se usadil při silnici, vytáhl dýmku, na
cpal a zapálil. Když tu tak sedě kouřil,
slyší zdaleka hrčeti kočár; bylo mu to
podezřelé, on se pozdvihne a kráčí přímo
k Olomouci, a tu s yší, jak z kočáru bylo
na vozku voláno, aby jel kvapněji. Co
tu dělati? uhnouti se z cesty na pravo
nebo na levo, a kam až? I pomyslil sobě,
ať již se stane co chce, půjdeš zvolna
přímo po silnici; když se kočár přiblížil
až k němu, on se otočí a koukne do ně
ho, a kdo v něm seděl? Jeden kupucín ;
„a tebe vyslali,“ pomyslil si, on ujíždí
před ním přímo k Olomouci, snad aby
dal návěští, že tu Juránek se zdržuje na
blízku. Juránek chodě ještě déle po sil
nici, brzy dolů brzy nahoru, až po ubě
hnutí několika hodin vidí toho samého
vozku s koňmi se odbírati z Olomouce, a
když Juránka spatřil, zvolal: „Aj, tamhle
pan Juránek?“ bylť to člověk, který Ju
ránka jak živ před tím neviděl, ani Ju
ránek jej.
Tak chodil Juránek okolo Olomouce až
do večera; když večer se přibližoval, spa
třil budku v poli, v jakých hlídači se
skrývají, i myslel: „zajdeš do ní a skry
ješ se tam, snad ti napadne nějaká dobrá
myšlenka.“ Nedaleko od ní tekla voda,
ale ta byla mělká, než aby posloužila k
utopení, a pak když by také smrt tako
vou v ní naleznul, připadla mu myšlenka:
tuť by teprv ti tvoji protivníci vykřiko
vali: „Eihle! byl samovrah, zločinec, uči
nil si smrt, aby co zločinec nebyL· odsou
zen.“ V tom rozmýšlování pozdvihne očí
svých, a vidí ve tmě, jak několik mužů k
němu se přibližuje, on kráčí proti nim,
oni ustupují zpátky, on se blíží k boudě,
oni zase za ním. Napadne mu myšlen

ka: teď půjdeš zrovna do hospody, která
nebyla vzdálená a poprosíš hospodského,
aby s tebou šel do Olomouce, a tam se
optáš, co asi mají proti tobě?
Jak rozmyšleno, tak také učiněno. Ju
ránek vkročí na silnici, jde k zmíněné
hospodě, bylať dvě stavení proti sobě, on
vkročí do jednoho, tam bydlel žid, i ptá
se po hospodě; řečeno mu, že jest na
proti.
On jde tam, sedne ku stolu, při němž
ještě dva mužové seděli, však ale hospod
ský, spatřiv Juránka, jde k 3. dveřím ote
vřeným, zavře napřed jedny, pak druhé a
potom třetí, řka při tom: „Tady ho má
me.“
Juránek na to odvětil: „Ano pane, já
přicházím k vám, prošiti vás, by ste byl
tak laskav a zašel se mnou do Olomouce,
já se chci zeptati, kdo co proti mně má.“
Hospodský na ta slova vyšel ze svět
nice, a brzy se vrátiv, odpověděl, „o to že
nic.“
Juránek nechal si naliti sklenici vína,
a tázal se hospodského, může li u něho
noclehovati; on tedy ve vedlejší jizbě rozestlal slámu, dal polštář a přikrývku a
Juránek se tam k odpočinutí odebral. Ale
neležel tam sám, nýbrž ležel vedle něho
jeden muž, i probudě se, šel ven, a ten
muž za ním. Juránek vešel zpět a muž
také a opět oba ulehli.
Časně z rána přišel hospodský, by Ju
ránek vstal, že je povoz připraven. Jurá
nek to učinil, sedli na vůz ještě s jedním
mužem, větším dílem byl to ten samý,
který s ním sděloval nocleh. U prostřed
cesty k Olomouci prosil Juránek hospod
ského, aby pozastavil, že skočí na stranu,
což on učinil. Ale v tom hospodský po
bídl koně, a ujížděl. Juránek křičel, že
má odřené nohy od bot, by posečkal, ale
všechno volání bylo marné, jen že ještě
zaslechl toho spolujedoucí ho člověka, jak
pravil k hospodskému: „Ten člověk ne
může býti tak zlý.“
Možná, že hospodský nechtěl býti svěd
kem výslechu Juránka, a proto jemu
ujel.
Když již se přiblížil těsně k Olomouci,
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tu šla zrovna naproti němu tlupa vojska
zpívajícího: „Němci, Němci, Australiaci
hurrá!“ byliť to sami Moravané a nave
deni k tomu beztoho svými důstojníky.
Juránek sklonil smutně hlavu, kráčel
dále a před bránou Olomúckou jeden stráž,
nik vida Juránka, uchopil jedno děvče za
ruku, řka: „Pojď se mnou !“
„Vždyť já ničehož neudělala?“ pravila
ona.
„Jen pojď,“ odvětil on; zdá se, že to
učinil proto, aby Juránkovi cestu k rad.
nici ukázal, když hospodský mu byl ujel.
A tak se šťastně dostal na náměstí Olomúcké až k radnici.
Přijda tam, tázal se, kde jest státní zá
stupce, řečeno mu bylo, že tam ještě ne
ní, ale že brzy přijíti musí.
Zde stál před radnicí nějakou chvíli»
okolo níž byli lidé všelicos prodávající a
kupující; mezi těmi objevil se také jeden
kapucín, na nějž Juránek s ošklivostí ani
nemohl pohlédnouti, ačkoliv záští žádné
proti tomu řádu v srdci svém nechoval?,
neboť krátce před tím mu jeden z nich
v Brně při setkání zvěstoval, že byl při
jedné hostině kněžské, kde mnoho kněží
bylo pohromadě, a on že vyřknul, s Juránkem to nemohlo být tak zlé, jak svět
zlý vypravoval o něm, neboť již jest z vě
zení venku. Na to jistý děkan u stolu vy
skočil a zvolal, „to není možná!“
Po přijití státního zástupce vstoupil Ju
ránek do jeho pisárny, nepotřeboval však
mnoho mluviti, poněvadž ten vše již vě
děl. Otázal se jej, na kterých štacích co
kaplan sloužil, a na otázku jeho, v kte
rém hostinci se může zdržovati, byl mu
jeden poukázán. Odebral se tam; vyká,
zána mu byla světnice, kde sluha hostin
ce toho měl svůj byt, tam se zdržel ně
kolik dnů, ovšem ale pod dohlídkou.
V několika dnech jemu sděleno bylo,
že má opět se dostaviti k státnímu zá
stupci, který mu dal radu, aby si hleděl
vynalézti místo v některé továrně za kněhvedoucího a aby se nehlásil více k žád
nému úřadu kněžskému, jakéhokoliv vy
znání, a na to on se poděkovav poptal
se při tom, může-li se bezpečně vydatí na

cestu do Brna bez vší překážky, a obdr
žev uspokojující odpověď, najal si dostav
ník a odjel do Brna.
Při jda do Brna, nejprvnější věcí jeho
bylo, sháněti se o pas, neboť aby bez ně
ho se mohl dostali přes hranice Rakou
ska, jako mnohým jiným se to zdařilo,
nebylo ani pomyšlení; ze všech nabylých
zkušeností byl úplně přesvědčen, že celá
snaha pronásledovatelů jeho čelí k tomu,
aby jej co možná nejvíce před obecen
stvem potupili, a kdyby jej byli někde
ve vzdáli polapiti mohli, byli by jej po
strkem (šupem) do domova jeho poslali
a jaká by to byla hanba pvo něj i pro
bratry a celou jeho přízeň, cítil on nej
lépe. Pročež se odebral do guberniálního
domu, kde mu zjeveno bylo, že právě
biskup byl u guvernéra. Tam obdržel ná
věstí, že se dříve ucházeti musí u kraj
ského úřadu svého rodného místa. I šel
tedy bezprodleně, objednal si místo na
dostavníku a jel do Znojma.
Dostavě se tam, tázal se opět po stát
ním zástupci, který měl byt svůj blíže
brány Znojemské, a ten, když mu byl
ukázán, vstoupil do domu, zaklepal na
dvéře a na slovo: „Herain,“ vkročiv do
světnice, shledal v státním zástupci své
ho bývalého spolužáka z filosofie, jaké
hosi Uherka, s kterým za často býval v
styku přátelském, skoro bratrském; teď
ale seznal v něm také hotového zpáteč
níka císařsky smýšlejícího, kdežto ve študiích býval tak řka červeným republiká
nem. Ten mu oznámil, že se musí hlásiti
u komisara, který řídí okres rodního jeho
místa. Rozloučiv se tedy s Uherkem, ode
bral sena úřad krajský, a poptav sj po
dotčeném komisaru, vstoupil do jeho pi
sárny; zde bylo mu nabídnuto místo k
sezení. Řečený p. komisař mu kladl na
srdce, že co to udělal, on že by se ne
opovážil k věci takové se odhodlati, a že
by nikdy to neučinil.
Juránek myslel při sobě: „To věřím rád,
že bys ty to neuučinil, aniž mnohý jiný,“
ale ani se neozval, a nechal jej dále řečniti, což trvalo hezky dlouho, a netřeba
celou tu rozmluvu zde uváděti; ku konci
-X ·

— 135
ale p. komisař k němu prohodil slova
tato: „aby se navrátil a že obdrží lo
kálku.“
Juránek jemu na to odpověděl: „že by
byl spokojen býval, kdyby se to bylo
stalo dříve, nyní ale že to učiniti nemů
že,“ a p. komisař odvětil: „Nuže, tedy do
stanete pas.“
Po pořízení svém ve Znojmě bez pro
dlení se odebral Juránek zpátky do Br
na a po několika dnech opět vešel do
domu guvernéra, a tázal se po úředníku,
který vyhotovuje pasy do cizozemska a
vstoupiv do prostranného podlouhlého
sálu, u jehož tabule po obou stranách čet
ní úřadníci seděli, jemu ukázáno bylo, ku
kterému z nich se má přihlásiti; všichni
zmínění úřadníci se obrátili a na něho s
podivením patřili.
Juránek přistoupiv k uřadníku pasy zho
tovujícímu, obdržel odpověď od něj, že
již má pas vyhotovený, ale že se musí
ještě dostaviti na policejní úřad, nebude-li
tam nějaká námitka proti tomu.
Na otázku, co jest dlužen, dostal za
odpověď, že ničeho.
Druhý den šel do úřadu policejního;
tu se opět shledal se spolužákem z filo
sofie, jakýmsi Chiodym, který tam úřado
val a táže se ho po svém pasu, tento od
větil: „pas jest zde,“ ale doložil, že tam
musí býti jakýsi podpis za vydání jeho
tomu, kterému patří. Juránek odpověděl,
to že on učiní sám, že se podepíše. Na
to zmíněný Chiody se pozdvihnul, a ode
šel po schodech k direktorovi a po ne
dlouhé chvíli se navrátiv, nechal Juránka podepsati jméno, že pas obdržel, a na
otázku, zdali bezpečně s pasem se může
odebrati do Ameriky, obdržel odpověď,
že ano. Pak nezbývalo ničeho jiného, jen
peníze sehnati a pryč se odebrati, neb se
cítil, jako by byl v oživeném mraveništi.
Když se sešly peníze, odešel k jednomu
zlatoměnci židu, aby vyměnil je za zlato,
který přebýval nedaleko policejního úřa
du; tam když svou částku peněz na stůl
vypočetl, pozdvihnul se žid, a odešel
ven, větším dílem, že zašel na policejní

úřad to oznámiti; brzy však se navráti
a zlato mu správně vyměnil.
Maje peníze pohromadě, doprovázen
některými příznivci, kteří se o něj báli,
a na jeho ujištění mezi lidem, že se mu
nic nestane, se upokojili, odebral se hned
nočním vlakem ku Praze, a nikde se ne
zastavil, jel ustavičně dál a dále, ale
předce pozoroval, že jest ustavičně pod
dohlídkou, což trvalo až do Lipska v
Sasku. Pas svůj nepotřeboval nikde ukazovati, až v Gmunden v Prusku, což mu
bylo milé, neb v něm stálo, Charakter:
„Excomunizierter katholischer Při ester.“
V Gmunden ale si toho ani 'nepovšimli.
Tak jel až do Břemen, tam musel něko
lik dní čekati, až do dne, v kterém loď
do Ameriky ustanovená měla odplouti;
seznámil se tam s jakýmsi pastorem
Wiminerem který co Košutovec známý z
Uher musel prchnouti, a pozdržev se krát
ky čas v Americe, odebral se zpět do
Břemen, kde nastoupil kazatelské místo;
dostal od něj odporučení do Ameriky,
které však mu bylo málo platné.
Den ustanovený k odplutí lodě jel d°
Bremského přístavu a tam vstoupiv do
lodě, po desíti nedělní plavbě přistál v
New Yorku.
Tu se odebral do místa, na které měl
odporučení od zmíněného Wimmra, tam
zase obdržel odporučení na místo jiné.
Přijda tam, dáno mu odporučení až do
Readingu v Pensylvánii, a tu zase byl od
kázán s odporučením až do Pittsburgu,
i pomyslil sobě, oni tě budou posílati po
Americe od čerta k ďáblu, až utratíš
všechny peníze. Seznav ale, že doutníky
v Readingu jsou mnohem lacinější, nežli
v Novém Yorku, 4 za cent, zakoupil tam
baxnu doutníků a doufaje něco na nich
vydělati, odebral se zpátky do Nového
Yorku. Tam si najal skromnou světničku,
vzal bedničku s doutníky, koupil košík,
naplnil doutníky a chodil po veřejných
místech prodávati; ale jeho doutníky ač
chutné, nebyli tak úhledné, jako New
Yorské, pročež jich málo vyprodával.
Uzavřel u sebe jiti se učiti doutníky, neb
v jedněch novinách nalezl návěstí, že za
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4 neděle se může naučití doutníky dělati za jistý plat; odebral se na místo ono
a vstoupil do učení. Po čtyřech nedělích
vystoupil z učení; bylo to v den Wadiingtona, 22 února. Myslil, že bude lépe v
okolí doutníky prodávati, nežli v New
Yorku; čekal ještě týden, až sníh slezl
pak vzal opět košík svůj a odebral se na
venkov; tu se mu začalo dařiti lépe, tak
že po odrážce výloh měl každodenně nej
méně půl dolaru užitku, a v čase onom
se seznámil s Cechy New Yorskými a
častěji se s nimi scházel v Broom street,
kde držívali schůze své. Jednou také se
tam dostavil jakýsi Kareš z Jefferson,
Wisconsin, a na otázku: „Vy tam ve
Wisconsině kouříte také doutníky? Já sly
šel, že jest to věcí vám tam neznámou,“
on odpověděl: „Já nekouřím jiného.“ To
slyše Juránek, ustanovil pustiti se na zá
pad do Wisconsinu, koupiv si menší b“dnu, naplnil doutníky, odevzdal ji na že
leznici, a vzav lístek pro sebe, odjel do
Milwaukee.
Tam si najal domek blíže mostu v
Spring street, nakoupil tabák a začal kroutiti doutníky, ovšem by bylo lépe bývalo
vstoupí ti k některému doutníkáři a se zdo
konaliti, ale to se mu zdálo ponižujícím;
časem zakoupil si sud jablek a prodával
doutníky a jablka, to již se dařilo lépe,
tak že asi za rok měl ty samé peníze,
které byl přivezl do Ameriky. Mnozí, kte
ří kupovali u něj doutníky, si stěžovali,
tolik doutníkářů máme zde, a není mož
ná dostati dobrý doutník. I umínil si,
zajeti na jih, aby tam nakoupil tabáku
dobrého.
Objednal si flašinet a na zimu pustil
se na jih, jel až do Nového Orleánu.
Flašinetem myslil si vydělati na útraty
cestovní, než v Novém Orleánu spatřil
mnohem krásnější a umělejší flašinety
než sám měl, a tak se svým si tam ani neroufal vystoupiti. Peníze si uložil do
jedné spořitelny, a pustil se se svým fla
šinetem na venkov po plantážích cukro
vých, které po obou stranách Mississippi
jsou seřaděné. Dobře se mu dařilo, tak
že v krátkosti měl útratu svoji v kapse,

a jednalo se mu, i útratu zpáteční vy
dělati, což také uskutečnil; při jeho puto
vání se mu nahodilo, že jednomu Fran
couzi Napoleonský pochod v jeho flaši
netu se tak velice zalíbil, že flašinet od
něj koupil, a sice s dobrým výdělkem ;
jel tedy zpět do Nového Orleánu a
chtěl peníze své vyzvednouti ze spořitel
ny, uslyšel ale, že ta samá praskla. Ptal
se, kde jest majetník, obdržel zvěst, že v
v žaláři, a žalář mu ukázán; jde tam, a
nechá si jakéhosi Cochrana, majetnika
spořitelny oné, vyvolati, ten se před něj
postavil za mříži, maje zlatý prsten na
prstě a zlaté hodinky i se řetízkem; na
otázku stran jeho peněz, odpověděl: „Za
platím vám příští týden.“ Juránek k ně
mu: „Dejte mi ty vaše hodinky a prsten,“
ten však se otočil zády k němu a odešel.
Vzav poradu u jednoho právníka, shle
dal, že nejlépe bude, nečekati, nýbrž koupiti tabák za zbylé peníze, a odjeti, což
také učinil.
Přijeda zpět do Milwaukee, našel místo
své zaujato od jiného; odstěhoval se te
dy j?nam. Tam mu to ale nešlo, nadělav
něco doutníků, pustil se do Racina a opět
tam se ubytoval s bídným počátkem, tak
že ani nemohl za ' své vlastní peníze koupiti sud jablek, na který se vypůjčil pe
níze od jednoho mladého Čecha; pak pro
dáváním doutníků a jablek opět získal
svých několik set dollarů, a tu dostal po
volání do Kossuthtown v Manitowoc, že
tam může učiti dítky a spolu nějaký úřad
obdržeti.
Neváhal a odebral se tam v roce 1857,
kdež obdržel školu, ne v Košutě, neb
tam již byla zadána, ale v Cooperstown,
kde se také usadil, od té doby učíval
střídavěbuď v Košutě neb v Cooperstown,
jsa v posledním townu po mnohá leta
volen za chairmana a několikráte za klerka.
Tato sdělení jsem obdržel od p. T.
Juránka, ovšem, že mnohé okolnosti tu
nejsou podotknuté, které, kdyby byly
všechny vypsané, by vyplnily spis mno
hem rozsáhlejší; ano kdyby plodný ro
mánopisec se jich zmocnil, byl by z toho
rozsáhlý román, na ryzé pravdě založený.
J. N. Z.
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Životopisy českých zákonodárců v Americe
za rok 1879.
CK titulnimu obrazu·)

ku ,, Westphalia“ od Hambursko-americké paroplavební společnosti, a 13.
Lev Meilbek, první zástupce český a září roku 1873 přijel do Chicago. Při
dělnický na sněmu státu Illinois, po velké šetrnosti v Cechách zachoval si
chází z českých rodičů a jestjiarozen za čtyři roky tolik, že s tím vystačil na
cestu do Ameriky.
Když přijel do
dne 21. května, roku 1850 na C e j č i,
okres Hodonín na Moravě. Ve svém Chicago, zbylo mu deset dolarů, za kte
ré si koupil několik kousků truhlářské
mládí obdržel velmi skrovné vzdělá
ní, navštěvoval vesnickou školu v Dol ho náčiní, že mohl začíti pracovati.
ních Bojanovicích do 12 let.
Yyjda Po třídenním pobytu obdržel práci v
ze školy, pracoval v cihelně, a v pat továrně na nábytek u Koenig a spol.,
na Green ulici, později byl zaměstnán
náctém roce svého stáří odešel ze své
ho domova, by se ve světě ohlédl po co stavitel točitých schodů (stairs buildněčem jiném. Dne 14. června 1865 při er) v pověstném „Garden City Manušel do Vídně, a druhého dne vstoupil k facturing Co.,“ roh 22 a Morgan ul.,
truhlářskému mistru Josefu Lang ovi v kde toho času všichni dělníci, většinou
Leopoldstadt, Ferdinandstrasse 13, do Češi, byli o svou těžce vydělanou mzdu
učení. Neobdržev od nikoho podpory,
švindlerským úpadkem okradeni, někte
prodělal všechnu bídu a slotu co vídeň ří v obnosu až $300. Od 17. března
ský učenník. až dne 20. září 1868 obdr r. 1874 do 17- března 1875 pracoval ve
žel za vyučenou. Pracoval ve Vídni do všeobecně v Chicago známé truhlárně
31. května 1869, kde se odebral do Palmer, Fuller & Co., na 22. ulici, kde
Cech na zkušenou, a chtěje si napřed byl z práce propuštěn proto, že měl v
krásnou zemi českou prohlidnouti, kte dělnické seli ti zi řeč, která se tovární
rou seznati již dávno toužil, cestoval kům nelíbila. Dva dni na to 19. břez
asi dva měsíce po Cechách pěšky, ale na 1875 obdržel místo knihovníka (Ass’t
nejvíce na slepo po dostavníku a želez Librariah) v městské knihovně v Chi
nici, až k tomu účelu těžce uspořené pe cago, kteréžto místo až dosud ku spo
níze byly vydány. Přijel do Prahy 3. kojenosti každého vzorně zastává. Na
srpna 1869, a nemoha hned při truhla průmyslové škole v Praze se sezná
řině práci obdržeti, pracoval v letě v mil s několika socialisty a byl získán
cihelnách v Červených Vrbách u Vo- pro zásady sociální, zde se přidal k
kovic, a na Hercovce u Holešovic blíže dělnické straně, a jest dosud horlivým
Prahy; v zimě byl truhlářem a tesařem členem; do sněmu byl zvolen od sociál
tamtéž. Od 15. srpna 1870 až do kon ní dělnické strany. První obč. listinu
ce května 1873 pracoval jako truhlář v si vyzvedl 12. února 1874, a stal se ob
akciové továrně na vozy železniční v čanem Soustátí 11. září 1878. Dne 21.
Bubnech u Prahy.
Mezi tímto časem září 1878 byl v konventu sociálně děl
navštěvoval po večerách a v neděli nické strany navržen za poslance do
pražskou průmyslovou školu, a byl ku sněmu pro třetí zákonodárný okres v
konci školního roku 1873 za odměnu Illinois (pátá, šestá a sedmá warda v
pilnosti od průmyslové jednoty pražské Chicago) a 5. listopadu ’78 byl zvolen,
poslán s několika jinými žáky na Ví obdržev 7005 hlasů, proti 4899 demo
deňskou výstavu, kde jejich práce, vý kratickým a 4755 hlasům republikán
kresy a rozličné modely byly vystave ským. Meilbek je první Čech, který po
ny. V tu dobu nastal všeobecný krach, dobu trvání státu Illinois byl do sněmu
práce byla všude zastavena a Meilbek zvolen, a dle shora uvedených dát vy
maje již dříve úmysl jiti do Ameriky, chází na jevo, že se stal občanem ame
vydal se bezodkladně na cestu a přijel rickým, když byl v Soustátí pět roků a
do New Yorku 10. září 1873 po parní jeden den, byl deset dní občanem když
Ct. Lev Meilbek v Chicago, 111.
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byl v konventu nominován, a jeden mě
síc a 25 dni, když byl zvolen. V den
zvolení do sněmu byl v Americe cel
kem 5 let 1 měsíc a 26 dní. V histo
rii státu Ulinois je to první případ, kde
přistěhovalec v tak poměrně krátkém
čase takové hodnosti dosáhl.
Ct. Jan Karel v Kewaunee, Wis.

rodičové odstěhovali. Pak byl jeden
rok prodavačem v krámě v Shakopee a
jeden rok v St. Paul. R. 1867 zařídil
si vlastní obchod v Nové Praze, od
které doby byl zárovefí poštmistrem
tamním, kterýž úřad zastává dosud. Za
smírčího soudce sloužil ve svém okresu
po osm roků.. R. .1872 pojal za man
želku sl. Evu Kreinikovou. Roku 1878
byl navržen od strany republikánské, k
níž se hlásí, za čekance do sněmu stát
ního a obdržel 1135 hlasů, což bylo jen
17 hlasů většiny nad protivného čekan
ce demokrata, ač okres ten míval dříve
600 až 800 hlasů vždy demokratické
většiny. St. Paul Globe, list demo
kratický, píše o něm po jeho nastoupe
ní do sněmu :
,,O jeho schopnostech
obchodních panuje všeobecně dobrá po
věst a v sněmovně co zástupce jest
schopným, opatrným a důstojným čle
nem. “

Letošní český poslanec na sněmu stá
tu Wisconsinu, ct. Jan Karel, narodil
se 29. března 1851 v Německé Bříze u
Plzně; studoval vyšší gymnasium v
Plzni a r. 1868 přibyl do Ameriky bez
prostředků. Obrátil se do Wisconsinu
a měl se státi katolickým knězem, z
Čehož jej však zradil v Chicago známý
český lékař, dr. Chládek, jenž mu také
pro počátek opatřil místo za prodavače
v krámě Dean a Taylor v okresu Ke
waunee. Roku 1871 odebral se do Nebrasky, kde založil samostatný obchod
smíšený, avšak navrátil se zase do Ke
Ct. H. A. Fisher, z Pilzen, Neb.
waunee 1874 a usadil se tu v obchodu
rokem zasedal ve sněmov
bankovním, který až dosud s úspěchem ně Letošním
státu
Nebraska
čtvrtý Čech co zá
vede. R. 1879 byl zvolen na demokra
tickém lístku do sněmu státního, při stupce ct. EL A. Fišer, neb před ním
čemž obdržel 1783 hlasy, an jeho pro zasedal ct. Rud. Vertisker z Humbold,
tivník republikán, pan Edward Wyman, před ním ct. Fr. Folda ze Schuyler, a
obdržel byl jen 397 hlasů. Už před před ním ct. Ed. Rosewater z Ornaha.
tím 1877 byl zvolen za okresního zá Ant. Fišer byl narozen r. 1850 v Ko
stupce, roku následujícího byl opět zvo stelci nad Orlicí v Králohradeckém kra
len a poctěn úřadem předsedy t výboru ji. Byl teprvé tři roky stár, když jeho
okresního vzdor všem starým členům rodičové, Josef a Františka Fišer, od
a jejich protivení se tomu. Po třetí stěhovali se do Ameriky a usadili se v
okresním zástupcem a předsedou okre okresu Jackson, Iowa. Zde bydlel do
sního výboru zvolen byl 1879. Při pra 18. roku svého stáří, když slyšel, že při
cích ve sněmovně utržil si neduh plie stavění železnice do Kalifornie přes
ni, který jej silně tížil, tak že jia radu Omahu může si pracovitý dělník mno
lékařů odebral se na léto do Cech na ho vydělati. 1 sebral se s několika
zotavení a posilnění. Loni byl českým mladíky a pustili se na západ. Přišed
zástupcem na sněmu státu Wisconsin še do Omaha, slyšeli, že lidu na dráze
jest dosti. Soudruhové jeho sklamaní
ct. Karel Jonáš.
vrátili se zpět a on jediný zůstal, cho
Ct. Fr. Vrábek z Nové Prahy, Minn.
dě po tři dny práci hledaje a jen jed
První Český poslanec do sněmu státu nou za den něco pojídaje, neb nestači
Minnesota, p. Fr. Vrábek, z okresu Le lo mu prostředků. Konečně dostal v
Suer, narodil se 26. října 1847 ve Vod hostinci místo, kde se udržel po 4 roky.
il anech. R. 1858 vystěhoval se s rodiči Chodíval na nádraží, kde často setkal
svými do Minnesoty.
V Cechách na se s Čechy jedoucími na západ na po
vštěvoval obecní školu v místě; v Ame zemky. Nedalo mu to a jednou spustil
rice pak navštěvoval jeden rok školu v se také s nimi. Zalíbilo se mu velice
Shakopee, načež byl dva roky v St. v okresu Saunders a zakoupil 480 akrů
John’s College v St. Cloud, Minn, kde železničních, ač h^mesteadů bylo ještě
se přiučil němčině a angličině. Na to hojnosť. Čechů ještě bylo tu málo. Uvyučoval po dva roky anglickou obecní sadil se tu na pozemku svém a časem
školu v Nové Praze, kamž se byli jeho vzrostla zde silná Česká osada, kde byl
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zvolen před 4 roky za smírčího soudce,
kteréž místo ještě drží.
Předešlý rok
byl ustanoven za poštmistra pošty Pilzen. Na podzim 1878 byl jmenován na
měkkoměnecké tikete za zástupce do
zákonodárství státního a byl také zvo
len 970 hlasy proti čekane! druhé stra
ny, maje o 32 hlasy více. Strana měkkoměnecká neb zelefiáčnická byla ještě
slabá, neb teprvé druhý rok tomu, co

se byla založila. Jméno jeho jest pů
vodně Antonín Fišer, avšak když zapo
čal choditi do Školy, anglický učitel
vykládal si jméno Anton za Henry, jak
se sám jmenoval a nazýval jej vždy
„Henry.“ Zůstalo mu tedy Henry při
Antonínu. České školy arci nenavště
voval, avšak zná dobře česky čisti i
dostatečně psáti, čemuž vlastní pílí jen
se přiučil.

UPOMÍNKA NA ST. LOUIS.
Z počátku rebelie r 1860 a 1861.

Jjylo to roku 1860, když veškeré živly
politické v Soustátí americkém pustily
se v krutý zápas volební; byla volba
presidentská a lidu americkému vrženy
čtyři tykety a čtyři kandidáti presidentství. Ňa tyketě republikánské stál Abra
ham Lincoln; demokraté severní volili
Štěpána A. JDouglas-e, Spoj. Státu se
nátora. Oba tito kandidáti byli ze státu
Illinois.
Zpronevěřilí jižní demokraté, vysta
vivše vlastní svoji tyketu, volili Jana
O. Breckenridge-a, a Amerikáné, lépe
knownothingové, měli kandidáta Jana
Bell-a.
Zápas volební byl nad míru tuhý,
meeting stíhal meeting, kde kdo jen po
někud bystřejší mysle a obratnějšího
jazyka, byl politickým řečníkem; látka
řečníků republikánských byla velmi jed
noduchá, dojímavá, a vděčná, neboť
mluvilo se o jižních baronech, o otroc
tví a proti otroctví, o dráze pacifické,
homestead, tariff atd., což obecenstvo
více zajímalo, nežli svrchovanost státu,
doktrína to Douglasova.
Jiliané hájili své otroctví, nepřipu
stivše do svých států jiných řečníků a
časopisy republikánské s ty ke tou Lin
colnovou byly všude na jihu zamezeny
a od poštmiatrů nazpět posílány.
Čtvrté tykety v západních státech
bylo velmi málo dbáno, leda že tím republikané měli dobrou háječku, že ne
jsou know-nothingové.
Cechové v St. Loiusu, jichž tehda až
na 8 neb 10 tisíc tu žilo, brali též vře
lého účastenství v agitaci volební. Vy

cházející tu již český list ,,Nár. No
viny“, byl zásady protiotrocké (re
publikánské) a obecensto české, až snad
na některé nepatrné výminky, bylo též
smýšlení republikánského.
Při státní volbě v měsíci srpnu roku
1860 dosáhlo mnoho českých občanů své
druhé občanské listiny, při kteréž zvo
len byl do kongresu republikán, známý
pak generál Frant. P. Blair. Volba ta
stála ho v St. Louisu mnoho peněz,
chtěl li nad demokratem zvítěziti. Stát
Missouri náležel mezi státy otrokářské
a největší město St. Louis bylo obyd
leno přistěhovalým, z větší části evrop
ským občanstvem, které kromě Irčanů
a katolíků získáno bylo pro stranu re
publikánskou.
Před samou volbou presidentskou od
býváno více českých meetingů na rozlič
ných místech, nejvíce ale tehdy v zná
mé Flora Garden Dostavili se tam
vždy angličtí a němečtí řečníci; řečníka
českého zastupoval obyčejně tehdejší
redaktor ,,Národních Novin“ Jan Borecký; jednou řečnil též p Jos. Vodvárka. Schůze ty bývaly vždy četně
zastoupeny a nadšeny, z většího dílu
táhlo před schůzí s hudbou první a
druhou wardou procesí z ,,Head Quarters“ od známého hostince p Karla
Rota k určitému místu s lampióny.
Následkem odštěpení se jižních de
mokratů od severních usnadnilo se
zvolení za presidentství Abrahama Lin
colna, kterýž obdržel všech hlasů 1.866452 a eleKtorálních 180. Štěpán A.
Douglas obdržel 1,375.157 hl. a elekto-
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rálních 12. Jan O. Breckenridge 847.- čili, dobytek odháněli, až i konečně tak
953, elektorálních 72. Jan Bell 590.631, daleko to přivedli, že vládními úřadníky byli tito svobodní osadníci z je
elektoráních 39.
Abraham Lincoln byl zvolen a jihu jich usedlostí vypovídáni a hroženo jim
zavdalo to příčinu, o čemž mnohý vy násilným vyhnáním.
Toho času pověstný John Brown,
nikající politik ještě pochyboval, k úpl
nému odštěpení. Jakkoli již před vol osvobozovatel Černých otroků, vida toto
bou z jihu tím vyhrožováno, nekladlo hanebné jednání od samé ylády proti
se na severu na to velké váhy ani víry, pravým volným osadníkům na národ
až když konečně ve Fořt Sumpter ních Čili veřejných pozemcích (homepadla rána rebelská, tu nastal nový rej steadů tenkráte ještě nebylo), spěchal
zvláště v pohraničních státech otrokář- ubohým osadníkům se svými syny ku
ských. Obchody, které již před tím hod pomoci. Bylo to na podzim r. 1860 ;
ně vázly, klesly úplně, veškeré práce přinesl jim zbraně a zorganisoval je na
byly zastaveny a každý s napnutostí obranu. Toto zavdalo příležitost guver
očekával, co se bude dále díti. Do té néru státu Missouri, Jacksonovi, že
doby byl St. Louis od východních měst svolal na obranu státu milici státní.
na západu městem největším a nejzna
Byla to vlastně rota secessionistská
menitějším tržištěm, obchody zde jen pod velením pověstného rebelského ge
květly, mnoho různých fabrik poskyto nerála Price-a.
·
valo hojnost práce pro každého a pra
Když konečně poměry osadníků Kancovný lid nalézal tu dobrého výdělku : saských byly urovnány, usadil se ge
to vše padlo z jara r. 1861,na které kaž nerál Price s touto bandou secessiodý s útěchou čekal, že veškerý průmysl nistů u samého St. Louisu na počátku
a obchody opět oživnou. Leč viděl se r. 1861.
býti úplně zklamána; neboť na místo co
Z tohoto ,,Camp Jackson“ ohrožo
měla práce a obchody pokročiti, zara váno bylo město St. Louis, převážnou
zily se a klesly na čisto.
většinou unionistické. Z té příčiny v
Nastala doba kritická; k tomu ještě každé wardě zařizovány byly z počátku
ozýval se hluk válečný se všech stran, tajné spolky na obranu; později pak,
vláda sbírala vojsko a v St. Louisu v když po zřízení jižní konfederace počali
krátkosti naverbováno na 6 pluků do secessionisté veřejně vystupovat!, i uni
brovolníků, mezi nimiž mnoho odvážli- onisté zařídili z těchto tajných spolků
vějsích Cechů stálo v řadách jejich. v každé wardě celé pluky tak zvané
Oasy se neustále horšily, záporné stra „Horné G-uard“. Ani Cechové nezů
ny, zvláště smýšlení jiháckého, jak se stali tu pozadu za jinými, byliť vřelý
tehda říkalo secessionisté, severního mi unionisty a brzo sestavena česká
unionisté, počaly se již potají scházeti setnina domácí obrany. Brzo na to byly
tyto pluky v St. Louiském arsenálu
a k zbrojení se při pravo váti.
Postrachem všech unionistů v St. kapitánem pravidelné armady Sp. St.
Louisu byl tak zvaný Camp Jackson, Lionem zapřísáhnuty pod prapor Unie,
kterýž se poblíž městských hranic na a vládními zbraněmi zaopatřeny.
Česká setnina obdržela za kapitana
lézal, kde všecky živly secessionistské
uherského Němce Rombauera, první
se shromáždily.
poručík
byl Čech Josef Vodvárka,
Dlužno uvésti, kterak Camp tento
vznikl: Známo totiž, že záměrem již druhý německý žid Esroger, první ser
ních otrokářů bylo, utvořiti z territorii žant Čech Josef Hovorka.
Tato domácí obrana byla směsice
Nebraska a Kansas státy s otroctvím;
starých
a mladých, každý ve vlastním
za tou příčinou pohraniční Missourští
otrokáři přepadali svobodné osadníky obleku, jeden čistě oděný, vedle něho
v Kansasu, zvláště při volbách, přihnali špinavý a otrhaný; leč všecky ovládal
se v houfech a se zbraněmi odehnali jeden svorný duch a láska k unii Po
pravé voliče z místa, volivše pak sami složení přísahy a obdržení zbraně zaří
za ně ve smyslu a ve prospěch otro- zeny v každé wardě ,Head Quarters4;
kářské propagandy, páchajíce při tom obyčejně k účelu tomu najímány byly
ještě jiná hanebná násilí; úrody jim ni rozsáhlé síně. V první wardě byla to
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známá zahrada „Jaegers Garden“, kdež
zařízena byla naše kasárna. V rozsáhlé
budově nahoře i dole obdržela každá
setnina určité místo, kdež rozestaveny
zbraně. Ve dne a v noci střídala se
jedna setnina za druhou na stráži. Cvi
čení v pochodech, obratech a se zbraní
odbývala se již dvakráte denně; ráno a
odpoledne; nikdo nepomýšlel na práci,
které tu také ani nebylo, ale s ochotou
dostavil se každý ku cvičení a konal
věrně služby mu vykázané. Sotva ale
že každý zbraň svojí náležitě omakal,
přiblížil se čas služby činné ; jednoho
dne po ranním cvičení přišel rozkaz,
aby se každý v poledne dostavil na
,,Head Quartes.“
Zde stály otevřené bedny s nábojem.
Odbyla se přehlídka zbraní, důstojníci
ukázali, jak se patrony nabijí a každý
muž obdržel ld nábojů.
Plukovník a jeho příručí důstojníci
byly na koních; dán rozkaz k náboji a
již celý pluk s nabitou zbraní a nasa
zenými bodáky vydal se na pochod k
západu opodál města. Z počátku pano
valo hluboké ticho, nikdo nevěděl kam
jdeme.
Odhodlanější se tomu smáli a žerto
vali, začali i zpívati, však tu přikvapí
colonel a napomínal k tichosti. Bojácní
zbledli a počali bědovati, starostliví
zpomínali na syé ženy a děti, a k tomu
každý dodal:
,,My jdeme do boje, my jdeme do
ohně! “
Posud ale nikdo nevěděl kam. Po
ručík Vodvárka kráčel vedle nás, tichý
jako pěna; seržant Hovorka, bývalý ra
kouský vojín, pravil určitě, že jdeme
do boje a Karel Bot dostal při tom do
kalhot vlka.
Vyhýbali jsme se každému návrší a
octli jsme se úžlabinami pojednou před
Camp Jackson, kam v tu dobu i
ostatní pluky ,,Home Guardy“ přira
zily. Na 10 tisíc ozbrojených mužů
obklopilo Camp Jackson.
Vrchní velitel této občanské armády,
kapitán Lion, vyslal vyjednavatele do
Campu.
Hluboké ticho panovalo a s napnu
tím čekal každý, co se dále díti bude.
Po malé chvíli objevil se bílý prápor
nad Campem a vzduchem rozléhalo se
hlučné:

„Hurrah !“
,,Rebelové se vzdali.“
Bez krveprolití nemohlo se to skončiti. Davy zvědavých diváků stály za
ozbrojenými gardisty, odkud nějaký od
vážlivec vypálil několik ran z revolve
ru přímo do řady jedné setniny Dů
stojník jeden, těžce raněn, svalil se k
zemi; několik gardistů z mužstva vidou
cích poručíka na zemi v krvi, beze vše
ho rozvážení vypálilo své zbraně do
okolo stojících diváků. Nastal poplach,
lid se rozutíkal, jedna zvědavá žena
klesla mrtva a několik osob bylo lehce
poraněno.
V Campu zatím odevzdávány zbra
ně a dva pluky dobrovolníků jej obsa
dilo. Camp byl vším možným a potřeb
ným i děly hojně zaopatřen a zásoben.
Rebely, jichž počítalo se asi na dva
náct set, vedli gardisté co zajatce měs
tem do arsenálu.
Co se toto dálo, panovalo v městě
veliké rozčilení; štory byly uzavírány
a veškerý lid stál na ulicích. Kde prů
vod se zajatými bral se obecenstvem
americkým, slyšeti bylo proklínání a
nadávání Němcům.
Jinak bylo v německých čtvrtích.
Zde panoval jásot, rozdávány kytice od
dívek a paní vítězným (?) gaidistům,
rmboť plesaly a radovaly se, že jejich
man: ůové, otcové a bratří ve zdraví
se c- » :· i-acejí se zajatými rebely.
V arsenálu museli tito druhého dne
složití přísahu věrnosti praporu a ústavě
Sp. St., načež byli propuštěni na svo
bodu. Nyní nastalo všeobecné reptání;
gardisté museli v městě i kolem dnem
i nocí odbývati přísné obhlídky.
Propuštění rebelové odebrali se pří
mo do Jefferson City (státního kapito
lu) ; zde byli na novo guvernérem Jacksonem a generálem Pricem zorganisováni a zároveň přišly jim i odjinud
posily a zde prohlásily se pro jižní kon
federaci.
Lion, nyní povýšený za colonela, stal
se velitelem ozbrojené moci v státu
Missouri, sebral několik pluků St Lfcuiských dobrovolníků, mezi nimi byli i
němečtí turnéři a táhl k Jefferson
City.
Jelikož bylo vyhrožováno od Ame
rikánů secessionistů, že budou Tur
ner Halí bořiti, bylo polovici našeho
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pluku přikázáno, obsaditi Turner Hall; „order“ od kapitana, kdo by chtěl do
storu, aby měla manželka jeho doma
byla tu i česká setnina.
Lion nalezl však Jefferson City od úvěr.
V čase tom měla býti organisována
nepřítele vyklizený i jal se jej dále pro
následovat! ; turnéři vrátili se zpět a nová armáda, jelikož právě vypršela
pluk náš byl ustanoven, aby obsadil lhůta služby oněm tříměsíčním dobro
Státní dům. v Jefferson City. Byla to volníkům.
naše první výprava z města.
Za organisátora, vrchního velitele usta
Ráno o osmé hodině měli jsme od noven gen. John C. Fremont. V arsejeti po dráze z Central Marketu. V nálu St. Louiském byly asi dva pluky
tom čase byli isme již uniformováni: Jowských dobrovolníků pěších, pluk
stejné šedé blůzy, takovétéž spodky a jízdy lllinoiské a něco St. Louiské Ho
stejné klobouky. Mužstvo táhlo z Head rné Gardy. V málo dnech vypraveno
Quarters po sedmé ulici k nádraží a sedm parníků po řece Mississippi od
co mužů, bylo tolik též žen. Každá arsenálu. Při vstupování na lodě ne
měla při sobě několik dětí; některé bylo již tak truchlivých výjevů a lou
čení, jako když prvně odjížděli jsme do
měly malé ještě na rukou.
Jaktě živo nevyjde mi z paměti to Jefferson City.
Do arsenálu nebyl, kromě sem ná
loučení se otců od rodin a naopak, bylo
to k lítosti i k smíchu; ženy z většího ležejícího mužstva, nikdo vpuštěn. Před
dílu uplakané, děti plakali i otcové ? naším odjezdem vypravil jsem svoji
Někteří se na to napili, jiní svých tě manželku s dvěmi dítkami do Miiwaukee, aby ušla St. Louiské bídě.
šili a opět jiní — plakali také.
Veškeré lodě byly rozličným váleč
Z toho patrně vysvítá, jak otcové a že
natí mužové vůbec vypravují se do kr ným materiálem a proviantem naloženy
vavých bojů, zvláště zanechávají-li man a asi 4 neb 5.000 mužů; na první lodi
želky a dítky v bídě a nezaopatřené stál známý Fremont se svým štá
tak jako toho Času v St. Louisu vesměs bem.
Pluli jsme po řece dolů až jsme při
bylo. Již svrchu podotknuto, že více
než rok nebylo žádných výdělků a pakli stáli při protějším břehu u Cairo v státu
otec četnější rodiny rok a déle nic ne Missouri, v těch místech, kde řeka Ohio
vydělá, musí se dostaviti neúprosná vtéká do Mississippi. V úhlu mezi obě
bída. Bylyť ovšem v každé wardě utvo ma řekama zařízena byla pevnost z ná
řeny kluby, které pro ubohé rodiny spů, opatřena hrubými i menšími děly.
gardistů přijímaly a vybíraly rozličné Camp náš z naprotější strany rozklá
potraviny; kam to ale stačilo ? Mnohá dal se na jedné veliké farmě, kteráž
jemnocitná paní snášela raději nejkrutší beze vší pochyby náležela otrokáři a
bídu i hlad, nežli aby se byla oddala sece8sionistu. Když jsme my sem přišli,
tuto almužnu vy hledá váti, která ostatně bylo již všecko spustošeno od našich
předchůdců. Byli jsme tu prozatím
za mnoho nestála.
V Jefferson City, kde bylo prázdno nežli naverbovány byly jiné pluky do
a úplně ticho, pobyli jsme týden a vrá brovolníků, asi 14 dní; pět dní drželi
tili se opět do St. Louisu. Sotva že nás tu přes čas naší služby, pak při
jsme byli doma, již vyzývali nás dů
vezla loď jiné vojsko a nás vzala zpět
stojníci k jiné výpravě; mužstvo se zdrá do St. Louisu.
halo a teprvé nyní vyšlo na ievo, *že
Podotknouti dlužno, že zbytek těch,
jsme ustanoveni pro činnou službu, že kteří se výpravy naši na Binds Point
obdržíme pravidelný žold dobrovolníků, nezúčastnili, nuceni byli potom nastoučas náš že obnáší tři měsíce služby. piti výpravu jinou k RaUa. Přišli tu v
Přifcpvěděno každému, kdo nové vý položení nezdravé, že skoro každý vrá
pravy se zúčastní, že obdrží $10, a til se na zimnici nemocen domů.
nežli bude moci vláda zaplatí ti, že su
Za několik dní vypočtěn a vyplacen
mu tu prozatím město zapůjčí.
nám byl žold za tři měsíce a Home
Více než dvě třetiny mužstva připo- Guarde se rozešla. Důstojníci přemlou
vědělo účastenství této výpravy. Dostal vali, jak jen mohli, každého, aby při
každý těch deset dollarů a k tomu jal pod. jeho velením opět na novo čas
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služby; mně nabízeno postavení druhé
ho poručíka u setniny, když se přiči
ním, aby většina Cechů zůstala ve služ
bě ; já pak maje toho vojančení proza
tím dosti, jakmile mi okolnosti nejdříve
dovolily, spěchal jsem za svojí manžel
kou a dítkami do Milwaukee.
Nám počítána byla služba tří mě
síců ; vláda uznala nás za tříměsíČné
dobrovolníky, konali jsme služby do
mácí dnem i nocí, avšak největší část
času strávili jsme v městě, odbývajíce
svá cvičení a dávajíce pozor, kdy udeří
se na buben, abychom spěchali k zbra
----------------------- -

ním svým, leč doma ujídali jsme naše
ubohé rodiny. Kdo shrábnul nám při
náležející proviant za ten celý Čas? Za
jisté že colonel Rombauer, uherský Ně
mec a jeho ubytovatel, kteří to vládě
neodpustili a spáchavše tak loupež na
ubohých gardisiech a jich rodinách o
kořist se rozdělili.
Toť sice stručný, krátký, ale věrný
obrázek české setniny tříměsíčních do
brovolníků (Home Guard) z první
wardy v St. Louis, Mo.
Jan Borecký.
------------------------

STRUČNÁ STATISTIKA
osad, míst, měst a okresů ve Spojených Státech Čechy obydlených.
SBÍRÁ FR. B. Z DRŮBEK.

Podáváme tuto, innoho-li oprav a do
datků se nám do rukou dostalo během
tohoto roku z rozličných stran; při tom
snažně žádáme v zájmu všech národovců našich zde v Americe i ve vlasti,
aby nám všichni ti krajané, jejichž osa
dy a místa nejsou dosud vypsaná, sdě
lovali popisy a výkazy o založení osad,
pokroku jich, síle, vzdělanosti a o ji
ných poměrech jejich v národním životě.

Počátky osady Caledonie, Wis.
Caledonia, okres Racine, stát Wiscon
sin, jesti jednou z nejstarších rolnických
osad Óesko - Moravských ve Spojených
Státech. Její počátek padá do prvních
let vystěhování českého z Cech, když
ještě V. Náprstek meškal zde. O těž
kých počátcích v osadě této, založené
v kraji lesnatém, podává nám občan
tamníj A. Novák, následující náčrtek :
Ten jest bratr a vlastenec,
kdo svým předkům na hrob věnec
z poměnek již dbá uviti,
nedá bez památky jim tlíti;
s přítomnými bratry z vlasti
žije v míru, klidu slasti;
i k potomkům péčí se stkví,
dobrou pověst jim zůstaví.
Přičiiíme se vždy, vlastenci,
by po nás naši potomci
j
měli památky poučné,
naše zkušení rozličné;
kdo jich bude rozvažovat

dle rozumu rozsuzovat,
jistě podrží v paměti
naše trudné živobytí,
osladí mu to zde bytí.

Když po roce 48. svoboda zakušená
jednou nám tak zachutnala ve vlasti,
že jsme se nehodlali vráti ti zpět do tá
bora poddaných patolízalů a milovníků
,, pořádku“, jak tomu říkali vládní, a
co vlastně znamenalo ,,milovníků karabáče“ úřadního, a když jsme zakusili
k vůli nepoddajnosti té přičiněním
vykrmených duchovních pastýřů, komi
sařů a jiných vládních pohůnků komisárek žalářní a jiné inkvisiční zkoušky
slavných úřadů, s radostí jsme přijali
dávno kýžený list průvodní do Ameri
ky, a ač museli jsme opustiti milova
nou vlasť, přece s lehkým srdcem jsme
se loučili, předvídajíce, že máme se dostati do země, kde kvete bylina svobo
dy úplně pro každého chudého i boha
tého, vznešeného i sprostého. Samé
na cestě arci jsme měli nehody a pro
následování, neb nebylo cesty zkuše
ných lidí, kteří by nám byli poradili.
1 to se nám stalo, že nám z Prahy po
slali bedny naše na Brémy a my jeli
na Hamburk. Pluli jsme přes Liver
pool, .kde jsme vsedli na trojstěžník
židu Hirschmannu náležející. Měli jsme
s sebou oddělení Illirä, lidí to plných
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nečistoty a ,, drobných“, od nichž jsme
si vypůjčovali pak všichni ostatní. Na
lodi složeni jak slanečci, málo jídla a
málo pití, zkusili jsme mnoho. Plavba
trvala 36 dní, tak že jsme, já a bratr
Jan, naše kosti sotva v kůži ještě zů
stávající na břeh s lodě donesli.
Celou cestu nalézali jsme se v rukou
prohnaných židů, kteří nás dřeli nemi
losrdně. Ještě v N. Y. čekal jeden
na nás. Odřel nás tam na hospodě
naposledy, a pak jsme se vydali do
Chicago. Bylo to roku 1852 a město
arci bylo malé ještě. Zde jsme se zdr
želi do jara a scháze'i jsme se tu s
3 rodinami českými, a sice s p. Václ.
Tomíškem, veselým, asi 60 roků starým
mužem z Heřmanova Městce; pak s p.
Legrem, obuvníkem z Mirovic a p. Fr.
Procházkou, hrnčířem. Pracovali jsme
v podzimku na kanále všichni nakládá
ním a vykládáním lodí. Tehdy se sta
věla dráha krajem podél jezera. V
zimě tam přibylo mnoho českých rodin,
z nichž mnozí s námi pak odjeli do
Oaledonie, a sice pp. J. Houdek, No
votný, Kutina, J. Tamas z Chocně a
p. Zika, vesměs s rodinami.
Od p. Houdka koupil můj bratr pak
10 a p. Tamas 5 akrů po $13 a zůstá
vali zatím v jeho domku, nežli si pří
střeší skromné poříditi mohli.
První osadníci už zde byli pp. Posler
a Anderie z Luže. O jejich živobytí
slyšeli jsme, že když neměli ani soud
ku, ani škopku, nakládali jelení maso
do dutých pařezů. Jejich zůstávání
bylo prvním stavěním zde. Od nich
koupil pak p. Mazánek, který přijel s
rodinou a bratrem svobodným, Václa
vem; oba zedníci. Pak přibyli pp. Fr.
a Jan Daflkové, J. a F. Mudrochové,
v městě Kacině pak byl už pan A.
Kroupa, obuvník p. Staněk a hodinář
ÉWainat. V zimě jsme tu nalezli p.
aniele Stříteckého, p. Fran. Nechutu
Trávnička, z Moravy. Pak přijeli pp.
A. Gregor, Josef Mikulecký a Václav
Kroulík, kteří byli 105 dní na moři a
zkusili nesmírně mnoho cestou; pak
přišla pí. Kat. Klofandová s mladými
syny a dcerou na vdaní.
První hospodský na cestě Milwaucké
byl Němec pan Šilling, který zároveň
vařil pivo si, jak jen mohl. Dostávali
jsme whisky za 7 centů kvart a velká

bečka stála $7 u něho. U něho zůstá
vali pocestní za peníze na stravě a no
clehu a měl jich mnoho stále.
Když jsme sem přijeli, ještě tu ne
bylo ani luční trávy, nýbrž jen klackovitá divočina, na níž příroda dosti čet
né a pěkné květy tvořila. V květnu
rostl tučný a šťavnatý česnek, který
dobytek z nouze také žral, avšak po
po něm nemohlo se mléko večer podo
jené požívati pro horkosť nesmírnou a
pro smrad. Kdo mohl na zimu si koupiti z prérie náklad slámy, myslel, kdo
ví čím dobytek svůj neuctí; ten se mu
sel živiti letorostkami ze skácených
stromů a pro ostřici na bahniskách dalo
mnohé slabé hovádko život, zabořivši
se do bahna a zhynuvši, nežli bylo na
lezeno a vysvobozeno.
V letní době
živil se hovězí dobytek jako kozy listím,
nejvíce si hledě lípového. Tu jeden
kus druhému pomáhal, až nějakou slab
ší lípu porazili a pak se na ní napásly.
V ten čas nebyla ještě ani Milwaucká cesta prosekána, jsouc jinak plna
ohromných pařezů a klád, které nově
přišlého upomínaly na boží muka neb
sochy svátých podél cesty v Čechách
stojící. Na cesty bez sekery se nemohl
nikdo vydati, a tu musel vždy některou
strouhu vykládati trámy, větvemi a klá
dami, aby se s vozem přes ní do. ta1.
Tak i v bahnech jsme museli na dlou
hé tratě klásti jedno dřevo za druhým
a přes to větve nasekané, čímž jstne
bahniska vysušovali. Nebylo tu nic
jiného, nežli temný prales, v němž kaž
dý hnedle zabloudil, v něm pak byly
močály a něco strašně vyhlížejících pa
sek. Někde podlé blátivé cesty stálo
lidské chudinké obydlí, které každý,
jak jen si mohl pomoci k lepšímu, od
kázal za příbytek rohatým a rýpavým
svým dobytčatům.
Z počátku každý jen sekal, pálil v
horku i dešti; ruce měl každý odřené a
rozpukané, tělo a šat zčerněné, že ne
byl ani k rozeznání od černocha. Práce
měl každý dosti, avšak medu málo, leč
to, co bylo, chutnávalo, jako na příklad
ty vepřové hlavičky s hovězími hnáty
a pálenka, což bylo všechno laciné, ale
kousek domácího haraburdí stálo mno
ho peněz, kterých žádný neměl, a pro
čež co si každý neudělal sám, neměl.
Veverek měli jsme po lesích dosti a
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chutných, čímž se živili nejchudší. Hned
le ale jich zřídlo a uměly se skrývati
do stromů před střelcem, když poznaly,
jaké v nich mají úhlavní nepřátele.
Na jaře kopávali jsme půdu mezi pa
řezí a sázeli jsme zemčata a nějakou tu
kukuřici. Kdo zkoušel s volama snad
orati, domrzel je s tím stálým trháním
na pařezech a kořenech tak, že je sot
va domů, dostal. Na jaře, dokud byly
ještě jarní mrazíky, vařil každý z javo
rů mollasses, nímž jsme sladili naše kafíčko, které jsme si připravovali z ci
korky smíchané s nějakým obilním upraženým zrním.
Někdy jsme si také namazali cukrem
naším chlebíček sdělaný z přemletého
middlingu, na jehož pytli stálo napsá
no ,,Fine Flour. “ Ode mlýna byl v
městě jen komín, neboť ostatní vše by
lo shořelo. Kdo si mohl pořídiri ten
rohatý potah, naložil čas od času vůz
dřívím a zavezl ho do města, při čemž
hulákal z plných plic na bídně lezoucí
voly; a když dostal za náklad svůj $1,
aneb půl pytle mouky, sedl naň vesele
a odjížděl domů hlasitě zpívaje národ
ní písně.
Kazdy' člověk schopný, práce byl tu
všeobecně vítán. My Cechové schází
vali se obyčejně náhodou pří hiedání
dobytka v lesích aneb v neděli u jezera
a u řeky, kde jeden druhého jako bra
tra rád viděl a jeden k druhému důvě
rou lnul. Tu jsme vzpomínali si na do
by ve vlasti, které nevyžadovaly od nás
tolik práce, jako zde, avšak přece jsme
byli vesměs rádi, že jsme unikli tomu
bídáckému otroctví a že jsme octli se v
zemi svobodné, ac jsme ještě ani ústa
vu zemskou, aniž zákony její znali.
Chodívali jsme po polní práci ob čas
také společně na stavbu domků z trá
mů, kde jsme se všelikých koláčů vždy
najedli, které musel stavěči soused při
pravit!. Jiné zábavy, jiných spolků a
jiného poučení jsme neměli. Dokud
jsme nic neměli, nestaral se o nás žád
ný, avšak jakmile jsme se počínali sbírati, z dluhů vyklubávati a něco peněz
tržití za obilí a dříví, navštívil nás čas
po čase už věrný pastýř, který se přeptával, jsou-li duše naše už zralé pro
stříž nebeskou. Katoličtí Němci s ně

kolika málo Čechy zřídili si chrámek
na pozemku p. Kutiny, který k tomu
yěnoval 2 akry a 2 jim prodal. Evandělíci pak, jichž zde od počátku byla
většina, postavili si také svůj chrámek
nedaleko prvních, pak založili školu na
poli p. Stříteckého, jenž místo a dříví
k tomu dal a vyučovalo se. Pak zalo
žila se Slovanská Lípa Caledonská, kte
rá se však v krátké době rozdvojila na
dvé a sice, jak se zdá k vůli nedorozu
mění stran národnosti, neboť Cechové
podrželi polovinu majetku a polovinu
knihovny a Moravané druhou polovinu
v místnosti školní, kdež se scházeli. P.
Jan Eliáš, první zdejší obchodník, po
stavil pak síň a malé jeviště, kde se
hrávalo divadlo, a později přišel sem
za evangelického faráře p. Fr. B. Zdrůbek 1868. Podrobnější výpis dalšího
vývoje musím ponechati zase jinému
péru pro budoucí rok.
Když se nyní po těch příjemných a
vábných rolích zde rozhlédnu a připo
menu si, jaká pustina zde bývala, že
jeleni Časem až v počtu devět jich po
hromadě tudy pokojně kráčeli; kde by
lo slyšeti jen zvonce pasoucího se do
bytka lesem se ozývati; kde viděl si
jen divé ptáky poletovati: tu pomyslím
si, jak veliká jest přece síla člověka,
který dovede během jediného pokolení
zemi takto změniti. Tam kde pro mo
čály nemohl nikdo přejiti, leda v zimě
na ledu, zelenají se Inka a osení roz
košná, štěpnice a suché mezi nimi tá
hnou cesty.
Ku konci chci ještě podotknouti, aby
nemyslel si žádný čtenář, že toto vy
pravuji, abych si vedl stesky na ty
špatné první časy. Nikoli, co jsem zde,
nezasteskl jsem si ještě, neb ta zlatá
svoboda, svobodička, mně vždy sílila a
těšila, i když z počátku se mi zdálo,
že mnoho snad příliš trpím k vůli ní.
Vlasť jest mi drahá, avšak nepřátelé
' mé vlasti a mého lidu jsou mi nad
ďábly.
Pokud tu byly ty močály, mívali jsme
špatnou vodu a zimnice každého sem
přišlého, třásala pořádně, to vše pře
stalo a máme tu zdravo celý čas, jak
jen si můžeme přáti.
10
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Ze života prvních Cechů v Troj, Missouri.
V minulém ročníku bvlo od p. V.
Martinka sděleno, kteří Cechové byli
zde první usazeni. Chci popsali, jak se
jim tu vedlo a jak se jim do dnes daří.
Počátky byly tu dosti dobré, až do dob
,,knownothingskýchu,
kde se nám
mnoho nepříjemností dálo od Ameriká
nů, tak že by se za ty kousky nemusel
žádný Indián styděti. Co nejšpatnější
pověsti si o nás vymýšleli a nás pro
následovali. Než to všecko bylo k snešení proti tomu, co nastalo nám s voj
nou. Jednoho dne přišlo asi tucet re
belů do příbytku mého tchána. On a
syn byli skryti a matka ležela nemocná
na loži. Všecko, co by byli mohli odnésti, měli jsme schováno po polích neb
po lesích Žádali na ni ^peníze, ona jim
však nerozuměla. I zapálili pod ní lože,
chtějíce ji zastraší ti, by vyzradila, kde
má muže a peníze, avšak když už
počali se sami dusití, pohasili to a
odešli. Přišli ke mně a chtěli ručnici
mou. Pravil jsem jim, že tu, co já mám,
sotva budou chlíťi, poněvadž nejsem
milovník honu Mělť jsem starý rezavý
klacek, který hned žena moje přinesla.
Nežli však tu byla zpět, už jsem měl
provaz na krku a zavedli mne do lesa,
kdež mne drželi, čekajíce snad, že se
budu chtíti penězi vyplatiti od smrti.
Netěšila mně ta komedie mnoho, avšak
pozoroval jsem, že to do opravdy ne
myslí. Konečně mne propustili. Když
jsem se vracel domů, vidím, jak z oken
a z vykýře všechno lítá dolů, co se jen
odnésti dalo, šat, peřiny, atd., a žena
moje stála s dítětem v náručí přede
dvéřmi plačíc. V tom jeden jí hodil s
vykýře sedlo na hlavu, že by byl hnedle
dítě zabil. Ostatní se tomu jen vysmáli.
Odnesli vše. Nezbylo nám ani do čeho
bychom se oblékli. A tak všichni na
šinci by mohli vypravovat], co jsme od
těch ničemů zkusili, někteří ještě více,
nežli já. P. Mat. Martinek dostal také
kuli do nohy. P. Jan Petrželka neměl
po takové návštěvě ani co na sebe,
ani nač si ulehneuti; co nemohli od
nésti, zničili.
Pokud rebelové řádili takto v Missouri, musel se každý Lfnionista vydá
vat! za rebela, chtěl-li život svůj za-

chrániti. Když však byl gen. Price po
ražen a zahnán, prohlásili se občané
volně se svým smýšlením pro unii. Seřaďovala se obrana a každý jsme mu
sel do zbraně od 21 do 45 roků stáří. .
Potom zase vodili zajaté rebely na provazích do zajetí a mstili se na nich.
Ač byla rebelská armáda ze státu pryč,
zůstala přece v lesích síla lupičů, tak
zvaných „Bushwhackers“, kteří ne
chtěli do b«»je, ale jen loupiti na všech
stranách. S těmi jsme měli po celá 4
léta těžkou práci. Když na podzim
listí se stromů opadalo a lesy se staly
průhlednými, tu se ztratili, avšak jak
mile na jaře stromoví zase dostalo listí,
bylo jich tu plno. Místo domácí práce
museli jsme býti stále na koních. Unionisté dávali nám vždy zprávu o nich,
a rebelové jim o nás. Tato křovácká
honba nebyla pro nás žádnou krato
chvílí, poněvadž nás bylo málo, neb
když se stavěla milice, najímali se
zároveň k pravidelné službě, tak že sko
ro všechen mladý lid odešel od nás.
Cechů bylo 16 na jihu a 10 u pravidel
né obrany státní na 3 roky. Tito leželi
v jižním Missouri a p. J. Martinek byl
tam zabit.
Když přišel některý ze sousedstva na
dovolenou domů, řÍKal každý, že Če
chové jsou nejlepšími vojáky v setnině.
A tak seznámivše se s námi, počali
na nás hdeděti jinako. Název ,,Dutch
men“, jímž Dás pokřtívali, přestal a
povídali o nás už dobře, neb věděli,
že jsme je předčili svou pílí v rolnic
tví i na vojně.
Vede se nářek na nynější špatné ča
sy, avšak my můžeme říci, že jsme
přestáli horší za dřívějších dob. Náš
život společenský jest tu mezi námi
slabý, leč že ta naše mládež drží celý
rok masopust, tak že jest toho snad až
příliš mnoho. Jinak umějí všechny na
še děti čisti česky a národnosť svou učí
se míti ve vážnosti. Jinak snášíme se
tu obstojně, ač jsme rozličného smý
šlení náboženského, což nám nedovo
luje podnik nějaký větší provésti, nebo
co jedni bychom chtěli zakládati spolek
čtenářský a vzdělávací, jiní by chtěli
spolky svatojanské a kostelní. Tak to
jedni druhým kazíme.
Musím vám ještě sděliti, že v minu
lém ročníku jsem se dočetl neúplné
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zprávy o prvních obyvatelích českých
v St. Louisu. První dva tam byli už v
roku 1848 a sice p. Jos. Berka a p.
Jos. Bočan. Tento poslednější už ze
mřel, první však žije teď v Collinsville,
111. Oba byli tehdy mladí a na jich
psaní jsme my sem přijeli a přivezli
jsme jim sem jejich milenky za ženy.
Pak mi vypravoval můj soused p. Fr.
Urban, nyní v Nebrasce, že pochází z
české krve, i ctíval Čechy, ale mluviti
neuměl. Bratry měl v Oregonu. Jeho
sestra, stará šedivá paní, urnívala prý
ještě několik slov česky říkati, jako
,,polívka, chleba, voda“ atd.
S úctou
Jan Sedláček.
V Lincoln County jest 50 rodin Če
chů; dva jsou sedláři a jeden krejčí.
Ostatní jsou samostatní rolníci, kteří
mají v držení 4405 akrů půdy. Národ
ní život liknavý. V Bedford townshipu
je 36 rodin, v Milwood townshipu 11
rodin, v Clark townshipu 3 rodiny.
V poslední revoluci sloužili · ve vojště
co dobrovolníci ve státní milici 3 pluku
jízd v v setníně G. jak následuje: Jos.
Kalas, Jan Peroutka, Franta Peroutka,
Josef Malan, Josef Staněk, Kašpar Šú
cha, Vojta Šrámek, Joseí Martinek,
Jan Petrželka. Josef Martinek přišel k
zabití u Sturgeon, když se vzdal rebe
lům, jak povídají; jelikož pisatel těchto
řádků přišel k postřelení a byl v ne
mocnici v Mexico, Mo., nemůže než co
slyšel udati. My všickni jsme se dali
na tři leta mimo K. Šúcha, J. Staněk,
V. Šrámek a J. Martinek. První dva
byli propuštěni pro nemoc. Ostatní si
dobyli úcty před Němci a Amerikány,
a jejich Čas řádně sloužili. Sám jsem
slyšel majora James Wilsona, jak pra
vil: ,,Chcete-li míti dobrou stráž a do
brého vojáka, hleďte dostati Čecha.“
Co sloužili v U. S. armádě, u 48. Missouri pluku pěchoty, sloužili pánové:
Václav Kovářík, Emanuel Černý, Jos.
Šrámek, Václav Peroutka: všichni přišli
domů zdrávi a rádi nám povídají, jak
se měli mezi těmi poledňáky a jak si
museli dělati své obydlí pod zemí. Nyní
žijeme všichni ve zdraví, a já se těším,
že také nějaký ten žvanec obdržím to
ho zadrženého výslužného, jak kongres
povolil.

Hudebníků tu máme dostatek čes
kých, ale nedrží dohromady. Náš hu
dební sbor sestává ze 7 hudebníků,
Vojta Šrámek, řiditel a kapelník. U 48.
pluku dobrovolníků sloužili také ještě
pp. Vác. Petrželka a Josef Petrželka,
V okresu Warren jest též několik Čechů
z Clevelandu.
Vojta Šrámek.

Kewaunee a její Čechové.
Roku 1832 přistáli k břehu v Kewau
nee s nevelkou lodí James D. Boty,
Joshua Hathaway Jr., a Seth Rees,
a as tři míle od břehu Michigan při
řece se usadili. V těch místech měla
řeka velký spád; i postavili přední hráz
a při polední straně pilu tím samým
rokem.
O dva roky později za nimi přišly
po břehu z Milwaukee Alexandr J. Cen
ter, Samuel Beárdsley, a Richard L.
Allen, všichni pak pracovali v pile.
V roce 1835 první tři osadníci obsa
dili sec. 18. blíže jezera a počaly farmeřit. V letech 1836—8 opustili všichni
Kewaunee, tak že se stala na čas pouští.
Roku 1842, 22. února, přijel John Volk
z 111. do Milwaukee na návštěvu k jeho
přátelům; přitom koupil pilu v Kewau
nee, a pak svou farmu 400 akrů prerie
a lesa, as 15 mil od Chicaga, prodati
hodlal, což se mu teprvé 24. června
t. r. podařilo. Hned po prodeji se 8
rodinou svou odebral do Milwaukee a
11. července vypravil se na cestu do
Kewaunee. Karavana jeho sestávala z
jeho ženy, 4 dítek, ze dvou bratranců
Karla Andersona co vozky a Davida
Olingera, z třech párů volů, z čtyřech
krav s telaty. Na voze se nalézali dva
psi, dvě kočky, dvě prasata, slepice,
kohouti, potrava atd.
Hned po odcestování karavany John
Volk odebral se do Chicago nakoupit
rozličných potřeb do pily a zjednal si
loď, která jej do Kewaunee s potřeba
mi těmi nakoupenými dopravila. Roku
1844 se počali tepryé evropští přistě
hovalci do Kewaunee stěhovati a usazovati se blíže jezera, kde se nyní měs
tečko Kewaunee nalézá. Brzy v roku
1846 se zde objevily dvě pily as 100
kroků jedna od druhé a as 75 kroků
od jezera. Mnoho dělníků bylo zapo
třebí, kteří stále se sem stěhovali.
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Jednoho rána, r. 1853, když slunce
své paprsky po břehu Michigan prostí
ralo, přistála parní loď k přístavu s no
vými přistěhovalci, mezi kterými se na
lézal jeden rodák, Vojta Stránský, kte
rýž nyní bydlí v Krok Town; jest ma
jitelem bývalé pily John Volkovy a na
půlnoční straně má velký mlýn turbi
nový se třemi složeními.

dil se zde v roku 1872. Šimmel a Seyk,
krejčovský obchod, a jiné menší; 4 sa
lony, 4 krejčí, 3 ševci, 2 truhláři, 2 ko
váři, 2 koláři, 2 tesaři, 2 doutníkáři
atd.
V roce 1863 se první český spolek
založil ,,Slovanská Lípa“ a v r. 1866
již zanikla. R. 1868 se opět objevily
nové dva spolky ,,Podporující Spolek“

Sin Čes. Amer. Sokola (dříve Slovanské Lípy) v Kewaunee, Wis.

Avšak teprvé v letech 1856^.-70 na
stal pravidelný nával český. Cechů je
zde většina. Největší obchody mají zde
Čechové: Josef Walenta, střižní a grocerní obchod, kterýž se zde usadil v r.
1857; Vojta Mašek střižní, grocerní a
železný obchod, usadil se zde v r. 1863;
Václav Seyk jest majitelem velkého
parního mlýna se šesti složeními, usa
dil se zde v roku 1868; Václav Pohl,
má zde největší a nejlépe zařízený ho
stinec, usadil se zde od roku 1865;
Franta Dolanský, střižní a grocerní ob
chod, v druhých dveřích má salon, usa-

a ,,Slovanská Lípa.“ Podporující Spo
lek zanikl roku 1870; Slovanská Lípa
ale sesílila a vystavěla si síň ve veli
kosti 36 při 60 střevících a 16 stře
víců vysokou, jejíž obraz tuto podává
me. V té se pořádala divadla a plesy,
6 až 8 do roka.
V roku 1874 přistavěli v zadu jeviště
2G střevíců délky a téže šířky, co obná
ší síň, aby se divadla snaže a pohodl
něji odbývali mohla. Roku 1876 se
opět objevil nový spolek ,, Česko--Am.
Sokol“;zakladatelové jsou: Josef Ringsmunth, Jan Hanzlovský, Ant. Rings-
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munth, Bedřich Hurt, Tomáš Kačerovský, Fr. Nohliček ml., Jan ľ&íha, Jos.
Kožíšek, Václav Roubal, Jan Hromas,
Václav Čadek. Pr v ní schůzi odbývali
dne 1. září r. 1876 v domě F. Ringsmuntha, a tam svoje základy jednou
navždy složili. Příspěvky platili 25 ct.
měsíčně. Byli to mladíci od 16 do 23
roků. Cvičení odbývali třikráte v tý
dnu v síni ,,Slovanské Lípy“, měsíčně
platili $3.00 za cvičení; bylo to arci
mnoho pro ně, ale ,,Slovanská Lípa“
se nedala pohnouti, stála pevně na
svém. Sokolici se nelekali, a již v říjnu
dávali,,Produkci“ spojenou s divadlem
„Posvícenské koláče“ v jednom jedná
ní. Byl to čiperný kousek pro naše mla
díky, ale špatně se jim vydařilo; do
stavilo se jim málo obecenstva. Byli
rádi, že nemuseli ještě doplácet z po
kladny, poněvadž v ní nebylo co brát.
Toho však se nelekali, řekli jen: ponej
prv nic a podruhé moc. A skutečně.
O masopustě uspořádali ,,Produkci s
divadlem“, což se jim úplně zdařilo,
a obecenstva byla plná sin. Zjednali si
u obecenstva velkou oblibu. Spolek je
jich póčal vzrůstat čím dále tím více,
stával se silnějším a mohutnějším.
,,Slovanská Lípa“ začala podhnívat.
Sokolíkům nastaly nesnáze, nemohli to
vydržet, majíce na ni mnoho dluhů a
malou kasu, nemohli ten podnik pod
stoupit, aby ji vykoupili, ale nic plát
no. ,,Slovanská Lípa“ již byla na sklon
ku. Sokolům nezbývalo nic jiného, než
se ji ujmouti, (nový pán, nový úvěr)
a v listopadu r. 1878 již přináležela síň
Slovanské Lípy Česko amer. Sokolům.
Úvalili na sebe starosti; několik set do
larů se vypůjčili na akcie a z jednoho
tisíce dolarů platí úroky.
,,Slovanská Lípa“ zanikla. Nyní jest
sbor „Česko-americký Sokol“ jediným
českým v Kewaunee.
Josef Ringsmunth.

První čeští osadníci v Traverse City,
Michigan.
Sepsala Johanna ’Wilhelnwoá.

Bylo to roku 1854, když jsme v čase
podzimním opouštěli vlasť českou. By
lo nás několik pohromadě, a sice nej
více z městečka Ondřejova od Prahy a
z okolních vesnic. Bylo nás 130 duší.

Zakusili jsme mnoho nesnází, nežli jsme
se dostali do Břemen na plachetní loď
a pak teprvé byli jsme na vodě 52 dnjr
a bylo nám zápasiti s oblohou a vlni
cím se mořem, při největším hladu, žíz
ni a nečistotě. Jak vítána nám byla
?evná země, když isme spatřili New
Ark, každý se může domysliti. Na
lodi jsme mnozí byli nemocní a mému
bratru K Peškovi zemřelo cestou dítko, které bylo zabaleno do plátna a
spuštěno do hrobu studeného na dně
mořském.
Pro ukrácení chvíle, jako někdy Puritáné, cestou na lodi jsme si dělali
plány do budoucnosti v nové vlasti,
jak se všichni pohromadě usadíme, no
vou osadu založíme, atd. Avšak všech
ny ty krásné sny se nesplnily. Hned
na loď v přístavu přišel k nám Čech
nějaký jmenem Sekvens, jenž lahodný
mi slovy nás litoval a vítal, dětem po
jablíčku dával a sliboval, že nám opatří
český hostinec, kde si odpočineme, oči
stíme se a o všecko nám se lacino po
stará. Zatím nás věřící mu zavedl k
německému hostinskému, kde nám vy
jednal ještě, co musíme denně platiti,
a pak ho nebylo více k spatření. Když
se nám tam nic nelíbilo a my chtěli od
tamtud pryč, chtěli hříšný plat za nás.
Naší mužští pravili, že tak nebylo vy
jednáno, ale Němci chtěli si právo do
bý váti pěstěmi a tak se dostali ještě
do rvačky. Pak jsme museli zaplatí ti,
co jen chtěli a my naříkali na tu ne
šťastnou Ameriku, kde se nás nikdo
neujme, ale každý dře. Zalekli jsme se
velice nad tím přivítáním, a někteří
hned jeli do Wisconsinu, kamž jsme
vlastně chtěli všichni jeti. Několik nás,
asi 12 rodin, zůstalo ještě v New Yor
ku, kde měl manžel můj bratra a já
sestru, a u těch jsme se ubytovali. Tu
nás vynalezl nějaký p. Odvárka, který
pravil, že se dozvěděl, jak nás Němec
jistý chtěl okrásti, a ještě že nám vy
bil; to abychom nenechali tak, ale uči
nili takovému okrádání jednou konec
před soudy. My si dali říci a předložili
jsme svědectví své soudům. Němci darebáčtí byli odsouzeni k navrácení nám
našich peněz a k pokutě zvlášť. Při
tom také přišel ten darebácký zloděj
Sekvens na světlo, neb jej přivedl poli
cista.
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V New Yorku se nám nelíbilo a ne
chtěli jsme tam zůstati. I pustili jsme
se o hromicích na západ na Chicago.
Byly ale r. 1855 velké zimy, mnoho
sněhu, a dítky malé 3tonaly nám na
cestě. Když jsme přijeli k Rochesteru,
zemřelo 51eté děvčátko p. Bartáka,
rodičům v náručí na dráze. Šli jsme s
nimi na stanici tázajíce se, jak máme
pohřbíti dítko, a když jsme řekli, že
nemožno nám čekati, slíbili nám, že
bude dítko počestně pochováno a ne
bozí ztrápení rodiče museli zanechati
dílko cizím lidem k pochování a jeti
dále, aby neztratili cestovní lístek, kte
rý by druhý den nebyl nic platil. Pla
kala jsem s nimi, nevědouc, že i mně
brzo týž osud potká. Nosila jsem na
rukou dvouletého chlapečka. Když jsme
přijeli do Chicago, kosila tu smrť dít
ky silně. Mně a švagru J. Wilhelmovi
zemřelo též dvouleté dítko. Otcové jim
vykopali na hřbitově společný hrobeček
a my matky jej vykropily slzami svý
mi. Takové byly naše první pohřební
slavnosti bez kněží a kostelníků.
V Chicago jsme se shledali asi s de
síti rodinami, které s námi byly na lo
di. Všem se vedlo zle, a neměly peněz,
aby se vydaly dále. Všem zemřelo po
některém dítku v rodině, ba některým
až dvě i tři za tu zlou zimu.
Poznali jsme hnedle, že jest s námi
zle zde, a že nedostaneme práci, .neb
o té prý bude řeči až po jaře, až po
čnou lodě plouti po jezeře Michigan.
Jak se nám zastesklo po domově svém,
Avšak kde vžiti rady a pomoci; nebylo
časopisu s četnými dopisy a radami,
jak máme teď; nebylo ani zkušeného
rádce, který by byl znal některé státy
Írocestovav je, a poradil by krajanům.
pustili jsme se konečně po vodě do
Traverse City, Michigan, majíce za to,
že jest to nějaké větší město, kde prá
ci jistě nalezneme.
Město celé náleželo jedné společnosti
kapitalistické, která měla u přístavu
pilu na prkna, stravní dům, krám,
mlýn, lékaře, foremana, inženýra a asi
100 dělníků. Všech stavení tu bylo asi
8, ostatní kryl borový les až k jezeru,
a v tom se kácelo dříví na prkna, kte
rá se zavážela do Chicago na lodích
To bylo vše. Pozemky tu byly vesměs

ještě vládní, z nichž jsme každý vzal
160 akrů pralesa.
Byli jsme následující: Josef a Anto
nín (můj manžel; Willielmové, bratři,
jejich stará matka, Frant. Kratochvil,
Vojtěch Novotný, Vaclav Barták, Jos.
Kyselka, Fr. Lada a Jos. Salda. Ode
brali jsme se na své pozemky do plné
ho lesa, kde mimo Indiánů 3 zvěře nic
živého ještě nikdy nebylo.
Dovezli nás sem a složili pod stro
my. Arci bylo naší první starostí zbudovati nějaké přístřeší, v čemž jeden
druhému věrně pomáhal, až jsme se
konečně všichni ocítili pod střechou.
Když jsme dostali se na své pozemky a
zaplatili je, nezbylo nám skoro ničehož
na živobytí další. Co teď počíti, aby
chom se uživili, byla důležitá otázka.
Museli jsme káceti les, páliti pařezy a
seti, a pak ještě čekati, až co se urodí.
Nevidouce však žádný lepší výsle
dek, byli jsme hotovi ku práci. Co jsme
se napracovali a nazkoušeli, nebudu popisovati, neb by to byla příliš dlouhá
litanie. Na štěstí byla tu kapitalistická
ta společnost, která tak dobře potřebo
vala naši práci, jako my její výdělek,
abychom se mohli uživiti, a tak jsme
se dělili. Mužští chodívali na práci ku
společnosti a přinášeli nám, kteří jsme
doma pracovali, chleba a jiných potřeb.
Bez tohoto výdělku bychom to nebyli
vydrželi. Zvláště v zimě, kdy jezero
bylo zamrzlé, kde jsme byli oď celého
světa odloučeni, bylo by se nám zle
vedlo.
Za sousedy jsme tu měli Indiány,
jenž byli poněkud již vzdělanější a ne
pamatuji, že by nám byli kdy nějak
ublížili. Pročež jsme se jich také ne
báli. Teď bych se jich snad více bála,
neb jsem ještě tehdy nevěděla, že umějí
také skalpovati.
Jednou na „Nový rok“ časně z
rána, když jsme ještě spali, přišlo jich
osm pod naše okna a nahlíželi do nich.
Vstala jsem a vzpomenula jsem si, že
přišli přáti štěstí k novému roku a žá
dali nějaký dárek. Co jim dáti, když
nebylo ničeho v domě ? I vzala jsem
bochník chleba, rozkrojila jsem jej na
osm kusů a podělila jsem je. Vděčně
to přijali a táhli zase k jiným domům,
až všechny osadníky vystřídali. Jeden
mezi nimi byl stařičký muž, kterému
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dítky naše říkali „Dědeček“ a ten s co jsme zakoušeli nepříjemného, měla
nimi hrával, brával je k vodě na lov bych také teď vypsati, čeho jsme se za
tak dlouhou práci svou dodělali. Ne
ryb a vyřezával jim všeliké hračky.
Brzo počali se sem stěhovati jiní vím ale jak začíti, abych snad si nepři
lidé všech národností. Z Čechů přibyli vedla výčitku, že snad něčí majetek
sem pp. Jan Wilhelm. bratr, Jos. Kní málo cením. Řeknu to tedy zkrátka,
čímž nejlépe asi pochodím a uhnu se
žek a Fr. Pohořal z New Yorku.
nemilým
snad výčitkám. My staří má
Mohutné lesy poddávaly se sekerám
me
všichni
zabezpečené živobytí až do
rychle, dříví bylo naporáženého všude
smrti;
někteří
jsme na farmácii, máme
mnoho. Muselo se mnoho pálili, a když
přišel do toho silnější vítr, nastal lesní pěkně vystaveno, hodně vzděláno, lesy,
požár, který nás po dvakráte polekal, role a zahrady přeměněny, ožíváme v
neb jsme už byli ve strachu, že ani se pokoji ovoce naší dlouholeté prá^e.
Někteří z nás jsou v městě, kde mají
životy nevyvázneme. Mnohým osadili
kům shořelo vše. Z Čechů potkalo to vystavěny domy a vlastní mají obchody.
neštěstí p. Vojt. Novotnýho. Než když Mohu směle říci, že všem se dobře vede.
požár přestal, zapomenuli jsme na vše O dítky jsme se také každý starali, by
a pokračovali jsme, co síly stačily, v chom je dle možnosti naši vychovali,
hospodaření svém. Něco se urodilo, aby jim lehčeji bylo živobytí se domo
něco přivydělalo. Koupili jsme dobytek, ci, nežli nám zakladatelům osady této.
Milý čtenáři: Ještě bys nás tu 'štěk
zdomácněli jsme a cítili jsme se ve
ny
jmenované nalezl živé, žíravé, a dos
svém. Nechybělo nám na ničem po
ti
svěží,
a jak se to pod prací rukou
třebném, ba i ten velebníček nás přišel
jednou za rok navštíviti, Četl mši u p. našich všecko zde změnilo. Město jest
Kratochvíla, křtil dítky, a vykládal nám, značně veliké, mnoho v něm obchodu
že musíme také jednou za rok k zpo a mezi nimi i samostatné české, dobře
vědi. My ve své prostomyslnosti také prospívající.
Roku 1872 byla sem dohotovena že
chodívali, ač nám nerozuměl ani slova,
lezná
dráha, která dvakráte denně pra
ale my očekávali, že nám pámbů ro
videlně
přijíždí a odjíždí. Přivážeti sem
zumí a odbývali jsme tak obřady ty
už
se;nemusí,
a naopakvyváží se od nás.
bez všeho užitku duchovního. Jiného
Tisíce
a
tisíce
akrů někdejších lesů jsou
poučení a vzdělání jsme neměli, až
když počal vycházeti „Slovan Ameri- vzdělány a ve farmy přeměněny. Všem
kánský“ a později „Slavie“, kterou od se zde dobře daří obili, sena a zelenm.
prvního čísla až podnes máme zacho S úrodou jest každý spokojen a vládní
pozemky jsou už vesměs rozebrané; jen
vanou.
od železnice a od společností spekulantů
Naše drahá matka, která z lásky k jest ještě dosti ku koupi. I menších fa
synům vydala se na dalekou cestu sem rem jest tu dosti na prodej.
a prodělala s námi ty nejobtížnější chví
Okres náš, Grand Traverse, čítá
le a nesnáze, když teď už mohla si od- $2 000 obyvatelů. Čechů sem každým
počinouti a těšiti se s vnoučátky, mu rokem přibývá Každý může dosud zde
sela nás opustiti. Zemřela po krátké
nemoci 17. března 1862 a ku jejímu dostati práci, ať dělník neb řemeslník,na
pile neb v lese a může dělali celý rok.
pohřbu dostavili se všichni Češi z blíž
Čechů jest zde 46 rodin a 3 svobodní.
ka i z okolí, neboť ji všichni milovali.
V únoru r 1879 zařídil se tu Český
Kteří ještě neuměli choditi, byli přine
Podp jrující Spolek řádový. O udržení
šeni, znajíce babičku Wilhelmovou víc národnosti se tu staráme co nejvíce
co babičku všech roztomilou. Pohřeb můžeme, ač naše dítky navštěvují jen
byl dojímavý. Její syn Jan držel krás anglické školy; my je učíme doma čisti
nou řeč u hrobu. Každý z přítomných a psáti česky a nejvíce se učí z novin
uronil vřelou slzu nad prvním Českým
hrobem zde. Bylať 70 roků stará. Žila českých. Mladíci naši neber--u to tak
přísně, aby jen česká děvčata za man
s námi vždy velmi trpělivě, očekávajíc želky si vyhlíželi a panny naše dělají
lepší časy. Za nedlouho za ní zemřel též tak. Město Traverse City roste po·
stařičký p. Vojtěch Novotný.
nenáhlu, avšak jistě.
Když jsem vypsala všechno stručně,
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precinktu jest dobře se dvou třetin Če
chů, mezi nimiž byli nejprvnější 1863
pp. Hromašové, Moravec, Cudové a j.
Popisují Václav Kašpar.
Mimo tyto jest ve vedlejších precink
tech mnoho Čechů ještě, tak že v délce
Když jsem dostal do ruky minulý
ročník kalendáře našeho ,, Amerikána“, 24 mil a v šířce 6 mil s pozemky
502.160 akrů, náleží půda
bylo první mé hledati Nebrasku.a zprá obnášejícími
Čechům a Moravanům, jichž jest tu
vy z ní o pokroku našich rodáků, avšak
shledal jsem, že jsou velmi sporé, ač na 600 rodin. V každém tom precinktu
jest nás tu tolik tisíc usazeno v tolika máme dnes po 4 školách, skoro vý
osadách. Je mi líto, že tak málo si ro hradně pro naše dítky vystavěných; ač
dáci mnozí všímají toho, by o svých ani jediný učitel není schopen jazyka
osadách podali zprávy do veřejnosti, našeho, máme přece všecky své úřadneb to jest přece naše chlouba, co jsme níky české, a tito ještě nepostarali se
učinili, a jak pokračujeme, a slouží to o to, aby se dosadil do některé školy
nejen ku seznámení se vzájemnému, ale učitel česko-anglický dobře vzdělaný,
i ku přivábení přistěhovalců, jakož i ku který by nám velice prospěl. My by
podněcování těch nejšlechetnějších po chom přece mohli dobře vy drže ti tako
citů vlasteneckých u nás i u čtenářů vého vzdělaného učitele, neb když jedna
jiných, aby naším příkladem se řídíce, škola by to nemohla sama dobře plaprospívali zdárně ku předu. Musím te titi, poněvadž jest jen asi 4 měsíce v
dy ruku přiložiti ku práci, ač cítím, že roce otevřená, tož by se mohly dvě
není dosti schopná, jak na pisatele slu školy o to zasaditi a vyučovati střídavě
ší. Doufám, že mé nedostatky budou 4 měsíce zde a 4 v druhé.
Pošty naše jsou následující: Cedar
prominuty.
Hill
v Bohemian precinktu, Willow
Naše osada Plzeň jest rozpoložena ve
Crek
v
Chester precinktu, Elk v New
dvou okresích, a sice západně při řece
Platte v okresu Saunders a východně od ton precinktu a Pilzen v 4. precinktu.
Úřadníky své místní, jak školní, kontéže řeky v okresu Butler a jest jednou
z větších českých osad v Nebrasce po stably, cestáky, smírčí soudce a ostatní
žehnané. Tolik se může s jistotou říci, máme skoro vesměs našimi rodáky obsa
že jižně od řeky Platte jsou ve čtyřech zeny a letos zvolili jsme z precinktu
precinktech usazeni jen sami Češi a Mo Elk ct. p. A. Fišera do sněmu státního.
ravané.
Co se týká spolkového života, máme
Při pomezí okresu Butler nese town tu jedno družstvo Česko-rolnického pod
jméno Bohemian. Zde byly první porujícího vzájemně spolku, který čítá
začátky jeho v roce 1867, když se tu 70 údů a jehož jednatelem jest p. Fr.
usadili pp. Tom. Kilián, Voj. Mareš, Datel. Máme též Podporující spolek v
bratří Hájkové, Šavlíkové. To v prv pádu dobytka s 50 údy; jejich heslo
ním přecinktu. V druhém jest ještě ně jest: .,Dnes mně, zítra tobě.“ Dále se
kolik Amerikánů, kteří však šmahem tu zakládá řád Č. S. P. S., který co
vyprodávají, jak se jim sem kupec český nejdříve bude žádati za přijetí do bratr
naskytne a tak budeme tu ovládati ské Jednoty.
hnedle sami. Zde se usadili 1863 pp.
8 kostelem nechce to jiti ku předu,
Jos. Kašpar a Fr. Ptáček. V třetím neb ač se už mezi katolíky o něm mlu
precinktu Elk jsou až na 4 Amerikány ví a hádá dlouho, nejde to ku předu.
sami Češi a Moravané, z nichž prvními Chtějí ho míti v Cedar Hill.
byli r. 1866 pp. Petr Kastel, rok na to
V Plzni samé mají založený a vysta
Jos. Synáček, Jan Vaňous, Vác. Kaš věný kostel sv. Cyrila a Methoděje a
par. Jak. Kubálek a Vavákové.
čekají, že sem dostanou také Českého
Největší nával Čechů do zmíněných kněze. Spolek ten čítá 130 údů.
Pak jest tu též jedno družstvo Českoosad byl r. 1878, kde najednou přes
20 domovin se založilo na vládních po rolnického podporujícího spolku se 65
zemcích hlavně od přistěhovalců z Braid- údy, jehož jednatelem jest V. Kašpar.
wood, 111., mezi nimiž jsou pp. Kusí- Pak Podporující spolek v pádu dobyt
kové, Vaňkové, Fujanové a j. Ve 4. ka má 35 údů.

Česká osada Plzeň (Pilzen), okres
Saunders, Nebraska.
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Ti, shledavše zde pěkné a laciné po
Z časopisů dochází sem ponejvíce ka
zemky, podali zprávu o tom přátelům
tolický časopis; jiné málo se čtou.
Do Wahoo, okresního to našeho síd a známým svým, kteří dosud v městech
la, máme jen 15 mil a tam je«t také bydleli, načež tito za nimi se vydali,
velmi mnoho našich rodáků osazeno v a následujícího roku (1855) zde se usa
obchodech. P. V. Kirchman má obchod dili, kupujíce kongresní půdu v ceně
kořenářský, p. Fr. Koudele obchod řez $1.25 za akr. Následkem ustavičného
nický, p. V. Krátký jest notářem, p. přibývání obyvatelstva počala vzrůstati
J. Beránek závod sedlářský, p. Ant. i cena pozemků.
Jansa sklad dříví stavebního a několik
V roce 1860 bylo zde již 60 českých
hostinců. Jest tam kat. český kostel a rodin, které sešly se k vystavění české
v okolí asi 50 českých rodin, většinou ho kostela sv. Václava. Pozemek pod
z Moravy, které přijely sem asi r. 1876 kostel daroval p. Josef Linhard. Hned
a vykoupily ponejvíce farmy od Ameri naproti místu tomu darován byl poze
kánů. Zde jest též řád 0. S. P. S. mek 10 akrů od p. R. Egspuellera,
Wahoo Pioneer. Železnice se táhne okre kdežto pánové Jos. Spillmann a Jan
sem, tak že máme všichni se všech Spillmann darovali po 5 akrech lesa,
stran k ní přístupu blízkého.
taktéž ku kostelu.
O počátcích osazování tohoto našeho
V roce 1864 přijel vel. p. Ant. Dom.
dalo by se mnoho vyprávěti a viděli Urban, který zde pobyl do roku 1865.
by naší krajané, jak těžce jsme i zde Nemajíce dosud žádného místa k uby
museli počínati, když na příklad museli tování kněze, počali osadníci stavětí
první osadníci jezditi 36 mil do mlýna faru, která v roce 1866 byla dohoto
nejbližšího, nemajíce ani žádných cest, vena.
aniž mostů, neb když se nějaký most
V roce 1866 přijel vel. p. Leixne·
lehce postavil, nej bližší déšť jej zase ring, který zde pobyl pouze čtvrt roku,
Ku konci toho
odnesl. Pro větší potřeby, jako pro navrátiv se do Čech.
vozy, muselo sejaž do Nebraska City, samého roku přijel vel. p. Fr. L. Mi75 mil daleko jezditi s velikými obtí kota,· který až dosud spravuje osadu
žemi. Dnes však jsme všichni tomu zdejší.
povděčni, že jsme zde, ač poslední ro
V roce 1868 přistavena byla zadní
ky jsme byli navštíveni kobylkami, kte čásť kostela a vystavěna věž. V roce
ré nám mnoho mozolů a práce zničily 1870 stavěna byla farní škola, o jejíž
a o mnoho nás připravili. Než všechno zbudování hlavní zásluhu má vel. p.
jsme přestáli a pokračujeme ve všem Fr. L. Mikota Školu průměrně navště
životě ku předu, ač ponenáhlu, neb ne- vuje as 50 dítek. Vyučuje se češtině a
nauči-li jsme se všichni ještě té svor angličině. Učitelem jest J. J. Kovářík.
nosti, která domy staví, což však dou
Jelikož kostelík zdejší nebyl dosti
fám přiučíme se po zkušenostech svých prostranný, pomýšlelo se na přestavení
časem a budeme šťastně a spokojeně přední části jeho. Se stavbou počalo se
vedle sebe žiti a blaho své vzájemně si r. 1872 a dokončena bvla r. 1873. Plán
pojišťovat! na krásných luzích bohatého k přestavení kostela, jakož i plán k vy
a krásného státu Nebrasky.
stavení školy, zhotoven byl od p. Fr.
Jeřábka, dovedného stavitele českého.
Kostel, fara i škola jsou zbudovány z
Česká osada ve Spillville, Iowa.
kamene. Kostel sv. Václava v nynější
podobě
své jest zajisté okrasou celé
Píše 3 J. Kovářík.
okolní krajiny a chloubou zdejších Če
Městečko Spillville, okres Winne- chů. Vnitřek chrámu ozdoben mnohý
scheik, leží na řece Turkey, tři míle mi krásnými obrazy, mezi nimiž zvláště
západně od dráhy Chicago, Milwaukee obrazy křížové cesty vynikají. Obrazy
ty byly objednány z Čech.
a St. Paul. První Češi osadili se zde v
roce 1854 ; byli to nejvíce tací, kteří
V roce 1877 objednány a toho samé
již rok neb 2 leta v některém městě, ho roku postaveny byly velké varhany
zejmena v Clevelandu, O. a Davenportě, v ceně $1200 z dílny p. J. G-. Pffeflowa, bydleli.
fer-a ze St. Louis.
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Stavba chrámu a školy páči se na
$10.000 a vše dobrým vedením vel. p.
Fr. L. Mi k o ty se zaplatilo, tak že na
stavbách těcli nelpí žádný dluh.
Mezi obchodníky zdejšími vyniká p.
Vác. Krejčí (W. Taylor), který sloužil

Co se národního života týče, jsme
zde úplně mrtvi. Dokud zde byl p.
Cetlovský, hrálo se divadlo po 3 neb
4kráte, po jeho odchodu as 2krát. Na
to vše úplně umlklo.
Jedine, co zde máme, je česká kapela,

Česká katolická škola ve Spillville, Iowa. +)

v 13. Iowském pluku v občanské vál
ce. Nyní má dobře zařízený obchod v
Drygoods a Groceries.
Že závodů českých dále jmenovati
dlužno: Kovářskou a kolářskou dílnu p.
Jana Čížka, kovářská dílna p. Kašp.
Beneše, řemenářská dílna p V. Ková
říka. Obchody s nábytkem mají Karel
Anděra a pp. Janešové, český pivo
var p. Jos. Švehly a pěkný mlýn p.
Jos. Kováříka.
Z vojínů, kteří sloužili ve vojsku
Unie ve válce občanské jsou následu
jící: Václ. Krejčí (W. Taylor), Jan
W. Mikeš a Jos. Houdek, kteří slou
žili ve 13. Iowském pluku. Dále: Jan
L. Mikeš, Fr. Málek, Vác. Ploihart,
Fránt Švehla a Jan Brukna, o kterých
nemohu určitě říci, u kterých pluků
sloužili.

sestávající ponejvíce z hochä od 13 do
18 let, která čas od času podniká ma
lé výlety do okolních městeček. Poží
vá velmi dobré pověsti zde mezi všemi
jinými národy. Spolek národní žádný.

Česká osada Midland. okres Colfax,
Nebraska.
Píše F. J. Jonáš.

Četl jsem oba ročníky kalendáře
,, Amerikána“ a shledal jsem, že o naší
osadě není ani zmínky; protož podá
vám tyto řádky, byste jich uveřejnili.
Dne 1. dubna 1870 vyjelo několik
osob z Baltimore, Md., by domov svůj
vyhledali na dalekém západě. Byli to
Jan Liška, Jo·^. Kašpar, T. Šindelář,
V. Šindelář, F. J. Jonáš a Jan Lho*) Vyobrazení kostela přineseme budoucího roku.
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ták. K těm v Chicagu přidružil se J.
F. Šindelář a v Omaha Tomáš Dostal
a Jan Dostal, kteří z Čech jeli a takto
cestovali až do West Point, Nebraska.
Jelikož ani zde nenašli, co hledali, ce
stovali do okresu Colíax, kde na Maple
Creeku zabrali pezemky a založili do
movy své.
Všichni tito přistěhovalci byli bez pe
něžitých prostředků až na p. F. Do
stala, kterýž přivezl asi $1.600. Ten
ovšem dal dobrý základ domovu své
mu. Jinak ale bylo s ostatními. Ně
kteří vrátili se do Omaha, by sobě po
třebných prostředků vydělali; někteří
zůstali na pozemkách, a právě ti byli
první pionéři, neb na 6 až 12 inil ne
uzřelo oko lidské žádné chýše, aniž
jaké lidské stopy vůbec, toliko vlk,
antilopa a nějaká jiná zvěř byla k spozorování.
Jmenovaní osadníci udělali po pří
kladu vlka v zemi díry, podobné skle
pům, v nichž bydleli bez potahu, ano
i bez krávy. Muži, zanechavše rodiny
doma, plahočili. se až 40 mil daleko po
výdělku, aby aspoň ten vezdejší chléb
si zjednali a nějaký kus půdy prolomiti
nechat mohli. A takový byl jich začá
tek. Štěstí jim přálo, tak že koupili do
spolku pár volů a krávu, později kou
pil si každý krávu a ta byla takřka
jích živobytím.
Tak uplynul první rok v největší
strasti. Na jaře zasely se malé kousky
pšenice a pracovalo se v potu tváře dá
le. Tímto rokem přibyli někteří noví
přistěhovalci a tu počala vzájemná podÍ>ora, ačkoliv bylo to smutné, když doiromady všickni nic neměli, toliko ně
který koupil pár volů, jiní dva společ
ně pár volů, atd. Každý, kdo měl po
tah, prolamoval půdu, ano i těm, kteří
potahu neměli, zoráno něco, což ti za
se jinou prací opláceli.
Tak přiblížily se první žně. Ty vrouc
ně očekávané byly požehnané, jelikož
ale málo seto bylo, sklidilo se málo;
zbylo ale již každému na živobytí a na
děje oživla, že pracovalo se s dvojná
sobnou pílí a počal blahobyt růsti. Při
stěhovalců přibývalo. Někteří přivezli
peníze, jiní bídu a dluhy cestovné, však
ku podivu, jak v takovéto směsici kaž
dý rád bližnímu svému v bídě stojící
mu pomáhá, ano i to skrovné sousto
&

chleba s ním rád dělí. Uvedu z le dva
takové příklady.
Pan J. J. přijda sem, neměl ani to
lik, aby mohl papíry právní na pozem
ky zapraviti, jakož i ty nejhlavnější po
třeby musel si odepříti pro nedostatek
peněz. I obrátil se tudíž zase s prosbou
k p. T. Dostálovi, který zaplatil zaň
potřebné papíry, jakož i zapůjčil $ 160,
by mohl si konpiti pár volů tří do
spolku, totiž F. J. Jonáš, V. Šinde
lář a T. Šindelář. P. Martin Lodel pro
dal Jonášovi krávu rovněž na slovo bez
peněz a pan F. Folda, obchodník ve
Schuyler, brecháČ též tak. I bylo ne
jen Jonášovi, ale i jiným spomoženo.
Ačkoliv jest dávno to vše splaceno pra
cí a penězi, a každý z těch vládne hez
kým majetkem, přece upomínka na to
nevyhasla a nevyhasne zajisté nikdy.
Vzpomínka na ty kruté dny života ve
zdejšího a na ony pomocné ruce poda
né nám v největší bídě, oblažuje nás
do smrti.
Druhý příkad: Josef Čejda přibyl na
pozemek se třemi do spolku, koupili
voly, nimiž zorali hodný kus půdy,
pak se spolek rozešel a p. Čejdovi
zbyl potah, ale neměl co jisti, ani co
seti, ani čím se odíti. V té úzkosti po
stěžoval si p. F. Jonášovi, který již
druhé žně byl sklidil,', ačkoliv skrovné.
F. J. Jonáš na to zavolal několik sou
sedů, k nimž promluvil několika slovy,
zmíniv se o nedostatku p. čejdy. Ku
konci pravil: ,,Sousedé, myslím že po
můžeme každý dle sil svých, aby spo
moženo bylo krajanu, a já k tomu dá
vám pro začátek 6 bušlů pšenice.“
Toho příkladu následovali všickni
bez rozdílu a každý pomohl jak jen
mohl. Tak pomoženo p. Cejdovi k ži
vobytí a semenu. Takových příkladů je
více. Ku konci tohoto roku zadali jsme
o poštu a obdrželi ji pod jmenein Midland. Přistěhovalců přibývalo, Amerikáné vyprodali a nyní, kde před 10 ro
ky jen plachá zvěř se proháněla, spa
tříš stáda domácího dobytka; kde dří
ve slyšeti bylo žalostné vytí vlků, tu
ozývá se zpěv českých dívek; a kde
dříve toliko krtiny neb n?jaký ten stan
Indiánů bylo viděti, dnes, ne snad nád
herné, avšak dosti spůsobné i úhledné
stavby hospodářské jsou. Zkrátka, di
voká poušť proměnila se v utěšené
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údolí, kde zřítí možno velké lány zo
raných polností, a přetvor ten stal se
toliko za krátkých deset roků.
Osada naše čítá více než 100 rodin,
které zaujímají nejlepší pozemky v okre
su. Máme i své školy, obecní úřady,
český mlýn, český katolický kostel,
družstvo podporující proti škodě krupo
bití, jakož i v pádu nehody a neštěstí;
odbýváme své zábavy deklamační a ta
neční, ano i v neděli svůj kostel navští
víme. Takové jsou poměry nynější.
Jest to krátký náčrtek, však soudný
čtenář posoudí zdravým rozumem těžké
dny začátku a dovede ocení ti i stav
nynější.

Edwardsville, okres Madison, město
čítá 3.000 obyvatelů a nikoliv 300, jak
v 1. ročníku udáno a jiné podrobnosti
jsou asi jako prvně. Dále bylo vyne
cháno následující: Z Collinsville do
Edwardsville máme 12 mil; asi na půl
cestě mezi tě máto městama jest zvané
místo Bluff. Tam na Bluffu a poblíž
Edwardswille jest osazeno přes 70 čes
kých rolníků, kteří si s jejich hospo
dářstvím výborně stojí, neb jsou zde
skoro všichni zámožní a spokojení.
F. Suchý.

Čechové v okresu Guthrie státu Iowa.
Pise Jaroš Záruba,

Čechové v okresu Madison, stát
Illinois.
Collinvville, okres Madíson, vzdálené
11 mil od St. Louis, na dráze St. LouisT
Vandalia a Terre Haute, má 2.500 oby
vatelů a mezi těmi 60 rodin českých
Z těch má 22 jich vlastní závody a si
ce: bednáři Mat. Černý, Vác. Morštajn a Jos. Černý, 2 obchody se střiž
ním a kořenář<kým zboží Jos. Maršá
lek a syn a Simon Stampfer, 1 barvíř
Jan Miller, 3 hostince Josef Berka,
Vojtěch Barta a Josef Kalina ml., 2
krejčí Jan Mašek a Fr. Tichý. 2 ko
váři Petr a Jan Kalina ml., 1 pekař
S Gotfreund, 1 právník a veřejný no
tář, Ant. Neustadt, 1 jednatel, Václav
Nikrle, 1 obuvník Václav Bandhauer,
1 řezník Václav Smrčina, 1 řemenář
Karel Kořínek, 3 truhláři Josef Juda,
Mat. Lohr a Václav Nikola. Většina
ostatních jsou havíři. Český spolek jest
zde jen jeden a to jest řád Svatobor, č.
IV. č. S. P. S., který byl založen 1.
července r. 1870; schůze se odbývají v
síni p. Jos. Berky; onen řád odbývá
každých 14 dní v létě výlet ve své
vlastní zahradě.
První Čechové sem přišli a sice:
Josef Kalina st. z Břeskovic, v srpnu
1851, který přibyl do Ameriky r. 184y,
dále Josef Berka ze Švihová v únoru
1852, a přibyl do této zemi v červnu
r. 1847; člověk to velmi podnikavý,
dobročinný a lidumilný.
F. W. Bandhauer,

Okres Guthrie jest v krásném polo
žení, vesměs samá rovina, vyjma něco
málo kopcovitých pozemků, jež se na
lézají jiho-západně.
V tomto okresu jest dobrá půda pro
pěstování kukuřice, kteráž se výborně
zde rodí. Také pšenice se zde dosti ro
dí, avšak jen ze začátku, dokud jest
pole nové; čím pole starší, bývá úro
da pšenice řidší. Ostatně to nejvíce zá
leží na pohodlném ročním počasí.
Nejprvnější čeští osadníci zde se usa
dili: Bratří Josef a Karel Chaloupka;
Josef Chaloupka osadil se zde totiž r.
1870, 14. května a jeho bratr Karel
Chaloupka o rok později, r. 1871 ku
konci října za ním se přistěhoval. Ten
samý čas přistěhoval se sem Václav
Mlejnek. Jsou v Americe hezkou řadu
lét, prvnější 24 roků a V. Mlejnek 18
roků. Vác. Mlejnkovi bylo dosti těžce
s nesnázemi zápasiti skrze drahná leta
za pobytí jeho v Americe. Zvláště zde
v Guthrie Co. co začátečníku na farmě,
mnohou trpkou zkoušku bylo mu pře
státí. Nejdříve mu shořel nový roubenák, z čehož nezachránil docela niče
ho; vůbec vše, co ve stavení se nalé
zalo, ohefí strávil. Byl rád při všem,
že sebe a dítky zachránil před uhoře
ním Neb jak sám vyprávěl, že dítky
spaly na půdě, netušíce n ičeho, že nad
nimi hoří. Ohefi povstal od lampy. Vše
bylo v jednom plamenu takřka v mžiknutí, neb na půdu již pro plamen ne
mohl, by je zbudil. Vzdor jeho křiku
se žádný ani nepohnul.
Nezbývalo mu a jeho manželce nic
jiného, než ze dveří ven ; zanechali
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jíce pouze na zřeteli, zachrániti dítky
od tak blízké a strašné smrti. Se srd
cem duchaprítomným přistavil žebřík
k lomenici, po němž se dostal nahoru;
v krátkosti na to lomenice praskala pod
pádnými ranami jeho, a konečně otvor
byl učiněn do vnitř hůry a na to v
krátkosti byli všickni zachrápěni.
Pak zas je pronásledovala neiňoc
jednoho po druhém, tak že vše, co
mělo jiti ku předu, ono se to opožďo
valo. Konečně se štěstěna na néj tro
chu příjemněji obrátila, tak že vzdor
všem svízelům má farmu dosti správně
zařízenou. On jest muž pokročilý, ná
rodního smýšlení. Při tom jest věren
své pevné zásadě. Mnohý mladík by
sobě mohl vžiti příklad z něho, jak
možno nabývati vzdělání a zušlechťo·
vání svých mravů. Na otázku tu vám
se odpoví: Jen piiným čtením a pozor
ným probíráním článků v časopisech
lze člověku vyšinouti se na stupeň
vzdělanosti lacino.
Po těchto osadnících přistěhovali se
sem následující Češi: Josef Záruba r.
1872, Josef Voříšek r. .1872, J. Čabelka r. 1873, Jan Haniš r. 1876, J. Ma
cek. Poslednější co se zde usadili j-ou:
Fr. Bundrle, na jaře r. 1878 Jaroslav
Záruba na podzim. Více Čechů sem
nepřibývá. Spolku zde žádného není,
čehož jest příčinou velká vzdálenost
jednoho od druhého, a to nejhlavnější
co jest, že jest každý jiného smýšlení.
Z těchto osadníků byli pouze dva vo
jíny, totiž: Josef Chaloupka a Josef
Macek. Josef Chaloupka byl svobodně
vzat v roce 1874, 26. září; sloužil pod
Willim Shermanem, Company F., 16.
regiment. Byl účasten v několika bit
vách. Josef Macek sloužil u téhož plu
ku u setniny O., byv v noci vzat, an
neměl žádný měšťanský list. Ačkoliv
ho po čase propustili, nedlouho na to
však profi úřadně posláno bylo. Že
však Josef Macek se stal obětí omylu
v jménu, toho sobě ale úřad ani nepo
všiml. Měl vlastně odveden býti jistý
Machek, což jim p. Macek vysvětlil,
že to jméno jeho není, aniž by jména
ta stejná byla. Přesvědčiti je chtěl o
pravdivosti svého vyjádření a žádal je,
by k samotnému p. Machkovi s ním se
přesvědčiti šli.

Uposlechli jej, že se s ním bez pro
dlení na cestu vydali. P. Machek toho
času těžce stonal, tudíž naší poutníci
ani dovnitř nešli, nechtíce klid nemoc
ného rušiti. Pouze na požádání jejich
vyšla manželka nemocného ven, s níž
bylo hned o tom mluveno. Ona vše zje
vila muži jak věc se má, on však ani
tolik citu neměl, by pouhým vyjádře
ním Macka od vojny zachránil, aniž
snad se musel strachovati, kdyby prav
du pověděl, že musí jiti na vojnu, neb
z lůžka se nemohl hnouti. Měl prý z
toho spíše radost, že mohl viděti svého
krajana opět na vojnu capati. A tak
opět musel vstoupí ti do řad branců.
Josef Macek po delším pobytu ve vojště byl propuštěn na svobodu, začež
dostal náhradu po vyšetření, že byl neprávě vzat. Josef Machek nedlouho na
to skonal po delší nemoci.

Cechové v Milwaukee, státu Wisconsin.
V Milwaukee počali se usazovati Če
chové hned z prvních přistěhovalců,
kteří pustili se nazápadzNew Yorku
v letech prvních padesátých a tu hned
mezi nimi se počal vyvíjeti čilý národ
ní ruch, neb bylo mezi nimi mnoho
probudilých národovců. Voj. Náprstek
tu snad byl prvním Čechem, ale za
ním táhlo se jich více stále svobodo
myslných a činných.
První roky odbývali mezi sebou jen
domácí zábavy, avšak už r. 1854 zalo
žili národní spolek vzdělávací ,,Slovan
skou Lípu,“ která založila hlavně po
mocí p. Náprstka Českou knihovnu,
hrála divadla česká v síni Birchardově
na rohu Grand av. a W. Water st. Míst
nost svou měla „Sl. Lípa“ na ulici
Chesnut v cizím domě, ale už 1868 po
stavila si nynější síň na pronajatém
pozemku. Zatím pracovalo několik údů
spolku na založení samostatného spolku
sokolského, což se jim také podařilo,
než nikoli na dlouho, neboť se oba
spolky spojily a Slov. Lípa přijala ne
jen jméno Sokola, ale i jeho účel vedle
účelu svého. Roku 1871 na to dával se
koncert s výhrami, který vynesl na
$1.800 čistého užitku, začež zakoupil
spolek pozemek, na němž jeho síň stá
la a síň pak ještě rozšířil, ana nesta
čila všem potřebám národního života.
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Teď jest sin ta čistá. Spolek pokračoyal zdárně, až do roku 1879, kde po
znal, že· lepší budoucnost kyne jemu a
jeho údům lepší se poskytnou výhody,
když se připojí k jednotě řádu 0. S.
P. S., což také učinil 16. února 1879 a
nazývá se teď řád Wisconsin, Č. S. P.
S. číslo 17. Budova patří tedy řádu a
dje poslední výroční zprávy obnáší ma
jetek spolku toho $6.400.
Členů jest
70, knihovna čítá přes 1.000 svazků
všech odborů a v síni jest pěkně opa
třené jeviště pro divadelní představení.

po zdatné práci ve svém úkolu majetku
na $7.000 a v červnu 1879 připojil se
k mladému bratrstvu spolků Č. S. P. O.
co Číslo 7. Spolek ten má na 100 údů
a schází se v ulici lil., roh Prairie.
Když toho potřeba žádá, osvědčí se
vždy i národních účelů dbalým.
Katolická část Čechů, ač v menšině
v městě, přece budí značnou činnosť.
Má postavený kostel sv. Jana, faru a
školu, která ač česká, přece má jeptiš
ky, které vyučují výhradně anglicky a
německy, nikoliv česky. Jest však na-

Sín Řádu ,, Wisconsin“ Č. S. P· S. č. XVII, v Milwaukee, Wis.

É-ád pěstuje mimo svůj účel podporu
jící ještě také národní účely ve zvlášt
ních odborech a sice pěveckém, drama
tickém, tělocvičném a školním. Drží
se nedělní škola česká, do níž mají
dítky přístup zdarma a vyučují se od
učitelů, které zvolí spolek střídavě ze
svých Členů. Škola má svou zvláštní
knihovnu čítající asi 300 svazků škol
ních kněh. línihv
*/ obstarává řád sám
pro dítky a dává jim je zdarma.
Druhý spolek silný zde jest ,,Čechoslovan“, kterýž byl založen r. 1863 co
spolek podporující výhradně. Má teď

děje, že probudí se katolíci milwaukští
k úctě k mateřskému jazyku a přimějí
kněze, aby v jejich škole nenechal odnárodfiovati dítky jejich, neb nastáva
jící pokolení by ani do českého kostela
už nechodilo, kdyby česky se neučilo a
církevní sbor by nesl z toho škodu sám
největší. Kněžské služby koná zde P.
Lev Suchý. Kostel ten má na sobě
ještě značný dluh, který za správy dří
vější rok od roku stále rostl, na místo
aby byl ubýval. Koupiliť katolíci čeští
kostel za $7.000, položili sebraných asi
$3.000, uplatili v krátké době ještě
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$1,500, a kdjž se po několika letech Caiedonie u Racina, jen asi 34 míle
začal dětati pořádek po mnohých sbír vzdálená.
Dále se musíme ještě zmíniti o české
kách od knězi českých zde, sldedáno,
že dluh kostela obnáší ještě 9.500. To dělnické sekci, která pracuje tu už delší
mnohé omrzelo a vzdali se účastenství dobu a schází se u p. Kollmana, roh
ulic Vleet a 14. Pak dlužno zmíniti se
při^ kostele.
Česká tiskárna zdejší p. A. Nováka o „Svobodné Obci“ zdejší, která zalo
byla založena r. 1875 a tiskla z počát žila se ku podporování proí. Klácela,
ku jen „Hlas Jednoty Svobodomysl jenž sem se přestěhoval z Kewaunee
ných“ od prof. Klácela. Pak před vol 1878 a zůstává zde, pracuje ustavičně
bou vydával se p' litický. agitační list pérem svým a smýšlením. Svobodná
republikánský s obrázky ,,Bodlák“ ně Obec přetvořila se v řád Wisconsin a
jaký krátký čas a teď se tu vydává jest teď spojena s ním bez samostatné
mnoho spisů Klácelových, jeho „Hlas“ ho života.
a pak měsíčník „Hospodář Americký“,
Zároveň se nalézá zde sídlo velkokterý dobře prospívá, takže nastávají řádu pro stát Wisconsin a stát sám
čítá 4 řády a dva se právě tvoří nové.
cím ročníkem bude ještě zvětšen.
Počet Čechů zde obnáší asi 4 000
Jest tu veliký počet českých židů,
duší a hlavní část jich nachází se ve kteří se však do národního života ne
wardě 10., kde, kdyby drželi pohroma hlásí, leč když s Čechy chtějí vésti
dě, budou jejich hlasy ve volbách roz- obchod.
Dodati ještě musíme, že první Če
hodovati, tak že by lehce mohli svého
radního a některého jiného úradníka chové, kteří se zde usadili, jsou násle
zvoliti. Mimo to je jich hustěji pohro dující: pp. Vojta Náprstek, Jan Balat
madě ve wardách 2., 3., 8., 11. a 12. ka, Jos. Šrám, Jak. Neustadtl, Hynek
Jediným Českým úřadníkem byl školní Heller, Jos. Mann, kteří sem přišli
komisař p. Jindřich Todl v 13. wardě. mezi 48. a 50. rokem. Do 53. přišli
Českých hostinců., kde se nejvíce ži ještě pp. Frant, Landa, Ant. Richter,
vota českého nalézá, jest tu 7. Bratří Vojt. Stránský, Jos. Pista. Pak za rok
Václ. Fráňa, Jos. Janeček, Jos. Zima,
Hromádkové mají tu znamenitou dílnu Jar.
Kouloch, Vác. Žlab, Jos. Satran,
kufrářskou s 200 dělníků, vesměs skoro
Čechů. P. V. Toepfer má dílnu zámeč Jak. Vaněk, M. Soukup a Jos. Kříž,
nickou asi s 12 dělníky, a p. F. Toep otec. Ostatní později.
fer dílnu jinou se 6 dělníky. P. Kříž,
starý osadník z doby p. Náprstka, má
největší vinárnu s víny kalifornskými Boiatekk životopisu pana Tomáše Jnránka.
(Ku stránce 136.)
od českého vinárníka p. Votýpky. Ji
ných obchodů jest tu ještě samostat
Když se dostal do Cooperstown, se
ných asi 20. Českých hudebníků jest tu známil se s právě přistěhovalou českou
veliký počet, z nichž zvláště hudební dívkou, která se stala jeho manželkou.
rodina p. Čapkova vyniká umělci na Manželství jejich jest požehnáno 4 dítrozmanité nástroje. Větší část Čechů kami, z nichž však dvě zemřely a jen
zdejších má své staveniště a domky, dvě zůstaly na živu, · totiž jedna 19 a
tak že se málo kdo odtud’ stěhuje, ale druhá 7 roků stará dcera.
spíše Čechů sem přibývá nových. Zá
Letos jest p. Tom. Juránek 69 roků
bavy a divadla opakují se v síni české stár a nezabývá se vyučováním školy,
každý měsíc nejméně jednou.
poněvadž zákon zdejší vyžaduje, že mu
Život národní jest dosti čilý a sro- sí učitel každý rok znovu dělati před
vnalosť stran jest dosti uspokojivá, tak dozorcem školním zkoušku, což jest
že není tu nikdy větších sporů o něja starci jistě velmi obtížné a nepřístojné,
ké záležitosti veřejné. Co se týká ře aby se posadil mezi mladíky a mladice
mesel, převládají, mezi nimi krejčí, ja zkoušku opakující vždy a pak aby vtlou
kal do paměti si v stáří ještě každý
ko v Chicago.
V blízkém okolí města jest několik rok to, co dávno již zapomenul a počeských farmeru, osazeno avšak jen po třebovati nebude. Zabývá se většinou
řídku,Ja nejbližší větší česká osada jest teď zahradnictvím a vydal, jak známo,
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velmi důkladný spis zahradnický, kte
rý by neměl scházeti v žádném hospo
dářství českém, kde zahrada jest ne
zbytným přídavkem na každé farmě,
pod názvem:
Ovocná zahrada, čili nauka o pěsto
vání ovocných stromů. Příruční kniha
pro hospodáře, zahradníky, štěpaře a
ty, již se rostlinářstvím zabývají. Dle
vlastních zkušeností mnoholetých sepsal
Tomáš Juránek; tištěno v Milwaukee u
A. Nováka nákladem spisovatelovým.

zvem: „Hospodár Americký“, časopis
pro rolnictví, zahradnictví, a hospodář
ství vůbec. Jest to časopis, který už
dávno scházel nám zde a který už dáv
no chtěli podnikati někteří čeští vyda
vatelé, jen že se jim nedostávalo zku
šeného a vzdělaného rolníka, který by
jej řídil. Dnem 1. srpna vyšlo číslo 7.
Časopis stojí ročně $1 a adresa jeho
jest : Ant. Novák, 433 Milwauke str.,
Milwaukee, Wis. Jest to časopis vše
mi hospodáři, kteří jej poznali, chvále-

Český kostel v Nové Praze, Texas (New Prague).

Velmi dobrá tato kniha má malého od
bytu, tak že výloh nakladatele není ani
čtvrtý díl ještě kryto, avšak doufá, že
nalezne se hospodářů, kteří knihu tu
za prospěšnou uznají a tak náklad celý
že se prodá, což jest ku přání i nakla
dateli, zvláště pak farmerům naším.
Cena jest levná, jen 50 centů, ana kni
ha obsahuje 183 stran a má pěknou
úpravu.
Letošním rokem započal p. T. Jurá
nek pořádati měsíční časopis pod ná

ný a dochází obliby značné. Má čisté,
hospodářství se týkající obrázky a pěk
nou úpravu.
Jest potěšitelno, že po tolika letech
skrytosti vystupuje pan T. Juránek na
světlo působnosti na roli národní a jest
jen k přání, aby se práci jeho dostalo
uznání a zasloužené mzdy.

Dodatky.
Nová Morava, okres Lavaca, Texas,
pokračuje chvalitebně. Krajané naši
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tento rok o jednu školu více.
Eřistavěli
ioni jsme v kalendáři opomenuli pojmenovati Česko-slovanskon osadu pod
jmenem Prairie Point čítající 20 rodin,
které se živí rolnictvím.
K obráncům unie náležel v poslední
válce mezi jinými Čechy dosud jmeno
vanými p. Jo8. Krajník, při 26. pluku
státu Wisconsin, eetnina F. Sděluje, že

musel mnoho vvstáti, a že ,,neleželi‘,
jak rakouští vojáci říjkají, ale stále z
místa na místo museli přecházeti, a za
kusili hladu, žízně a otrhání, tak že
těch dobrých časů na vojně bylo málo.
Oprava. V lofiském ročníku stojí při
popisu okresu Jones, Iowa, jmenován
p. Fr Bin, což jest chybou a má státi
Fr. Biss.

-------------- —--------------

Dodatek k statistice Chicaga pro rok 1879lásky. Vkladné jest $1, měsíční pří
spěvky 15 c., podpora v nemoci první
Už v letech před ohněm chicagským rok $1 týdně a druhý rok $2. První
byl zaražen v Chicagu dámský blaho- Čtvrtletí skončilo ve finančních pomě
dějný spolek národní, avšak od té do rech velmi dobře, neboť bylo v po
by usnula všechna činnosť toho směru, kladně na hotovosti $219.52, kdežto
až teprve koncem roku 1878 probuze celý majetek sborový páčil se na $232.na byla několika Články v „Svornosti“ 52. Údkyfi bylo 75. V ten čas byly
a příkladem českých dam v jiných měs vyzvány ústředním výborem Jednoty
tech. Dne 6. října 1878 byl založen Českých Dam, stávající v jiných měs
první spolek takový pod jmenem ,, FZgg- tech, by se připojily, což učinily a jsou
ta'I číslo L a ten čítá do nynějška 80 v Jednotě číslem 5. Uřadnicemi jsou
údkyfi, které vyznamenaly se horlivostí teď následující dámy: Anna Dameš
a dobročinností v národním životě. Od předsedající, Anna Tomek dozorkyně,,
bývají schůze měsíční v Těl. Jednotě Marie Tomášek místopředsedkyně, K aSokol a mají za účel seznamovati se teřina Cviková průvodkyně, Josefa Sa
vespolek, vzdělávati se a nemocné i ne kulinova protokolní tajemnice, Růže· a
šťastné podporovati. Za první rok Česal účetnice, Anna Klepalova poklad
svého působení vyznačil se spolek ten nice, Marie Kuthan vnitřní stráž, Anto
to obdarováním chudých školních dí nie Lhotkova venkovní stráž. Výbor
tek o vánocích; povolil na zřízení česko- majetku: Marie Kuthan, Regina Zelen
anglické školy $35, na brány k česko- ková a J. S. Uhlířová. Teď má Pře
národnímu hřbitovu $25, sebral značně myslovna 130 údkyfi a pokračuje zdár
příspěvků peněžních, i tři veliké bedny ně ku předu.
šatů pro prérijním požárem stižené na
4. „Dobroslava“ nazývá se dámský"
západě, a mnoho jiných menších do spolek
Číslo T. Jednoty Českých Dam,.,
brodiní činil. Odebírá Světozor, Ženské
Listy, a jiné časopisy a spisy. Před který byl založen sestrou Damešovousedkyní jest Klem. Nováková, tajem co klub 18. května 1879 a když měl v
krátkém čase na to 16 údkyfi, byl uve
nicí Albína Flígl.
den do Jednoty.
2. „ Vdastačí číslo II. založena hýla
5. „Jaroslava^ nazývá se další člen
5. dubna 1879 a má 27 údkyfi. Ucel Jednoty™Českých Dam, založený pí. A.
jest týž, jako v č. 1. a schází se v míst Damešovou 1. června 1879, k erý když
nosti česko-anglické svobodné školy v čítal 25 údkyfi, byl přijat do Jednoty
Plzni. Předsedkyní jest Anna Fučíko pod číslem 8.
vá, tajemnicí Maaie Žákova.
6. „Lada“' pěvecký spolek dámský,
3.
číslo 5. Jednoty založen v květnu 1879 a čítá na 30
Českých Dam, založena byla 12. ledna údkyfi, které pravidelně se cvičí ve
1879 a má za účel nejen pojistiti pod zpěvu pod řízením p. Jana Geringera
poru v případu nemoci, ale i jinak v a činí značné úspěchy, jak nejednou
životě ovíjet sestry vzájemnou páskou byly osvědčily.

Dámské spolky v Chicago.
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Bratrstvo Č. S. P. S.
1. Ř Á d ..Věrnost“ číslo 8.
Č. S. P. S. zalózen od pp Matěje Ve
verky, Fr. Kalibera, Fr. Bistřického,
Jana Nováka, Jos. Holpucha, V. Fr.
Matěje, a uveden byl dne 8. září 1875
Národním Hlavním Řádem, čítaje 19
členů; do dnešního dne čítá 135 členů,
$2300 hotového majetku. Nynější úřad
níci: Předseda Fr. Vytlačil, dozorce
Cel. Hurt, tajemník Heřman Vávra,
účetník Matouš Sedláček, pokladník
Václ. Šejk, průvodčí Fr. Votava, vnitř
ní strážní Václ. Krištůfek, venkovní
stráž ií A. Chmelík, místo expředsedy
Fr. Hiršman.

2. Éád „Pr a h a,‘L číslo 13. Č. S.
P. S. založen' br. Fr. Zdi berou, uve
den Velko-Řádem z lllinois dne 11.
října 1876, Čítaje 39 členů; dnešním
dnem čítá 155 členů, $2.400 hotového
majetku; nynější úřadníci jsou: Před
seda Jindřich Kolín, dozorce Matěj
■Če rvený, · tajemník Hynek Jandus,
účetník Jan Kašpar, pokladník Frant.
Landa, průvodčí Jan Šimon, vnitřní
strážní Jan Bartík, venkovní strážní
Frant Dvořák, místo expředseda Aug.
Loiila.
3. Sád „Rqvn.ost“ číslo 14.
Č. S. P. S. žáTÓzen br. Jos. Svojšem
a Jos. Novákem; tento řád uveden dne
1. ledna 1877 Velko-Řádem z lllinois,
čítaje 32 údů. Dnešním dnem čítá
149 údů, $2.100 hotového majetku; ny
nější úřadníci jsou: předseda Jos. Švojše, dozorce Fr. Hrejsa, tajemník Jos.
Živnůstka, účetník M. Krištůfek pokl.,
Jos. Matoušek, průvodčí Jos. Šiihánek,
vnitřní strážní Serka Matěj, venkovní
strážní Jos. Mudra. čestné místo ex
předsedy Jos. V. Beneš.
4. Ř á d ,,J u n g m a n n“ číslo 20.
Č. S. P. S. založen br. Fr. Kaliberou
a Petrem Podzimkem, uveden VelkoŘádem z Ilinois dne 12. srpna 1877,
čítaje 21 členů; dnešním dnem Čítá 120
členů a $16.00 hotového majetku; ny
nější úřadníci jsou: předseda Vincenc
• Dlouhý, dozorce Jan Klinka, tajemník
Fr. Pěchota, účetník Matěj Luština,
pokadník Matěj Jedlička, průvodčí
Fr. Sůsa, vnitřní strážní J. Brož, ven

kovní strážní J. Schuster, čestné místo
expředsedy Ant. Šittler.

Řád ,,Jiří Poděbradský“
založen dne — — — čítaje 17 čle
nů; dnešním dnem čítá 121 členů, $1500
hotového majetku; nynější úřadníci
jsou: předseda Václ. Pára dozorce Jan
Bláha, tajemník Čeněk Hloucal, účet
ník Ant. Cihák, průvodčí Jan Haus
knecht, vnitřní strážní Josef Vištajn,
venkovní strážní Fr. Cihák, místo ex
předsedy Ant. Kozel.
É á d „Osvěta“ č. 27. Č. S. P. S.
založen br. P. Podzimkem, J. Vysokým,
uveden Velko-Ř-ádem z 111. dne 12.
května 1878 čítaje 18 členů, dnešním
dnem čítá 70 členů a $1200 hotového
majetku; nynější úřadníci jsou: předse
da Ant. Brom, dozorce Jan Vysoký,
tajemník Václ. Kudrdle, účetník Jos.
Pisingr, pokladník Jan Stejskal, prů
vodčí Jos Pilát, vnitřní strážní Václ.
Kakáček, venkovní strážní Josef Šmíd,
místo expředsedy Karel Drábek.

Řád „Pravda“ číslo 37. č. S.
P. S. Zakhrdaťcié br. Mart. Jeníček,
Jan V. Beneš, Jakub Pádecký; číslo
ono čítalo 19 členů, dnešním dnem čí
tá 32 členy, $2.500 majetku; uveden dne
30. března 1879. Úřadníci jsou: před
seda Martin Jeníček, dozorce Ant. Ma
tuška, tajemník Josef Slanec, účetník
Jan Bernhard, Pokladník Fr. Kolář,
průvodčí Vojta Šiihánek. vnitřní strážní
Josef Baše, venkovní strážní Václav
Pertl, místo expředsedy Jan V. Beneš.
Řád ,,Ř í p“ «založen br. Fr. Ku
čerou a Václ. Šídlem; uveden Velko
Řádem z lllinois dne 24. května 1879
čítaje 21 údů, a nyní čítá 42 údů, ma
jetek obnáší $2.400; nynější úřadníci
jsou: předseda Frant. Kučera, dozorce
Ant. Pecivál, tajemník Václav Sídlo,
účetník Matěj Zajíček, pokladník Jan
Kostner, průvodčí Jan Šindelář, vnitř
ní strážní Fr. Havlice, venkovní strážní
Jos. Janoušek, místo expředsedy Vác.
Pára.
„ É ád „V y še hrad“ založili br.
Štěpán Krejčík, Rudolf Jandus, Josef
Typner, Petr Podzimek; k onomu Klu
bu se připojil sbor Bratří v kruhu.
Uveden Velko-Řádem z lllinois dne 17.
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srpna 1879, údů jest 52, majetku jest
$325.00. Úradníci jsou: předseda Jan
Kután, dozorce Jan Éecha, tajemník
Rudolf Jandus, účetnjk Jan Sykita,
pokladník Jos. Typner, průvodčí Vác.
Nikola, vnitřní strážní Josef Hošek,
venkovní strážní Jakub Hes, místo expředsedy Petr Podzimek.
Klub „Lincoln“ čítá 48 údů.
Založili jej br. Jan Poustka, Antonín
Dvořák.
Klub „V y ,š ehrad“ čítá 24
údů; založili jej br. Jos. Kučera, Fr.
Lenc.

Bratrstvo řádu Č. S. P. S. postavilo
sobě pěkný pomníktím, že ujalo se osi
řelé česko-anglické svobodné školy zdej
ší a vystavělo jí na 18. ulici zděnou,
dvoupatrovou budovu, jejíž obraz při
ložené podáváme. Dne 6. dubna 1879
pokládán základní kámen a dne 31.
srpna odevzdána slavnostně veřejnosti.
Škola vystavena jest na třech lotech a
měří šířky 41 stop, délky pak 88. Ko
lem celé budovy položen 16 stop širo
ký chodník, obehnaný vysokým plotem.
Okna v průčelí, vchod a rohy vroube
ny jsou kamenem, ozdobeným bohatě
okrasami a ostatek shotoven z červe-

Budova Cesko-auglické Svobodné školy v Chicagu, III.

V*e lko-Éád z lllinois pozůstá
vá z£39 vyslanců; úřadníci Velko-Éádu
jsou: Jaii Bouše, velko-předseda, Ro
bert L. Pitte velko-dozorce, Jiří Šinde
lář velko tajemník, Josef Fišer, velkopokladník, Václav Capouch velko-průvodčí, Karel Novák velko vnitřní stráž
ní,
Petr Podzimek velko-venkovní
strážní, Jan Klinka praporečník, místo
ex-velko-předsedy Jindřich Kohn.

ných, tak zvaných patentovaných ci
hel. Nad vchodem vznáší se balkon s
dvěma svítilnám a. Krom toho okrášle
no jest průčelí vytesaným znakem spo
jeného bratrstva (dvě ruce), písmenami
„Č. S. P. S. “, heslem ,,Rovnost,svor
nost, bratrství,“ a letopočtem 1879. V
přízemí nalézají se na pravé straně míst
nosti pro jednatele, na levé písárna; za
těmito dvě světlé, vysoké světnice škol
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ní, každá 39x30 st. velká. Z předsíně
ese po 7 stop širokých schodech
edsíně hořejší, z níž možno vy
stoupit] na balkon. Zde, v druhém pa
tře, nalézá se světnice, určená pro Čekance spolků, šatnice a jiné dva poko
je, velké 18x20 stopách. Výška svět
nic v celém domě obnáší 18 stop. Vlast
ní sífi, velká, měří prostoru 39x 52
stopách. Je pěkně ventilována a opa
třena třemi velkými lustry a jinými
menšími. Po obou stranách táhnou se
po celé délce výstupky, široké 6 stop.
Voda vedena jest všude. Celá budova
stála asi $9000 a provedena jest stavi
telem panem Aug. Loulou. Loty stály
$2.400. Učitelem zde jest p. Rob. L.
Pitte a průměrná návštěva žáků něco
přes 100. Za jednatele školy ustanoven
p. Petr Podzimek.
V celých Spojených Státech čítá
bratrstvo C. S. P. S. 48 řádů a kolem
2300 údů.
______

Bratrstvo Č- S. P. O.
Velkořád lllinoisv Chicago. Úřadníci:
Velko-starosta* Josef Humpál, velmistr
J. Raisler, velko-náměstek Jos. Sedlá
ček, velko-zápisník M. Strnad, velkoúčetník Jos. Konvalinka, velko-pokladník V. Zábranský, velko-maršál Frant.
Frundl, vnitřní veiko-stráž Jan Beran,
venkovní velko-stráž Fr. Vlasatý.
Číslo 1. Č. S. P. O., založeno dne
9. prosince 1878 Josefem Humpálem,
čítajíc 7 údů. Úřadníci: Mistr Jan Rai
sler, starosta Josef Humpál, náměstek
Fr. Frundl, zápisník Jos. Konvalinka,
účetník Fr. Vostrý, pokladník Josef
Vlasák, závodčí Fr. Fišer, vnitřní stráž
Antonín p. Mašek, venkovní stráž Jan
Žák.
Číslo II. Č. S-,P· O., založeno dne
26. ledna 1879. Úřadníci: Mistr Jos.
Sedláček, starosta Fr. Kvapil, zápisník
Ant. Fiala, náměstek Jan Beran, účetník Jan Benda, pokladník Fr. Hauser,
závodčí Vác. Klíma, vnitřní stráž Jos.
Vlasatý, venkovní stráž Vác. Rubal.
Číslo 111. Č. 8.P. O. uvedeno
dne 3. března 1879. Úřadníci: Starosta
Jan Pavel, náměstek Jos. Šilhánek, zá
pisník Václav Bezděkovský, účetník
Fr. Kašpar, pokladník Jos. Antoš,
závodčí Fr, Kašpar I., vnitřní stráž

Jos. Óuchna, venkovní stráž Antonín
Dospíval.
Číslo VI. Č. 8. P. O. uvedeno dne
------------------- 1879. Úřadníci: Starosta
Ant. Kafiák, náměstek Jiří Cvachouček, zápisník Jos. Liška, účetník Jos.
Lahodný, pokladník M. Trázník, zá
vodčí Ant. Sedláček, vnitřní stráž Jan
Heissmann, venkovní stráž J. Legro,
Číslo Vlil. Č. S. P O. uvedeno
dne 14. května 1879. Úřadníci: Mistr
Václav Zábranský, starosta Jan Beneš,
náměstek Josef Vítek, zápisník Frant.
Vlach, účetník Ant. Jelínek, poklad
ník Matěj Hašek, závodčí Ant. Puc,
vnitřní stráž J, Němec, venkovní stráž
Josef Votava.
Číslo IX. Č. 8.,P. O. uvedeno dne
30. června 1S79. Úřadníci: Mistr Ja
kub Hrodil, starosta Josef Otradovec,
náměstek Ant. Mařík, zápisník Josef
Kopta, účetník Tomáš Hrodil, poklad
ník Bart Hrodil, závodčí Václ. Steh
lík, vnitřní stráž Václav Pech, venkov
ní stráž Jan Smát.
číslo XI. Č. 8. P. O. uvedeno dne
28. září 1879. Úřadníci: Starosta Ja
kub Kakuška, náměstek Jan Vlček,
zápisník Josef Vodička, účetník Anto
nín Kakuška, pokladník Antonín Tauber, závodčí Jan Kaše, vnitřní stráž
Jan Vlach, venkovní stráž Fr. Plíšek.
Krom těchto úřadníků má každé
číslo ještě dva strážce.
V celých Spojených Státech čítá bra
trstvo C. S. P. O. dosud 11 čísel a 3
kluby, a sice: jeden na jiho-západní
straně, kdež tajemníkem jest K. Zelen
ka, jeden na severo - západní straně,
kdež tajemníkem jest Jar. Šlesinger a
starostou Hynek Slal. Třetí klub jest
německý a ten zakládá Jos. Štolba.
Z čísel náleží jedno do Braidwood,
111., a sice číslo IV. (zal. 23. dubna
1879); Čís. V. do Clevelandu, O.; čís.
VII. do Milwaukee, Wis., (zal. 10,
května 1879) a Velkořád Wisconsíný
založený v Milwaukee dne 12. května.^
č. X. do Clevelandu, O. · (zal. 7. červce^
1879) a Velkořád Ohio, založený v
Clevelandu dne 29. dubna 1879.
Ačkoliv bratrstvo Č. S. P. O. jest,
jak viděti, mladičké, čítá již přece ko
lem 1200 údů.
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České písemnictví v Americe.

r; >

Náért zevnějších dějin jeho sestavil F. B. Z.

Vzdělanost’ národa lze poznati nejlépe z jeho
písemnictví. My Čeští vystěhovalci tvoříme na
půdě Americké souvislou část’ národa Českého
a kdo chce poznati stupen našeho vzdělání, ze
ptá se po našem písemnictví, co píšeme a čte
me, co kupujeme a vydáváme, čím se vzdělá
váme a bavíme. V písemnictví jeví se náš
duch, naše snaha, náš směr, jakým zde kráčíme,
naše smýšlení, pokroky hmotné i duchovní, na
še radosti i utrpení, naše uvědomění občanské
i naše svoboda.
Písemnictví naše české zde jest teprve dvacet
roků staré. Jest zajímavo, že Čechové nevydr
želi to v Americe ani celých 10 roků bez svého
časopisu. Stěhování započalo silněji v letech
padesátých a r. 1856 už úsilovnč se pracovalo
mezi Čechy o založení časopisu vlastního, svo
bodného, aby využitkovalo se svobody tisku,
která ve vlasti stala se předmětem nejzuřivěj
šího stíhání vlády despotické po roce 1849.
Vojta Náprstek, který se ty doby zdržoval v
Milwaukee, byl prvním a neúnavným povzbuzovatelem ruchu tohoto a jmenovaného roku
držel o tom řeč v Kossuthtown, okres Manitowoc, Wis., k shromážděným zde Cechům, a po
zději zase v St. Louis dovedl nadchnouti Če
chy tamní tak dalece, že zvolili výbor, který
by se postaral o zaopatření prostředků k zalo
žení časopisu českého. Posledně V. Náprstek
louče se na vždy snad s břehy Ameriky, v níž
krajany své tak miloval a tolik zdaru jim přál,
přiměl Čechy New Yorkské k pomoci na práci
té národní a s jich přičiněním a značným pří
spěvkem založen byl konečně první český ča
sopis v St. Louis a zároveň s ním druhý v Ra ·
čine, Wis.
Bylo to počátkem roku 1860, kdy započalo
se vyvíjeti samostatné písemnictví české v Americe především časopisy týdenními, a od té
doby při všech nesnázích a obětěch, které se
mu přinášely od vydavatelů, redaktorů a odbě
ratelů kvetlo, až z něho vyrostla nynější moc
ná síla, která budí i vede ruch národní i ná
rodní vzdělanost’ a jest důstojným zástupcem
naší národnosti před Amerikou.
Tiskáren českých máme dnes v Sou
státí menších i větších 16. Ty byly založeny v
následujícím pořádku : R. 1860 založena tis
kárna v St. Louis, Mo. národním výborem a
druhá v Racine, Wis., p. Fr. Kořízkem za po
moci obětavých národovců, hlavně farmerů v
Caledonii. R. 1867 byly založeny v Chicago,
111., tiskárny dvě, a sice jedna katolická pro
list katolický pomocí knězi českých, a druhá

p. Karlem Jonášem pro svobodomyslný časopis
,,Pokrok“. R. 1869 založil p. Jan Bárta Letovský českou tiskárnu v Iowa City, Iowa a do
Cedar Rapids, Iowa, přestěhovala se česká tis
kárna „Pokroku“ z Racina, kamž se byla z
Chicago přenesla, R. 1870 přenesl p. J. Bělohradský ze St. Louis tiskárnu tam vzniklých
Národních Novin do Chicago a vydával tu list
dále. Roku 1871 přenesla se česká tiskárna ze
Cedar Rapids do Cleveland, Ohio, kdež byla
akciovým spolkem zdokonalena a zároveň zalo
žena česká tiskárna v Omaha, Neb., Cechem p.
Ed. Rosewaterem, majitelem anglické tiskárny
a anglického časopisu tam.
R. 1873 založena česká nová tiskárna v Chi
cago pp. Geringerem a Důrasem, která později
přešla v majetnictví pp. Geringera a Langmayera, a později rozdělivši se tvořila dvě samostat
né tiskárny p. Geringera a p. Langmayera. R.
1875 založena v Clevelandu p. L. Paldou nová
tiskárna „Dělnických Listů“, která později přenešena byla do New Yorku. R. 1876 založil
p. A. Novák v Milwaukee, Wis., tiskárnu če
skou. V St. Louis od r. 1864 byla opět druhá
katolická tiskárna založena, a posledně r. 1879
založena v La Grange, Texas, česká tiskárna
obětavými národovci, kteří založili texanský
časopis. Máme tedy teď v Chicago tři tiskár
ny, a sice Geringerovou, Langmayerovou a Oliveriusovou; v New Yorku dvě, „Děl. Listů“ a
Mašinovou; v St. Louis dvě, „Hlasu“ a Mikšíčkovou; v Racině tiskárnu „Slávie; v Iowa
City tiskárnu „Slovana Amerického“; v Cedar
Rapids drobnou tiskárnu Sustrovou; v Omaha
tiskárnu „Pokroku Západu“; v Clevelandu ti
skárnu „Dennice Novověku“; v Milwaukee ti
skárnu Novákovou; v
Grange, Tex., tiskár
nu „Slovana“; v Baltimore, Md., tiskárnu dro
bnou Šimkovou a v Crete, Neb., malou tiskárnu
někdy Novinskýho, teď v rukou pana A. Heř
mana.
Tuto podáváme seznam tiskopisů vydaných v
českých tiskárnách těch, pokud jsme se mohli
dozvěděti. Seznam ten jest neúplný a prosíme
každého, který by mohl doplniti jej nějakými
spisy menšími neb většími, aby tak učinil.
Zvláště záleží nám na spisech vydaných před
rokem 1866. Kdo by nějaký měl, laskavě nám
ho zašli. Zanesše jej, zašleme spis samý zase
zpět řádně.
Rok 1860.
1. „N árodní Novin y“, týdenník po
litický, vycházející každé soboty, v St. Louis,
Mo. Redaktor Jan Erben. Přeplatné $3 ročně,
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jednotlivá čísla za 10 centů. List 16 při 24
palcích, o třech sloupcích, čtyřstranný. První
číslo vyšlo 21. ledna 1860. Později se zvětšil.
Redaktoři po p. Erbenovi byli pp. Hynek Slá
dek, Jan Borecký a Fr. Mráček.
n, Ame ri k á nsjký“, vydávaný
co týdenník p. Fr. Ko řízkem v Racině, Wis., s
redaktorem p. Janem Bártou Letovským. Prv
ní číslo vyšlo v únoru 1860. Vycházel v sobo
tu a stál ročně $2. Byl o 4 stranách po 5
sloupcích, tištěn písmem německým.
Rok 1861.
3. ..Slav ýe“,, týdenník v Racině, Wis., za
ložený spojením se Národních Novin se Slova
nem Amerikánským. První číslo vyšlo 13. října
1861. Vydavatelem byl p. Fr. Kořízek a reda
ktory byli pp. Jan Barta Letovský a Fr. Mrá
ček. Předplatné $3 ročně.
4. Americký kalendář na rok 1861,
výdaný v St. Louis tiskárnou Národních Novin,
spracovaný J. B. Erbenem. Čítal 34 stránky a
měl na konci první překlad ústavy americké
republiky v českém rouše.

Rok 1863.
5. Z roku toho nemáme nic zachovaného,
mimo časopisy a pak některé Stanovy
spolků Českých, které se zakládaly v ty
doby. Tak tiskly se v Racině u ,,Slavie“ Sta
novy Cesko-Slovanského spolku pro podporu
nemocných pod jménem „Čechoslovan“ v Milwaukee, Wis., založeného 10. března 1862; Sta
novy Cechoslovanského podporujícího spolku
vzdělávajícího pod jmenem ^Slovanská Lípa“
v Milwaukee, Wis.; Stanovy Cechoslovanského
vzdělávacího spolku ,,Slovanská Lípa“ v New
Yorku; Stanovy Cechoslovanského podporují
cího spolku v New Yorku založeného 4. květ
na 1863 atd.
Rok 1864.
6. Upomínka na vlasť.. Sbírka národ
ních českých báchorek a pověstí. Vydávaná v
St. Louisu, 1864, náklaxiem Ant. Elznera. Spi
sek tento vydáván byl v sešitech o 24 strán
kách a prodával se za 15 centů jeden sešit.
Kolik sešitů vyšlo, není nám známo.
Rok 1865.
7. Pravda, čili volné posouzení událostí
a pokroku XIX. století, pomocí historie a ji
ných pramenů. Sepsaná od Karla Procházky v
St. Louis Mo., a vydaná tiskem ,,Slavie“ v Ra
cině, Wis. Cena 30 ctů. Díl první 62 stránky
vyšel 1865, ale drahý nevyšel. Jest to první
spisek svobodomyslný na půdě americké vy
daný v jazyku českém.
8. Stanovy a mimostanovy vzájemné
jednoty pro stavění domů (Mutual House Buil‘300

ding Company) v Chicago. Tisk „Slavie“, Ra
cině, Wis., obsahují jeden arch.
9. Slabikář a první čítanka pro
mládež Cesko-Slovanskou v Americe. S porovná
ním anglické abecedy s českou as počátky země a
přírodopisu. Vydáno nákladem „Slavie“ v Ra
cině, Wis. Práce Karla Jonáše. 64 stránky.
Cena 30 centů.
10. Česko-anglický TI u mač. Ná
vod k naučení se angličině, zvláště určen pro
české vystěhovalce v Americe. Obsahuje ve
skrze naznačení správné výslovnosti. Sestavil
Karel Jonáš, redaktor „Slavie.“ Tisk „Slavie“
Racině, Wis., 1865. Dva díly, stran 256. Cena
$2.38.
11. Výroční zpráva J. T. Lewise,
guvernéra státu Wisconsinu přednesená dne 12.
ledna 1065. 1.000 otisků sněmem povoleno a
mezi obyvatele rozdáno. První to úřadní listina
v jazyku českém v Americe státem vydaná.
12. „Pokrok“, kalendář pro Cechoslovany
americké na obyčejný rok 1865. Tiskem a ná
kladem „Slavie“ Racině, Wis. Ročník I. (Kdo
by měl nějaký výtisk, zavděčí se nám velice,
když by nám jej prodal. A. Geringer, Chi
cago.)
Rok 1866.
V

v 13. „P o k r o k“, ročník II. Kalendář pro
Cechoslovany v Soustátí americkém na obyčej
ný rok 1866. Tiskem a nákladem „Slavie“, Racine, Wis. Obsahuje překlad ústavy Spojených
Států odJK. Jonág^, čásť románu „Bláznivý
rytíř“ z Don QŮixota. Stručný přehled dějin
Spojených Států k objasnění poslední občanské
války s vyobrazeními její generálů, z poštov
ního zákonu pro Spojené Státy a přehled států
v celé Americe. Formát jest velké osmerky,
tři a půl archu silný. Rozebrán. Stál 35 centů.
14. Stanovy Česko-dělnického sboru spo
jeného s podporou pro nemocné v Chicago,
,
111.
založeného 23. prosince 1866. Nákladem
sboru, tiskem „Slavie,“ Racine, Wis.

Rok 1867.
15. „P o z o r A m e r i c k ý“, týdenní časo
pis vydávaný v St. Louis. Vydavatel Karel
Alis, redaktor Antonín Jurka. Zašel koncem
roku.
Rok 1868.
16. Nástupní řeč, již měl Hon. Samuel
Merrill, guvernér státu Iowa, ku oboum sbo
rům zákonodárstva, dvanácté sesí v lednu
1868. Tisk a překlad „Slavie“. 1863. Nákladem
státu Iowa. Spisek osmistránkový.
17. Dvouletá zpráva, již poslal gu
vernér W. M. Stone dvanáctému sněmu státu
Iowa. Tisk a překlad „Slavie,“ Racině, Wis.
1868. Nákladem státu Iowa. Spisek 18 stránek·
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18. „Kjit.o 1 i c. k é- Noviny“ založené
od kněžfčeských ve vlastní tiskárně v Cljifiagp,
počaly vycházeti v říjnu 1868 za redakce p.
Antonína Jurky. Předplatné $3 narok. Vychá
zely půl roku.
19. „P o k r o k“, týdenník svobodomyslný,
založený pľKáŕTém Jonášem ve vlastní tiskár
ně v Chicago počátkem října 1868 pod redakci
p. Jos. Pastora, později Fr. B. Zdrůbka. Na
rok předplatné $3.

Rok 1869.
20. Zpráva, již poslal Lucius Fairchild,
guvernér státu Wisconsinu zákonodárstvu té
hož státu 1869. Tiskem „Slavie“ v Racině,
Wis,. Nákladem státu Wisconsinu. Spisek 12sťránkový.
21. S1 a b i k á ř a p r v n í č í t a n k a pro
Česko-Slovanskou mládež v Americe. Nákla
dem Slavie, Racine, Wis. Cena 30 centů. Obsa
huje 40 stránek. Jest to opravené vydání dru
hé, slabikáře a čítanky z roku 1865.
22. „Náhodní Noyjn.y“, politický
týdenník v _St. Louis, Mo. Vydavatel Karel
Alis, pak J. Bělohradský. Redaktor Jan Oliveriiís, později Jos. Sládek.
e
23. Stanovy ženského vzdělávacího a v
nemoci podporujícího spolku „Lada“, založe
ného 16. října 1868 v New Yorku. Tisk „Sla
vie“, Racine, Wis., nákladom spolku.
24. Stanovy Čechoslovanského podporu
jícího spolku „Slovanská Lípa“ v Detroit,
Mich. Zal. 11. čce. 1869. Tisk „Slavie“ Raci
ne, Wis.
25. Zákony Cecho-Bratrského Katolické
ho podporujícího sboru v městě La Crosse,
Wis. Tisk „Slavie“ Racine, Wis. Sbor založen
1. ledna 1868.
26. Základní č 1 á n ky vzdělávacího a
v nemoci podporujícího spolku „Libuše“, zalo
ženého v New Yorku 26. čce. 1868. Tisk
„Slavie“, Racine, Wis.
27. Stanovy spolku „Slovanská Lípa“
založ. 30. září 1868 v Cincinnatti, O. Tiskla
„Slavie“ Wis.
28. „Slovan Amerikánský“, (později
opraveno v „Americký“). Založen p. Janem
Bártou Lctovským a J. Píšou v Iowa City.
ve vlastní tiskárně; počal vycházeti poslední
týden v říjnu 1869 za redakce prof. Lad. Klácela. Předplatné $3.00 ročně, později sníženo
na $2.60. List osmistranný o 3 sloupcích, po
zději pětisloupcový. Za dva roky asi odstoupil
prof. Lad. Klácel a J. B. Letovský ml. pře
vzal redakci. Též p. Píša byl vyplacen a p.
Bárta se syny zůstali majiteli.
29. LXP o kro k“, založený 1868 v Chicago a
přestěhovaný 1869 do Racina, přenesen byl po
čátkem září do Cedar Rapids, Iowa, řízen jsa

Fr. B. Zdrůbkem, maje svou tiskárnu, maje
tek to p. K. Jonáše.

Rok 1870.
30. „Národní Noviny“ III· ročník,
které byly vydávány v St. Louisu, byly počát
kem února přenešeny s tiskárnou do Chicago.
Byl to veliký list čtyrstranný, o 6 sloupcích.
Vydavatel J. B. Bělohradský, v září pak pře
vzala vydavatelství „Národní společnost“,
zmenšila v září list a předplatné snížila na $3
ročně. Počátkem roku byl redaktorem Josef
Sládek, od června do 8. prosince Lev Palda a
pak Jos. Pastor.
31. „Amerikán“, listy poučné a zábavné
pro občany česko-americké. První list vyšel v
dubnu 1870 v Racine, Wis. Nákladem „Slavie“,
prací Karla Jonáše a Václava Šnajdra. Měl to
býti měsíčník, jedno číslo 10 centů. Stránek
32.Úprava velmi pěkná.
32. Anglická mluvnice, čili nový
zkušený návod k naučení se čtení, psaní a mlu
vení v anglickém jazyku za tři měsíce. Sestavil
Fr. B. Zdrůbek, redaktor „Pokroku“. V Cedar
Rapids, Iowa, 1870. 206 stránek, obsahuje jen
třetinu celého zamýšleného díla. Stála $1- Vy
cházela v sešitech.
33. Zpráv a, již podal Lucius Fairchild,
guvernér státu Wisconsinu zákonodárstvu té
hož státu 1870. Tisk Slavie, Kacine Wis. Ná
kladem státu 16 stran.
34. Guvernérovo, poselství ku
sněmu státu Iowa na rjk 1876, státním nákla
dem tiskl „Pokrok“ v Cedar Rapids, Iowa.
Rozdáno mezi Čechy ve státu.

Rok 1871.
35. „Nová Do ba“, týdenník veliký, vy
dávaný „národní společností“ v Chicago, říze
ním p. Josefa Pastora. Počátkem ledna „Ná
rodní Noviny“ ukončivše ročník, přestaly vy
cházeti a na místo nich začala koncem ledna
vycházeti „Nová Doba.“ List to Čtyrstranný,
po šesti sloupcích. Předplatné $3 ročně. Vydá
vila se až do 7. října, načež přišel 9 října
veliký oheň Chicagský a po něm nevyšlo už
žádné číslo a společnost vydavatelská se rozešla.
36. „Pokjo k Z á p a d u, “ vydávaný Ed.
Rosewatcrem v Omaha, Neb. Z počátku dva
kráte měsíčně. Pak spojil se s „Amerikánem“
z Racina, vycházel týdně redakcí Václ. Šnaj
dra, později Fr. B. Zdrůbka, .později Novinské
ho, později Jana Rosickýho. Předplatné $2 00
ročně . 8 stran po 6. sloupcích.
37. Hostetterův kalendář Spoj.
Států, vydaný nákladem Hostettera a Sniitha v
Pittsburgh, Pa. Narok 1871, 36 stránek, obsa
hující obchodní oznámky Hostetterových pa
tentových léků a některé vtipy a anekdoty s
obrázky.
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38. Orgán Jednoty Svobodomysl
ných, vydaný Fr. B. Zdrůbkem, po založení
Jednoty Svobodomyslných Obcí. Šestnácterka,
první číslo o 4, druhé o dvou stránkách. Prv
ní 5, '"statní po 1 centu Vyšlo 6 čísel, Cedar
Rapids Iowa.
39. Stanovy a vedlejší pravidla CeskoRímsko-Katolického spolku Podporujícího sv.
Jana Nep. v Minn. Tisk ,,Slavie“, Racine,
Wis.
Rok 1872.
40. „H 1 a s Jednoty Svobodomysl
ný c h“"řídil Ladimír Klácel v Iowa City, tisk
^Slovana Amerického.“ 1. číslo vyšlo 19. úno
ra 18*2. Zprvu čtyřstránkový, později osmistránkové folio. Vycházel týdně. 5, pak 10
centů za číslo. Časopis byl přenešen do Chi
cago 10 května 1873, do Omaha 1. října 1874
a do Milwaukee 1. ledna 1873, kde ještě vy
chází.
41 Roční z p r á v a, již podal Cadwallader C. Washburn, guvernér státu Wisconsin,
zákonodárstvu ve schůzi hromadné 11. ledna
1872. Tisk ,,Slavie“ Racine, Wis. Nákladem
státu 1 500 výtisků k rozdání českým občanům
státu. 16 stránek.
42 „Matice Svobody,“ sbírka spisů
svobodomyslných; vydával Fr. B. Zdrůbek, re
daktor „Pokroku Západu.“ V Omaha Neb. vy
šlo 5 sešitů po 10 centech. Číslo 1. Rodopis
boha 56. stránek. II. Svět a jeho povstání 40
stránek. III. Vývoj práva, aneb co jest hřích
a co není. 48 stránek. IV. Ježíšovo mládí 48
stránek. V. Ústava Spoj. Států. 32 stránek.
43 ,,P rapor Syobod y,“ ncodvislý tý
denník prd'politiku, zábayu a poučení, vydá
val Čeněk Důras v Chicago od počátku srpna
1872 do konce roku.' Čtyřstránkový 5sloupcový list, předplatné $2 00 ročně.
44. Lovci skalpů, román americký,
přeložen z německého; vydával Čeněk Důras
v Chicago v sešitech po 10 centech.
Rok 1873.
45. „Svoja n,“ svobodomyslný časopis, vy
dávaný Svobodnou Obcí v Chicago, řízením
prof. Lad. Klácela. První číslo v}šlo 3. června,
vycházel dvakráte týdně, tištěn jsa v tiskárně
p. Č. Důrase. Předplatné $4.00 ročně. Vyšlo
15 čísel.
46. Příruční knížka o pozemcích drá.
liv Union Pacific ve státu Nebrasce. Šestnácterka, 16 stran s 2 anglickýma mapama.
Tisk „Pokroku Západu“ v Omaha, Neb. ná
kladem společnosti železničné.
47. Hostetterůvkalendářna rok
1873.
48. McLeanův kalendář nar. 1873,
.podobný Hostetterovu.

49. J a ne ‘ ů v kalendář na rok 1873
podobný Hostetterovu.
50. „Chicagský Věstník,“ týdenník,
vydávaný tiskárnou pp. GerÍDgera a Langmeyera, v Chicago. 1 rvní číslo vyšlo v říjnu.
Čtvrt roku*se ‘dával zdarma, pak za předplatné
$2.00 ročně. Redaktorem byl Jan Oliverius.
Pak odstoupil p Geringer a p. Langmayer stal
se vydavatel. List se zvětšoval a v redakci se
vystřídali pp. F. J. Cetlovský, opět Jan Olive
rius, F. K. Tůma a Gust. B. Reišl. Několi
kráte před volbami změnil se v denník na krát
ký čas buď pod tímže jmenem, neb pod jmé
nem jiným.
51. „Hlas“, katolický týdenník, vydáván
českým lTter^rním spolkem v St. Louis, Mo.
Vycházel jeden rok 1871 a byl zastaven, načež
r. 1873 započal znovu ve zvětšeném formátu
osmistránkovém a vychází dosud. Předplatné
$2.70 ročně. Vychází každou středu.
52. Povídky ze „Slavie“ otištěné ve
zvláštní knížce vyšly r. 1873 v říjnu, a sice:
Láska indiánky, Kapitán Džek a Diora, Dcera
náčelníkova. 64 stránky.
Rok 1874.
53. Stanovy řádu přátel rolnictví s ve
dlejšími pravidly, jež přijala národní gréndž
ve výročním zasedání v únoru 1874. Tisk „Sla
vie“, Racine, Wis.
54. Povídky ze „Slavie“ otištěné ve
zvláštní knížce vyšly v lednu 1874, a sice: Král
lesů v, Ženská msta a Monoyano. 68 str.
55. Hostetterův kalendář na rok
1874.
56. J a n e’ů v kalendář na rok 1874.
57. Quadroona, obraz ze života v po
ledních státech americké unie, přeložil J. AOliverius, vydal Aug. Geringer v Chicago, 111.
Cena vázané $1.00. Stran 316.
58. Nová anglická mluvnice,
aneb vůdce k nabytí sběhlosti v anglickém čte
ní, psaní i mluvení od Fr. B. Zdrůbka. 272
stránky, nákladem Aug. Geringera v Chicago.
Ve dvou dílech. Vázaná v plátně $1 25.
Rok 1875.
59. Ústava státu Texas přijata ústav
ním sjezdem v městě Austin 6. září 1875. Úřád
ní vydání. Překlad Fr. B. Zdrůbka, tisk Aug.
Ceringera v Chicago. 60 stran.
60. Poselství guvernéra Roberta W.
Furnase senátu a zastupitelstvu státu Nebraska r. 1875. Tisk E. Rosewatera, Omaha, Neb.
52 stran.
v
61. Vyhnancůvsyn, aneb: Židovy pe
níze, hist. román, 368 stran, tištěný v Chicagu
u Aug. Geringera v sešitech týdenních po 10
centech. Celek vázaný $3.40.
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62. Filip F o g h o ľ u, pán pomezí, aneb
neznámy nepřítel, bíovela ze západních krajin
amerických. 144 strany. Tiskem Aug. Geringera v Chicago. Cena vázané 30 c.
63. Vídenský kat, čili tajnosti viděn/ ských heren a šejdířských peleší, 33 sešity, po
10 centech. Tiskem A. Geringera v Chicago,
664 stran*
61. O t e c L a Ruine, vesnický román od
A. Dumase, přeložil Gust. B. ReiŠI, tiskl Aug.
Geringer, Chicago, 6 sešitů po 10 c. 146 stran.
65. Americký b e s e d n í k, sbírka
proslovů a deklamací k rozmanitým příležito
stem, sestavil Ant. Jurka. 482 stran. Vydal
Aug. Geringer, v Chicago. Cena vázaného
$1.25.
66. Jan Z i ž k a a J a n Hus. Dva
obrazy na kameně ryté, vydal A. Geringer a
Ant. Čermák. Cena $1.10.
67. První čítanka s obrázky pro ško
ly česko-americké, od národního učitele. Váza
ná 45 c. Sestavil Fr. B. Zdrůbek, tiskl A. Ge
ringer. Prvního vydání 3.000 výtisků byly v
roce rozebrané. Tisklo se opravené vydání dru
hé 1876 ve 2.500 výtiscích a když to za dva
roky se rozebralo, tisklo se 1879 třetí vydání
zdokonalené a doplněné počátky kreslení a
psaní, Str. 116. Cena se zásylkou 40 c.
68. Kalendář H o s t e 11 e r ů v na r.
1875.
69. Kalendář McLeanův na rok
1875.
70. Kalendář J a n e ’ ů v na rok 1875.
71. Pionéři v T e x a s. Povídka in
diánská, přeložena pro Slavii a vydaná z ní
zvláště v knížce. 1875 Raci ne, Wis. 54 stránek.
72. „Syojnost“, politický denník, první
český v Americe, založen A. Geringerem a Fr.
. B. Zdrůbkem v Chicago. 1. číslo jeho vyšlo 8.
října 1875. Z počátku petisloupcový, později
6, pak sedmisloupcový. Cena stále stejná, 18
centů týdně aneb $7.50 ročně. Později přibrán
za místního redaktora p. Gust. B. Reišl, po
němž nastoupil místo p. Fr. J. Cetlovský.
73. „Amerikán“, politický týdenník, při
denníku „Svornosti“, vydávaný A. Geringerem
v Chicago, řízený Fr. B. Zdrůbkem. Osm stran
po 6. sloupcích s přílohou románovou. Cena
$2.60 ročně.
74. Slovník Cesko-anglický a
Anglie ko-český s úplnou výslovností
a krátkou mluvnicí s doplnky všeobecnými,
sepsal Karel Jonáš, nákladem „Slavie,“ Racine, Wis., 1876. Největší a nejdůležitější to do
sud české dílo v našem písemnictví americ
kém. Výborná práče, pěkná úprava. Díl českoanglický 520 str., a díl anglicko-český 626 str.
Cena vázaných obou dílů dohromady od $3.60
nahoru.
v

v

75. O nesmrtelnosti lidské, dle
přednášky F. Schuetze upravil a vydal Jan
Borecký, tiskem „Slavie“, Racine, Wis. Cena
15 centů. 16 stránek.
76. Česko - americká besídka
čtení poučného a zábavného, vydával J. V.
Čapek v New Yorku v sešitech po 10 c., vy
šlo několik sešitů obsahujících Chocholouškův
„Slovanský Jih.“
77. ,,H ujs“, časopis svobodomyslný a poučný
s přílohou „Podivný oratr“. Vyšlo jen jedno
číslo v New Yorku. Alois Berman redaktor a
vydavatel. Tisk D. Mašina. Časopis měl sloužiti
zájmům českých členů podivného bratrstva
(Odd Fellows.)
78. Stanovy vzájemného proti ohni po
jišťujícího spolku českého v okresu Tama,
Iowa. Tisk „Pokroku Západu“ v Omaha, Neb.
79. Stanovy spolku proti škodám krupo
bitím pojišťujícího v Nebrasce. Tisk „Pokro
ku Západu“ Omaha, Neb.
80. Popis N e b r a s k y a pozemků drá
hy Burlington a Missouri v Nebrasce. Nákla
dem společnosti železniční, tiskem „Pokroku
Západu“ v Omaha, Neb. 5.000 výtisku k roz
dávání.
81. Katechismus Skotské Presb y t e r i á n s k é církve, nákladem církve,
tisk „Pokroku Západu“ v Omaha, Neb. 89
stránek.
82. Dva sirotci, román z francouzské
ho. Přeložili Fr. B. Zdrůbek a Gustav B.
Reišl. Tisk ze ,,Sv< rnosti“, vydaný v knížce,
80 str. Tiskem a nákladem Aug. Geringera v
Chicago 1876. Cena 25 c.
83. Druhá čítanka pro školy českoamerické, od národního učitele. Cena 40centů.
Upravil Fr. B. Zdrůbek, tiskl A. Geringer v
Chicago. 140 stránek.
84. Česko - americký zpěvník,
sbírka písní národních, českých i amerických
s českým překladem. Obsahuje 223 písně. 300
stránek. Nákladem a tiskem A. Geringera v
Chicago. Vázaný 65 c.
85. Malý katechismus pro školy
katolické od R. Mfllera. Zčeštěno od několika,
zdejších kněží. Tisk A. Geringera v Chicago.
86. P a r 1 a m e n t á r n í ř á d, čili nave
dení pro předsedy, úřadníky a údy spolků k
veřejnému jednání ve schůzích. Otisk ze „Svor
nosti“. 18 stran. Cena 10 centů.
87. Kalendář Hostetterův nar.
1876.
88. Kalendář McLeanův na rok
1876.
89. Kalendář J a n e’ů v na rok 1876.

90.

Rok 1877.
Dělnické některé

písně:
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Paríž 1871, Vzhůru proletáři, Marseilesa prole
táře, nákladem „Dél. Listů“ v New Yorku.
91. Poselství guvernéra Garbera snčmu
státu Nebraska. Nákladem státu, tiskem „Po
kroku Západu“ Omaha, Neb. 750 výtisků.
92. P op i s N e b r a s k y a pozemků drá
hy Union Facific, nákladem spo’ečnosti žele
zniční, tiskem „Pokroku Západu“ v Omaha,
Neb. 3.000 výtisků, k rozdání přistěhovalcům.
93. Šestnácte spasitelů, neb kře
sťanství 1200 let před Kristem, vydal Lad.
Klácel v Milwaukee, Wis. Tiskem A. Nováka.
74 stránky. Cena 40 c.
94. Životopis Satan a, přeložil z
anrlického Lad. Klácel, tiskl nákladem svým
Ant. Novák v Milwaukee, Wis. Cena 20 c.
95.
Dvě v e ř e j n á náboženská
hádání mezi c’r, B Zdrůbkcm a P. Vilémém Čokou 17. a 19. dubna 1877. Nákladem a
tiskem A. Geringera, druhé opravené vydání
10 centů. 38 stran.
96. Disputace, čili náboženské veřejné
hádání mezi Fr. B. Zdrůbkem a P. V. Cokou o
o thesi: Svatá víra hubí mravnosť a blahobyt
lidstva, nákladem „Chicagského Věstníku“ 31
str. Cena 10 c.
97. - Hierarchie a Aristokracie,
aneb působení jesuitů na život soukromý i
veřejný. Sepsal B. Hassaurek. První díl 212
stran. Cena 45 centů. Nákladem a tiskem A.
Geringera v Chicago
98. „D uch Času“, nedělní list ku Svor
nosti, nákladem A. Geringera. Pro neodběratele denníku stojí $1 25 ročně· První ročník
byl obrázkový. List svobodomyslný. Redigoval
Gust. B Reišl později F. J. Cetlovský. První
číslo vyšlo 8 července 1877.
99. Historie Spojených Států
a m e r i ck ý c h, sepsal Lad. Klácel. Vychá
zí v sešitech po 10 centech. Posud vyšlo 5 se
šitů. Náklad a isk A. Nováka v Milwaukee,
Wis.
100. Věčný kalendář čili kniha
Svojanovská. Sepsal prof. Lad. Klácel. Vychá
zí v sešitech po 15 centech. Dosud vyšlo 10
sešitů. Náklad a tisk A. Nováka v Milwaukee,
Wis.
*
101. Kalendář Hostetterův narok
1877.
102. Kalendář M c L e a n ů v na rok
1877.
103. K a 1 e n d á ř J a n e ’ ů v na rok 1877.
104. „Dělnické Listy,“ denní list po
litický, založený L. J. Paldnu a Fr. Škardou v
New Yorku, kteří přestěhovali list týdenní z
Clevelandu a vydávají i týdenník pod tímže
jmenem. Redaktor L. J. Palda, později J. Bunata. Předplatné na denník 18c. týdně; na tý
denník $2 ročně.

105. Domácí 1 é k a ř dr. Paulického, otisk českého vydání; vydal Jan Oliverius v
Chicago, lil.
106. Amerikán, prostonárodní kalendář
pro rok 1878. S obrázky. 144 strany. Sestavil
Fr. B. Zdrůbck, vydal a tiskl Aug. G uánger,
Chicago. Cena 50c.

Rok 1878 a 1879.
107. Tajnosti St. Lo uiské. Román
od Boernsteitta, otisk ze Slavie, tisk „Slavie“,
Racine, Wis. 244 strany.
108. Společnost dráhy Burlingt o n a M i s s o u r i a její pozemky. Tisk
,, Slavie“, Racine, Wis. 16 stran.
109. Zlatá kniha pro far mera. O
vnitřních i zevnitřních nemocích koní a všeho
dobytka hospodářského s návodem o koupi ko
ní. S recepty v jazyku českém i anglickém.
Otisk ze „Slavie“, tisk „Slavie“ Racine, Wis.
Stran 160.
110. P o v í d k y „Slavie“: Pater Anselmo,
Na krvavém kameni, Uica a Marula. Otisk ze
Sla’ ic, tisk Slavie, Racine, Wis. stran 96.
111. Základové vědomostí pro po
učení lidí vědochtivých od Donaie, přel. L. J.
Palda. Nákladem české sociální dělnické stra
ny v New Yorku, tisk „Dělnických Listů“ v
New Yorku. Stran 42, cena 15 centů.
112. Čtenářská Besídka. Svazek I.
Černohorci od Herloše. Vydávali J. F. Daneš
a J. V. Matějka v Novém Yorku v sešitech po
10 centech.
113. Ovocná zahrada, čili nauka o
pěstování ovocných stromů. Příruční kniha pro
hospodáře, zahradníky, štěpaře, a ty, již se
rostlinářstvím zabývají. Dle vlastních zkuše
ností mnoholetých sepsal Tomáš Juránek, ná
kladem spisovate’ovým, tiskem A. Nováka v
Milwaukee, Wis. 184 strany, cena nevázané 75
centů.
114. Matice Česko - Americká.
Svazek první: Pustí na poušti. Z Anglického
přeložil prof. L. Klácel v 5 sešitech, 168 stran.
Cena 50 centů, tisk A. Nováka v Milwaukee.
Sem patří také spis pod číslem 99. uvedený.
115. Popis stroje. Elwardův žací stroj,
nákladem společnosti, tiskem „Pokroku Zápa
du“ v Omaha, Neb.
116. Matice svobody, roč. II. sešitI.
Dvě veřejná náooženská hádání, druhé vydání
opravené spisku pod číslem 95. Tisk A. Gerin
gera Chicago. Stlán 30. Cena 10 ct.
117. Obrázkovádějepisná čítánk a Spojených Států pro školy americké a do
mácnosť. Sestavil Fr. B. Zdrůbek, red. Svor
nosti. 288 stran. Cena $1. Nákladem a tiskem
Aug. Geringera, Chicago.
118. W a 11 e r a A. W o o d a světoznámé
V

v

— 171 —
žací stroje. 16 velkých stran s obrazy. Ná
kladem společnosti, tisk Aug. Geringera, Chi
cago.
119. B u c k e y-o v y sekací a žací stroje,
24 stránky s vyobrazeními. Nákladem společ
nosti, ti-k Aug. Geringera, Chicago, 111.
120. Amerikán, prostonárodní kalendář
pro rok 1879. S obrázky 174 stran. Tiskl a vy
dal Aug. Geringer, Chicago, 111. Cena 50.
121. Výroční poselství guvernéra
John S. Eillsbury dodané zákonodárství státu
Minnesota 9. ledna 1979. Nákladem státu Min
nesota, tisk A. Geringera, Chicago. 18 stran.
122. Illustrovaný seznam žacích
strojů McCormickových, nákladem společnosti,
tisk Aug. Geringera.
123. Kázání o svaté víře, čili
výklady apoštolského vyznání víry od Fr. B.
Zdrůbka. Sešit první a druhý, 96 stran. První
sešit nákladem A. Geringera, druhý a následu
jící z příspěvků dobrovolných. 5000 výtisků.
Sešit první s podobiznou spisovatele. Zasýlá
se zdarma. Tisk Aug. Geringera, Chicago.
124. Jádro ze závěti Jana Meslie r a. Z anglického přeložil L. Klácel. Tiskem
a nákladem Ant. Nováka, Milwaukee, Wis. 36
stran, Cena 15 c.
125. Svatá Legenda, aneb životopisy
svátých. Dle Corvina napsal Lad. Klácel. Ná
kladem A. Nováka, v Milwaukee, Wis. 108
stran. Cena 25 centů.
126. Kalendář Hostetterův na rok
1879.
127. Kalendář M c L e a n ů v na rok
1879.
128. Kalendář Jan e ’ ů v na rok 1879.
129. Bohové . Přednáška Col. Rob. Ingersola. Přeložil Lad. Klácel, vydal A Novák
v Milwaukee, Wis. Cena 10 c.
130. Mýlky Mojžíšovy. Přednáška
Col. Rob. Ingersola. Přeložil Lad. Klácel. Vy
dal A. Novák v Milwaukee, Wis. Cena 10 c.
131. Sefer Toldoth Jesu. Kniha o
tom, jak a kdy se narodil Ježíš- Z anglického
přeložil Lad. Klácel a přidal mnoho zajíma
vých poznamenání a květomluv. Vydal A- No
vák, Milwaukee, Wis. Cena 15 c132. Hospodář Americký. Obráz
kový časopis- pro rolnictví a hospodářství vů
bec. Měsíčník. Redaktor T. Juránek. Vydava
tel A. Novák v Milwaukee- Předplácí se $1
ročně.

133. Bible Biblí, aneb dvacet sedm zje
vení božích. Sepsal anglicky Kersey Graves,
přeložil Lad. Klácel. Vydal A. Novák v Mil
waukee. Nachází se v tisku. Cena $1-00.
134. Americký Zákonník. Sestave
ný Karlem Jonášem, tiskem ,,Slavie,“ Racine,
Wis. Nalézá se v tisku.
135- Povídky „Slavie.“ Ortel smrti. Py
tlák a jeho dcera. Kletba. Nalézají se v tiskuRacine Wis136- ,,So k o 1 A m e.r i c ký_“, úřadní list
národní Jednoty Sokolské ve Sp. Státech- Roč
ník první, v Chicqgfl. Jaškem Aug. Geringera.
Vyšlo čísel 8- Vydává výkonný výbor. Roční
předplatné pro údy Nár- Jednoty 36 c·, pro
neúdy 60 c. ročně.
137. Popis Nebrasky a pozemků dráhy
Burlington a Missouri. 32 str. 5-000 výtisků.
Nákladem společnosti tiskl „Pokrok Západu“
v Omaha.
138. Popis stroje Empire, 1500 výtisků,
vydáním společnosti, tiskem „Pokroku Zápa
du“ v Omaha, Neb139. P o sels tví guvernér a Garbera ku
sněmu státu Nebraska, 1879. 500 výtisků na
státní účet. Tisk „Pokroku Západu“ v Omaha.

140. Stanovy západní Jednoty, vzá
jemně pojišťujícího spolku proti ohni v okresu
Salině, Nebraska. Tisk „Pokroku Západu“ v
Omaha, Neb.
141. Amerikán, národní kalendář s obrázky pro rok 1180. Stran 180. Tisk Aug.
Geringer, Chicago. Cena 50c.

142. R o c a m b o 1 o, román dle francouz
ského od Ponson du Terrail, přel. A. K. vyšlo
dosud 5 dílů při Chicagském Věstníku, nákla
dem J. Langmeyera v Chicago. Díl 1. má 910
str., 2. má 536 str., 3. má 568 str., 4. má 816
str., 5. 596 stran. Vydává se dále
Přemnoho menších a větších stanov pro spol
ky, tiskem Aug. Geringera, Chicago.
Dodatek.

Do roku 1873 náleží ještě humoristický list
obrázkový ,,Diblík“ ; redigovaný a vydávaný
J. V. Čapkem v Clevelandu, který byl za rok
asi přeměněn v ,,Národ ní Noviny.“ — Do roku
1875 náleží ,,New Yorkské Listy“ týdenní a
pak denní. Bližší udání nám schází. — Do r.
1876 náleží „Gentennialní listy“, c nichž též
bližší udání schází.
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Stručný přehled udalostí světových na rok 1879 až
do počátku října·
AMERIKA.

jmenování své. Jiné překážky proti tomu
není.
V Soustátí panoval poměrně rok klid
Demokraté nejsou ještě usjednoceni ni
ný v údajích veřejných i y politice do kterak,
koho by za čekance pro úřad pre
mácí i zahraničné. Úroda byla průmě
sidentství
navrhli. Některé státy jsou pro
rem dobrá, hodnější nežli léta minulá a Tildena zase,
avšak jiné opět jsou proti
jelikož se v Evropě, zvláště pak v An tomu, a tak sotva
bude se moci strana
glii a ve Francii málo urodilo, jest za demokratická o Tildenovi
ushodnouti.
potřebí nesmírných zásob z Ameriky, jak Strana měkkoměnecká nemá nadějí,
že by
pšenice, tak i kukuřice. Tu jest naděje, letos ovládala větším počtem voličů,
že ani jediné snad zrno nezůstane v Ame
dříve a proto není záleženo na tom,
rice neprodané letos, pakli totiž nedosta nežli
koho, ona navrhne za čekance. Strana so
nou obchod veškerý s obilím do rukou
nejspíše bude též navrhovati své
kruhy spekulantů a pakli železniční spo ciální
čekance,
ač není vyhlídky ještě, že by
lečnosti nebudou chtíti pohltiti všechen
prorazila
ním, než nutno každé mladé
užitek z vyšších cen. Za obilí to přichází
straně
poznati,
že hlasů se k ní v
z Evropy mnoho zlata do Ameriky, tak národě hlásí, a kolik
tu
nejspíše
bude i od ní
že pokladna spolková má nesmírné záso čekanec nějaký navržen.
by drahého kovu, že ani neví kam s ním.
S Indiány mělo vojsko spolkové nesná
Veškerý obchod následkem tohoto silné
ho vývozu plodin a též zboží všelikého ze na jaře a ještě větší na podzim, když
a dovážení hotových peněz za ně zvedl Útesové se vzbouřili následkem nesprave
se velice, tak že se celý rok mluvilo o dlivého s nimi nakládání a 29. září přenastávání lepších časů, ač ještě mnoho a padše mužstvo majora Thornburga, po
mnoho dělníků zůstává bez práce a mno bili je i s velitelem jeho. Vůbec nemůže
ho rolníků v jednotlivých státech trpí bí vláda spolková dostati se na pravou cestu
du, zvláště pakli jsou poněkud zadluženi s Indiány, a ač mnozí přáli si, aby do
stala se správa indiánských záležitostí do
a nemohou mnoho odprodati.
rukou
vojska, aby se předešlo zlodějství
V politice povšechné staly se za rok a křivdění
a aby se jejich přestupky
minulý malé pokroky v jakémkoli smě rázně také jim,
trestali,
lze v kongresu
ru, neb nastává napřesrok volba presi- to prosaditi a zůstalonebylo
to
při
starém.
dentská a tu mysle těch politiků zabý
Počasí bylo letos průměrně úrodě pří
vají se jen ohledy na tu nastávající vol
znivé,
avšak místy ve státech severo -západ
bu, tak že vypouští všechny ostatní zá
ních
s
jara dlouho bylo sucho, pak přišly
jmy a hledí stranu svou upravovati tak,
silné
deště
do doby žní a veliká parna,
aby při té nastávající volbě stála před
tak
že
na
mnohých
místech se úrodě ve
zemí v nějakém výhodném světle, by
lice
uškodilo.
Několik
dní v červenci by
táhli hodně mnoho hlasů. Republikáné
lo
velmi
parných.
Žlutá
zimnice, která
poslední dobou mluví jen o jediném čekanci pro presidentství, a sice o gen. počala se jeviti příliš časně v Memphis,
Grantoví, který se vrátil s cesty své ko zůstala obmezena na město to, neboť
lem světa. A když připlul ku břehům všude jinde přičinovaly se výbor státní,
americkým v San Francisco, byla neoby místní i zdravotní výbor národní, aby za
čejně velká slavnost’ uspořádaná k jeho chránily místa ta před nákazou. Tak s tálo
poctě. To dodalo republikánům ještě více se, že všude jinde zůstali zachráněni, až
odvahy a vycházejí se svým dlouho ta na některý jednotlivý případ a jen město
jeným přáním zřejmě na světlo, že by Memphis potřebovalo národní pomoci
chtěli jej za presidenta navrhnouti, a skrze dobrovolné příspěvky, kterých se
žádného jiného. Bezpochyby že tak také stiženým také v hojnosti dostalo. Štěstí
učiní, neboť není jim zakázáno ústavou bylo, že se žlutá zimnice nedostala ani
neb zákonem navrhovati a zvoliti někoho do New Orleansu, ani do Texas, a tak
po třetí do nejvyššího úřadu, nýbrž jen ty krajiny zůstaly zachráněny, ač mnoho
zvyk stoletý staví se tomu v cestu, an obětí k vůli tomu přece přinesly. Jest
ještě žádný president nepřijal po třetí však dokázáno, že se nákaz j dá přede
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jiti čistěním a opatřením včasným a to
bude dobrým naučením pro budoucnost.
V Mexiku ukazovalo se na jaře, .že ne
spokojenost některých států vyvolá zase
nějaké domácí vzbouření, avšak bylo vše
klidně uklizeno a president Diaz osvědčil
se dobrým správcem osudů sesterské re
publiky té. Nastávajícím rokem má se
voliti nový president, a příznivci Diaze
hodlají jeho jméno posaditi na lístek vo
lební, vzdor tomu, že ústava Mexická za
povídá zřejmě, že nesmí nikdo volen býti do úřadu toho po druhé.
Z toho může nastati živá vřava, která
mnoho nepokojů zemi přinese, avšak zdá
se celkem, že obyvatelstvo tamní dospívá
občanského uvědomění a že se přičiní
většina, aby vše uběhlo v pořádku.
V Jižní Americe zuřila po celý rok
válka mezi republikami Peru, Chili a Bo
lívia o kus půdy, o níž se země ty pe
rou už dlouho. Válka se vedla na slabé
síly, jimiž se mohou všecky ty mocnosti
malé postaviti do pole, dosti zuřivě Však
výsledku žádného ještě se žádná strana
nedodělala.
P" Kanadě dostali nového správce ze
mě, kterýž má za ženu Louisu, dceru krá
lovny Viktorie, a protož jsou Kanaďané
na svou správu velice pyšni, ač se ne
zdá, že by jim příliš šla k duhu, neboť
nesnáze všeliké, kterými trpěla země, zů
stávají a pořáde ještě se proslýchá, že ne
bude krajům těm dobře, dokud nepřidají
se dobrovolně ku Soustátí a neučiní se
úplně samostatnými republikami.

EVROPA.
V Čechách a na Moravě jest politický
život značně čilejší, nežli za mnoho roků
posledních. Loni už zmínili jsme se, že
spojené strany národní obeslali sněm zem
ský a letos za velikých převratů v říši
rakouské, kde Andrassy se poděkoval a
odstoupil kde strana ústavácká byla zba
vena nadvlády nad stranami ostatními, a
kde Čechové dostali svého ministra v
osobě Moravana dra. Pražáka, zdá se, že
vyrovnání s českým královstvím jest bližší
nežli bylo dříve, avšak musíme ještě vy
čkat času, abychom jednu neb druhou stra
nu nepřechválili. Dne 8. října vstoupili
Čechové zase do říšské rady vídenské.
Rakousko učinilo důležitý krok ve
svém vývoji, že chytilo se politiky slo
vanské více následkem toho, že dostalo
pod svou hrabivou ruku jižní slovanské
kraje Bosnu a Hercegovinu, které mu

mají nahraditi ztráty území utrpěné v
Itálii. Poslední měsíc ještě k tomu osa
dilo rakouské vojsko kraj Novopazarský,
aby mělo zabezpečenou cestu k moři Egej
skému. Jest naděje, že Slované dojdou
v říši té uznání, kteréhož si zaslouží a že
nadešla doba, kde spravedlnost’ se má
stati jednou jejich požadavkům a touhám.
Válka Huško-Turecká jest sice dávno
už skončena, avšak vyrovnání na základě
smlouvy Berlínské není ještě hotovo, ne
boť ještě aniv Turecko, ani Bulharsko, ani
Srbsko, ani černá Hora, tím méně Řecko
jsou uspokojeny, tak že stále ještě nasky
tuje se politikům Evropským jedna neb
druhá otázka, která jim dává bolení hla
vy. Nejvíce se poslední dobou mluví o
otázce Bulharské a o otázce Řecké. Bul
haři nejsou s tím spokojeni, že roztrhla je
Berlínská smlouva na dvé, a dala jednu
čášť, tu severní, pod správu vlastního
knížete, kdežto druhá čásť, ta jižní, zů
stala pod názvem Východní Rumelie pod
správou tureckou. Bulhaři v Rumelii ne
chtějí o správě turecké ničehož věděti, a
ač dostali vlastního svého správce vrch
ního, přece ještě nejsou uspokojeni, po
něvadž správce ten příliš jest vázán na
portu. Nezdá se, že bude otázka ta dříve
rozluštěna, nežli až jižní Bulharsko bude
přidáno k severnímu., aby obě části spolu
tvořily jediné celé Bulharsko, které by
mohlo samostatně velmi zdárně se rozvíjeti.
Druhá otázka Řecká, jest ještě nalé
havější, neboť zdráhá se Turecko dáti
Řecku toho, co mu zabezpečeno velmocemi ve smlouvě Berlínské. Řecko žádá to
ho neúprosně a když někdy porta zadupne
si, že nedá, zadupne zas Řecko, že bude
tasiti zbraň, a poněvadž jest více velmo
cí, které by při takovém taseni zbraně
nezůstaly nestranými, a porta se musí bá
ti, že by ještě jednou přišla do nemilého
styku se zbraněmi evropskými, povoluje,
a nebude si moci na dále jinak pomoci,
nežli že postoupí Řecku všecko, čeho si
toto přeje a co jest mu zaručeno. Jinak v
Turecku nedějí se ještě ani ty nej menší
opravy, které si Anglie tak slavně od Tu
recka dala slíbiti, a nedočkáme se jich
snad už nikdy více, leč až se Turecko
rozpadne na dobro.
Hušká říše veliká stojí letošním rokem
na odiv celému světu velikým svým hnu
tím za svobodu občanskou. Když byla
vláda dala samostatnosť a ústavu Bulha
rům, jež od jha Tureckého osvobodila,
vystupují její vlastní poddaní den se dne
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četněji a rozhodněji, aby téže svobody
občanské a samosprávy domohli se na
vládě své. Car sice má dosud okolo sebe
vládní osoby, které o ústavě a svobodách
lidu nechtějí ani slyšeti, a sám on přeje
si dle všeho, bude li možno, zemříti ještě
co samovládce neobmezený, jako jeho
otec, avšak nezdá se, že provede svou vůli
a touhu, neb hnutí za svobodu jest až
příliš mocné, aby se dalo krvavými a
barbarskými prostředky, jakých užívá car,
utlumiti na dlouho. Ano, máme za to,
že každá krůpěj krve a každá slze horká
těch, kteří pro svobodu v říši Ruské se
obětují a trpí, padne v zemi úrodnou a
bude míti za následek dobrou sklizeň pro
práva lidu. Sice vyčítá se nihilistům,
socialistům a svobodomyslným v Rusku,
že jsou paliči, že jsou vrahy, že dopou
ští se zločinů, než kdy dobyl národ svo
body sebe menší, pakli nebylo mezi ním
osob, které obětovaly své štěstí, ba i své
životy ku zmaření nenáviděných bestií,
které v oděvu úřadním lid utlačovaly a
každé hnutí svobodné zhubiti chtěly. Boj
za svobodu nese s sebou obětě takové, o
čemž poučují nás dějiny všech národů,
zvláště pak hrdinný boj amerických na
šich předků, kteří jen na krvi, na spoustě
krve dovedli založiti svou neodvislost a
svobody své. Proto soudí všichni pozorliví, že Ruská říše stojí na práhu veliké
ho převratu k dobrému, k lepšímu, a že
ty dosavadní boje jsou jen předběžným
šarvátkami těch větších, které přijdou,
nepochopí-li vláda čas svůj a nepovolí-li
národům. Čekáme tedy v Rusku tu nejlepší budoucnost’ už v nejbližší době.
V Nemecku, které od doby svého sjed
nocení kráčí stále obrovskými kroky na
zad v uznávání lidských práv a svobod,
a jsouc ovládáno železným prutem krutovládce skrze tyranského náčelníka všeho
zpátečnictví a libovlády, Bismarka, dějí
se věci podivuhodné na pokročilou dobu
věku našeho. Krutovládce císař s katem
svým Bismarkem nejen zbavil všechny
ty jednotlivé země a zemičky jich práv a
svobod, a všechny své poddané jich ob
čanství, ale on používá i těch nej zpáteč
ně] ších živlů ku své pomoci, aby trouch
nivě ící žezlo své ještě déle udržel při
slávě bývalé. Nedělá si svědomí z toho,
že lid úpí, že jest utlačený jako v krimi
nále, že veškeré duchovní schopnosti je
ho hynou, a blahobyt zevnější se tratí,
nýbrž jde ve svých sobeckých snahách
dále a kope tím jistěji hrob koruně i žez
lu, neb až národ jednou zahřmí mocným
hlasem svým: Až potnď a dosti pak ne

bude mu žádné spásy a převrat bude tím
úplnější a blahodárnější, čím více byl ná
rod ten zakusil útisků a otroctví.
K Anglii shromážďují se den se dne
stále nové známky blížícího se velikého
převratu v domácím zřízení, které ze sta
rých dob pocházejíc obsahuje v sobě
všechen ten cop, který jen „pánům“ a
boháčům pojišťuje svobodu a blahobyt,
lidu však přitěžuje den se dne na všech
stranách. Zpátečnická politika zosobněna
v Beaconsfieldovi a jeho přívržencích, kte
ří ovládají říší a jejími zájmy schyluje se
ku konci a kotrmelec její bude provázen
zbořením nejen toho, co strana ta zbudo
vala na písku, ale i zařízení zastaralých
z doby dřívější. Vláda má plné ruce prá
ce stále doma i za mořem, že nemůže už
ani stačiti všem požadavkům na ní či
něným, a bude ještě sama ráda, až jed
nou velikým překotem zboří se vše, co
síly její už přemáhati počíná. Zahraniční
politika přivedla vládu do války v Asii,
do války v Africe jižní. A doma není
hodiny pokojné. V Asii vojsko anglické
proti Afganistanu, který chtělo čepicemi
na cucky rozbiti, válčilo celý rok, a když
myslelo se, že celá země jest podrobena,
když už vojsko rozpuštěné rozešlo se po
domovech vzdálených, vypukla válka zno
vu a zdá se, že opravdověji, nežli dříve,
a první její obětě byly osoby, které za
stupovaly anglickou vládu v hlavním
městě afganském, v Kábulu. Byloť celé
vyslanectvo povražděno rozsápaným li
dem a vláda musela znovujsháněti bojov
níky a vypravovat! za nesmírné peníze
válku novou. Sice emír nový, Jakub
Khan, nachází se teď pohostinu co uprch
lík z vlastní země, v táboře Angličanů,
než byť i zvítězilo vojsko anglické zase,
nebude užitek z dvojího vítězství toho
nikdy tak veliký, aby zvážil obětě, přino
šené a ztráty utrpěné.
Nejlépe dařilo se dlouho anglickému
vojsku v jižní Africe při dobývání Zulůské země. Oběti na krvi i na penězích
přinešeno nesmírně mnoho a teď když i
král Cetewayo *jest zajatcem Angličanů a
na cestě snad do Londýna, nevidí An
glická vláda žádný zisk z celé hloupě pod
niknuté a špatně vedené války té. Národ
Anglický reptá a vládě Beaconsfieldově
budou hnedle zvoniti umíráčkem.
Neboť co nej horšího pro vládu při
všech těchto nesnázích, že Anglie sama
jest skrz na skrz nespokojena. Špatné ča
sy začínají hlodati na morku národa; děl
níci trpí velice zahálkou aneb nedostateč
nými platy ; rolníci trpí ještě více, jeli
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kož jsou jen nájemníky neb dělníky a při
letošní špatné úrodě nejsou s to ani ná
jemné zaplatí ti. Obchod a průmysl v ze
mi hyne. Anglie jest i u vyrábění roz
manitého zboží i u vyvážení ho předčena
jinými zeměmi, zvláště pak Amerikou a
ztrácí očividně svého vlivu na trzích svě
-----------

tových. Lid po celé zemi i v Irsku odbý
vá schůze, tisícové vyslovují nedůvěru
svou k vládě a nespokojenost s jejím za
řízením, a převrat důkladný bude jediný
lék, který nemoc Anglické říše bude mo
ci vyhojí ti. Cíni dříve se to stane, tím
pokojnějším to bude.
---------- ■

Pro dům a hospodářství.
1. Křeč prsní, úzkoprsosť jak se hojí?

3. Průjem a prostředky proti témuž.

Křečí prsní, úzkoprsostí neb asthrnou
zove se svírající, postrašující pocit, jako
bychom ee měli zadusiti. Následující
prostředky lze od poručí ti :
1. Abychom se vyhnuli svírání pr
sou v noční dobu se dostavujícímu,
smíchejme rczstrouhaný křen s medem’
a užívejme každého večera před ode
bráním se na lože obyčejnou lžíci smíšeniny té2. Požijme ráno i u večer kávovou
lžíci tlučené žluté hořčice, smísené s
masnou omáčkou neb čajem.
3. Upražme kávu čerstvě, semelme
ji, uvařme a pijme každou půl hodinu
koflík odvaru z dvou lotů kávy.
4. Vdýchejte výpar z vařícího octa
a užívejte každé půl hodiny po čajové
lžíci prostředku následovně připravené
ho : Sklenice horkého vinného octa vle
je se na rozmačkanou cibuli, procedí se
lněnou látkou a osladí se stejným množ
stvím medu.
5. Aby se rychle odvrátilo hrozící
zadušení, přiložte na prsa těsto hořčič
né promísené octem. Obtíže prsní též
ulehčí kladení rukou do vroucí vody.

Nejlepšími a nejspolehlivějšími pro
středky proti průjmu jsou :
1 Vezměte zrno kukuřičné, upražte
je jako kávu a vařte je ve vodě až se
jeví iako silná káva. Pijte tento odvar
po dvou až třech koflíkách v různých
dobách dne. K úplnému vyhojení po
stačí obyčejně zachovává-li se předpis
ten po jeden den.
2. Dobrým prostředkem proti koli
ce, průjmu, koleře jest lék následovně
připravený: unce rebarbory, půl unce
zázvoru, tolikéž kamfru a 3 unce laudana. Denně tři čajové lžíce.
3. Slovutní lékaři odporučují cukr
co působný prostředek. Dvě dítky dotýčně 3 a 4 roky staré, vzhledem k
nimž vzdali se rodičové jejich yeškeré
naděje· na zachování, uzdravily se,když
jim bylo podáno v každou hodinu po
půl unci zjemněného bílého cukru.
4. Co dobrý prostředek odporučuje
se smíšenina pšeničné mouky s vodou,
dosti hustá, přece však taková, že ji
možno piti.
5. Známe ještě lepšího prostředku,
nímž jsme mnohému pomohli. Jest to
pouhý odvar z kořínků houštinových
(Blackberry root.)
6. Tak zvaný ,,Pop Corn,“ osvědčil
se taktéž co nanejvýše hojivý. Požijte
přehršli vzklíčeného ,,Pop Corn“ po
kud ještě teplé jest; učiňte tak několi
kráte po sobě v přiměřeném období a
užívání to zastaví nejen úplavici ale i
průjem v době dosti krátké.

2. Prostředky proti chorobám prsním.
1. K důkladnému vyhojení neduhů
prsních odporučuje se následující pro
středek: Vykopejte as přehršli květin
ky zvané chudobka i s kořeny, vyperte
a roztlučte ji v hmoždíři a vymačkejte
šťávu její; šťávu tu oslaďte kandisem a
požijte každého rána na lačný žaludek
obyčejnou lžíci léto tekutiny. Odvar z
usušené květinky pijte co čaj až k úpl
nému vyhojení.
2. Pak-li že nemoc má původ v zašlemování plic, požijte na lačný žaludek
mléčné ze slanečka.

4. Záškrt.
1. Záškrt nepotlačuje se již tak sil
ně neorganickými leptadly, nýbrž čis
tým lihem. Smočte větší, hrubší ště
tec v lihu a dotkněte se ním záškrtem
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stižených míst a sice několikráte po
sobe. To dějž se tak dlouho, až usedliny záškrtové úplně jsou odstraněny.
Když pak byl štětec důkladně očištěn,
natře se zkrvácené místo znovu lihem.
To opakuje se několikráte denně. Všech
ny ostatní prostředky, nechť místní,
vnitrné, allopathické neb homeopathické zůstávají co do účinku dalece poza
du za lihem, pokud možno vody postrá
dajícím.
2. Jakmile se objevují známky zá
škrtu, měl by si nemocný prokloktati
krk silným rozpuštěním soli a sice kaž
dých deset minut, pokud se lékař ne
dostaví.
3. Jednoduchým prostředkem proti
záškrtu, velice osvědčeným, jest násle
dující: V případu onemocnění záškr
tem vysadí se vnitřek chřtánu elektric
kému proudu a tím zabrání se šíření
se látek nakažlivých. Že elektrika ničí
živoření každé, jest tak jak tak známo.
4. Prostý jeden dělník v Adelaide,
v Jižní Austrálii, jménem Greathead,
vynašel prý úspěšný prostředek proti
záškrtu. .Dospělým předepsal čtyři
kapky silné kyseliny siřičnaté, rozpuště
né ve sklenici, z dvou třetin vodou na
plněné. Pro dítky stačí slabší dávka.
Dávka ta má působiti okamžitě, poně
vadž kyselina zárodky záškrtu okamži
tě odstraňuje a nemocný zacpávající
usedliny ihned vykašle. Dítky, jež byly
považovány ?a ztracené, jevily prý v
desíti minutách po požití této tekutiny
chuť k jídlu i ku hře.
5. Dobrým prostředkem jest též :
Podati nemocnému malou lžičku šťávy
citrónové a po čtvrt hodině takovou též
lžičku teplého dřevěného oleje. Krk a
hořejší čásť prsou buďtež z rána a u
večer řádně ohřívaným olejem natírány
a silně neklizenou vatou obkládány.

5. Nastuzení, katarrh a prostředky
proti nim.
1. Znamenitým prostředkem proti
prudkému nastuzení a katarrhu jest ná
sledující: Obyčejná lžíce cukru kandi
sového promíchává se se žloudkem jed
noho vejce a s dvěma čajovýma lžícema čerstvého oleje mandlového tak
dlouho, až se tekutina zpění. Na to
přileje se velký koflík vroucího čaje
slezového (eibiscb), promíchá se a vy

pije se to pokud možno nejvíce teplé.
2. Jiným neméně osvědčeným pro
středkem jest následující: Vezmi unci
semínek květiny zvané slunečnice a
vlož je do pinty nej lepšího západoindi
ckého rumu. Nech to tak státi po pět
dní, pak proceď tekutinu a přidej čtyry pinty nejlepšího novoorleanského syrubu. Čtyři neb pětkráte za den podej
nemocnému dítku, neb dospělému po
čajové lžičce této tekutiny. Prostředek
ten zabrání často zánětu plic neb sou
chotinám.
3. Pijte sklenici punče neb silného
čaje s cukrem a rumem aneb bezového
thé velmi horkého. Na thé bezové
nutno však nakapati několik kapek lí
hu třešňového dříve než se přimísí vo
da. Thé může se cukrem osladiti.
4. Vezmi tři citrony, vař je 6 — 8
minut, polož je pak na talíř a rozkrá
jej ]e ostrým nožem na osminy. Ty
vsyp pak i se šťávou do hnědého hli
něného pekáčku, nasyp na ně libru cu
kru, pokud možno nejvíce hnědého a
postav nádobu v teplé místo, tak aby se
cukr rozpouštěl. Když se tak stalo, po
staví se pekáč na místo teplejší a smíšenma nechá se po tři hodiny dusití.
Nádoba sejme se pak z kamen a přidá
se malá lžíce oleje mandlového a když
smíšenina byla ustydla, možno ji používati. Užívá se ji každou hodina na
čajovou lžičku.

6. Prostředky proti žluté zimnici.
Pociťuje li někdo známky hrůzné té
to nemoci, nechť použije ihned dvou
lehkých prostředků, pro zvrhnutí, z vo
dy a mýdla sestávajících a odebéře se
na lože. Nemocnému nechť pak někdo
připevní na každé chodidlo po čerstvé
rybičce makrelia zvané, kteráž musí
býtí vyňata ze solné šťávy. Pak při
volejte lékaře a užívejte obyčejných ho
jivých prostředků, v případu potřeby
však přiložte za několik hodin nové
makrelly i můžete býti ubezpečeni, že
brzy nastané uzdravení.

7. Studené nohy.
Neduživé osoby, kteréž trpí násled
kem studenosti v nohou neb rukou, smí
nosíti pouze vlněné punčochy, teplou,
mokru vzdorující obuv a vložky korku
aneb plsti v obuvi nositi.
Dále musí
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krmů požívali a k posilnění žaludku
užívati pomerančového elixíru. Tohoto
užívejte 8 vínem smíchaného vždy před
obědem čajovou lžičku. Omývání nohou
lihem mravenčím neb otepleným ví
nem jest taktéž velice účinlivé.

8. „Ječné zrno“ jak se odstraňuje.
Do malého pytlíčku nalej malou lžič
ku černého čaje; na to nalej toliktéž
vody a přilož teplý pytlíček k oku, na
němž se ,ječné zrno“ vyskytlo. Nech
ho pak po celou noc přiložený k oku a
do rána ,ječné zrno“ zmizí; nestane-li
se tak, opakuj totéž ještě jednu noc a
budeš s baven nešváru toho.

9. Rozpukané ruce jak se hojí1. Smíchej stejné částky nasoleného
másla, hovězího loje a práškovitého kolofonia, udělej z toho masť a natírej si
ruce, kteréž se pak v brzku stanou
hladké a měkké.
2. Dobrým prostředkem jest též gly
cerin. Prvé než jdeš spát rozetři si ně
kolik kapek po rukou a ve dvou dnech
máš pokoj.

10. Pakostnice (Gicht).
1. Všechny prostředky pot povzbu
zující, více méně umírňují bolesti. Ve
lice se chválí thé z květu rybízového;
pije ee z rána v posteli a nemocný mu
sí tuto vyčkati potu.
2. Vezměte několik malých kousků
kamence, zašijte ho do jemného plátna
a přiložte k trpícím místům.
3. Jedna unce sušených, neb dvě unce
čerstvých kořínků ,,babího hněvu“ sva
ří se na polovic ve 12 uncích vody,
odvar osladí se medem neb sladkým
dřevem a požívá se ho vždy po koflí
ku čajovém.
4. V případu bolestí podagrických a
stuhlosti nohou dlužno užívati parních
lázní. V domácnosti lze si tyto násle
dovně zříditi: Sedněte si na vědro, neb
větší nějakou nádobu horkou vodou na
plněnou, zahalte se v pokrývky a udr
žujte vodu horkými kameny v teplotě.

1. Vykoupejte si nohu v teplé vodě,
osušte ji a přiložte pak na kuří oko,
jehož hořejší Čásť v koupeli se sloupla,
roztrouhané mýdlo.
2. Rozřízněte velkoa, masitou hrozin
ku, vyberte zrníčka a když jste byli
nohu vykoupali a vrchní čásť kuřího
oka sloupli, přiložte hrozinku; prostřed
ku toho musí se užívati každodenně.
3. Zelené listy břečťanu ve vinném
octu rozmočené přikládejte v době ubý
vání měsíce po několik dní 3—4krat
za den na kuří oko.
4. Naložte kousek sírového masa do
octa, každého dne uřízněte tolik, mnoho-li ho jest zapotřebí k zakrytí kuřího
oka a připevněte pak maso šátkem k
bolavému místu. Postačí, činí-li se tak
na noc, za dne netřeba obklady nositi.
Za 14 dní máte po kuřím oku.

12. Bolení hlavy.
Bolení hlavy může býti různého dru
hu a míti původ v různých příčinách.
1. Z přecpání žaludku. - V případu
tom vypijte několik sklenic vody a po
hybujte se venku, aneb užijte prostřed
ku pro zvrácení.
2. Ze špatného trávení. — Dobrým
prostředkem jest střídmě požívati sole
ných pokrmů, jako masitých, aneb po
žíváním hořčice, řetkvičky, pepře, žvý
káním a vyssáváním puškvorce, aneb
konečně požitím hořkého piva.
3. Plnokrevností. — Je-li tato příči
nou nemoce, nutno vyhýbati se požívá
ní všech lihových nápojů, jakož i kávy.
Držte se pak jedině vody.
4. Zádušlivé bolení hlavy nepřestá
vá, pokud si nemocný nebyl ulehl a
vše vůkol něho v tmu i pokoj pohří
ženo není.
5. Dobrým prostředkem jest vžiti
vlažnou koupel a natírati nohy hrubým
suknem.
6. Omývejte hlavu dobrým rumem a
noste čepici na ní, pokud hlava neu
schne.
7. Máte-li bolení hlavy prováže k
chorobou žaludku, požijte protředkuve
zvrácení, sestávajícího z lžičky soli
vodě a ulehněte na lože.

11. Kuří oka.

Jak se docílí roztáni u zamrzlých
oken?

Následující prostředky odporučují se
co osvědčené:

Namočte houbu do vody, v níž byla
rozpuštěna čásť soli a smočte pak za
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mrzlá místa. V několika okamžicích
zmizí ledová kůra s oken.

Maso čerstvé udržeti.
Chcete li v parných letních dnech zachovati maso čerstvé, obložte ho roz
tlučeným dřevěným ulilím, jež právě
dodoutnalo. Tímto spůsobem udrží se
maso po 6 - 8 dní čerstvé a i takové,
které již zasmrádalo, ztratí ošklivé své
chutě i vyrovná se masu čerstvému.
Uhelný prášek lze pak snadno odstra
nit! a nemusí se ho nikdo štítiti.

3 Skvrny jak se čistí.

8. Olejové skvrny odstraníte, namáčíteli po nějakou dobu skvrnité místo
do studené vody; teplá jest škodlivá.
9. Skvrny pryskyřičnaté odstraňují
se, natíráme-li je olejem terpentrno
vým.

Sázení na podzim.
Všecko ovoce jahodové dá se s úspě
chem sázeti na podzim — třeba v říj
nu; lze pak spíše nadíti se plodu, nežli
při sázení jarním. Také růže dají se
beze všeho nebezpečí pěstovati v dru
hé polovici měsíce října; nesmějí ale
býti oklestěny. Chráněny bývají tako
vé přesazené kéře jako jiné růže, totiž
přikrytím koruny pískem a zemí, když
byla koruna sehnuta dolů a dřevěnými
kolíky připevněna.

1. Citrónová šťáva jest nezjnámějším
a nejvíce užívaným prostředkem k odštrádování skvrn inkoustových z prádla.
2. K odstranění rezových skvrn lze
odporučiti smíšeninu jedné části lihu
Zelenina chřestová v zimě.
salmiakového a desíti částí vody. Smíšeninou tou potrou se skvrnitá místa.
Jak známo, chybí ne zřídka zahrad
Jsou-li skvrny nepatrnější, postačí, vy- níkům v zimě jemné, útlé zeleně pro
věsí-li se dotyčný šat na místo sluneč kytice, věnce aťd., byť by v rostlinárním paprskům vysazené.
nách nalézalo se sebe více květů. K
3. Skvrny třešní, malin, vína, vin zjednání takovéto zeleně užívá se nyní
ného octa na hedbáví, plátně neb suk v některých zahradách stonků chřesto
ně odstraní se lehce. Vezrněte dobré vých, zasazených téměř vedle sebe do
mléko, musíte však býti jisti, že není hrnců. Chřest takový poskytuje velice
smíšeno s vodou, ohřejte mléko (vařiti pěknou zeleň v míře bohaté, i nechá
se nesmí), a vložte skvrnité místo na se chovati též v hrncích mezi jiným
noc neb na dvě do mléka toho. Pak rostlinstvem k ozdobě světnic.
rozžehněte sirku a držte ji pod místem,
Dělání salátu.
kdež se skvrna nalézá a nechte místo
to oschnouti. Když se tak bylo stalo,
Upravení salátu jest uměním, pro něž
bohužel málo hospodyň má pravého
jest skvrna ta tam.
4. Skvrny po červeném víně na ubru pojmu. ,,Salát je salát!“ — ale jaký
sech odstraňují se následujícím spú- rozdíl jest mezi takovým, který jest
sobem: Umejte dotyčná místa pravou dobře a mezi takovým, který jest špatně
žitnou kořalkou, vyperte je pak hned připraven! Salát, plovoucí v břečce
ve vodě a nenaleznete ani stopy po octa a vody, na němž několik olejových
ok se nalézá, třeba tyto náležely lep
skvrně.
5. Skvrny po víně na látkách hed- šímu, nežli zde obyčejně v obchodech
bávnýcli odstraňují se vypráním skvr prodávanému páchnoucímu, ale tak zva
nitých míst ve vodě říčné a vyvěšením nému ,,sladkému“ oleji (Sweet-Oil),
látky někde venku ve stínu.
jest pokrmem,, jakýž sotva komu cliut6. Různé ovocné skvrny lze odstra- nati může. Přece ale setkáváme se s
niti také následovně; Vezměte cínovou takovýmto salátem velmi často, poně
konev neb láhev, naplňte ji vodou va vadž právě většina hospodyň nemá o
řící se, přiložte místo poskvrněné k věci pojmu náležitého. Některá poky
nádobě a kapejte na ně mezi tím citró nutí o přípravě jeho nebudou zajisté v
novou šťávu, pokud skvrna nezmizí. našem kalendáři zcela zbytečnými. Pře
Je-li skvrna čerstvá, jest odstranění devším jest nutno dobré látky, dobré
ho, křehkého hlávkového salátu, jenž
velmi rychlé.
7. Skvrny kávové zmizí, natíráte-li byl ještě nesvádí delším ležením na
je vodou smíšenou se solí.
slunci, dobrého octa a obzvláště dobré
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ho oleje. Když byl dobře očištěn, při
čemž samosrozumitelně sbaven musí
býti všech tvrdých a poškozených listů,
vypere se, hned ale vyndá z vody a ne,
jako obyčejně se stává, delší čas nechá
se v ní ležeti. Na to vysuší se nále
žitě v cedítku a konečně sbaví vší vo
dy v sítu nebo košíku pomocí zahnu
tého držátka. Totoť jest důležitosti ve
liké, neboť každá kapka vody, zůstavší
na listech, přispívá ku špatnosti salá
tu. Vysvětlení toho jest zcela jednodu
ché: Olej jest jednou z hlavních pod
stat, dávajících salátu dobrou chuť; jsouli ale listy mokré, nepřijmou olej.
Zrovna tak se to má, přisadíme-li nejprvé ocet a pak teprvé olej. Nejlépe
tedy k použití jest následující: Nejprvé
poleje se salát potřebným olejem a mí
chá tak dlouho, dokud každá čásť salá
tu není jím pokryta; načež přidá se
žádoucí část octa, jehož ale musí býti
jenom něco málo více anebo stejně co
upotřebeného oleje; pak trochu soli,
pepře a něco cukru, což vše přidává
se ze neustálého promichování. Přísada
cibule, pažítky a jiných zelenin jest
jenom příchutí a i v tom dbáno býti
musí míry, nemá-li hlavní věc býti zka
žena. Množství oleje dá se snadně
určití dle množství salátu; ostatně ale
musí ho býti tolik, aby pokryl listy
tenkou vrstvou. Příliš mnoho oleje dávati, není rádno, jelikož příchuť olejo
vou — buďsi to nej lepších olejů —
salát míti nesmí.

Světlé a temné stránky hlubokého
orání.
Prospěch hlubokého orání jest mnoho
stranný a spočívá částečně na fysických,
částečně na lučebních prvotnostech v
půdě. Hlubokým oráním zmnoží se nej
prvé mocnosť střídy polní; otevrou se
minerální a živočišné látky, použitelné
rostlinstvu a tím také zmnoží prospěch
jeho. Hluboké orání jest jedním z mno
hých prostředků, kterými zvýšen býti
může výnos farmy. Napomáhá pravi
delnému stupni plodnění a teploty. V
suchých letech zůstane hluboce zdělaná
půda déle vlhčí, nežli při mělkém orá
ní; v mokrých letech jest poměr ten
obrácený; tu přebytečná voda rychle
se odpaří, nebo zjedná si odtoku pů
dou; chladno, mokro a sučho škodí ta

kové půdě mnohem méně. Zdar a uzrá“
vání rostlinstva na hluboko zorané pů
dě bývá vždycky rovnostejný. V takové
půdě vniknou naše polní rostliny lilou
běji do země, což zejmena svědčí rost
linám s kořeny srdečnými, dostihnout
ony stejnou dobou pevného stanoviska
a nelehnou tak snadno. Hluboké orání
podporuje vniknutí vzduchu s plyno
vými jeho látkami odpařivými; pronikneť zkypřenou půdou až na nejspodněj
ší vrstvu a zde působí rozkladně a roz
lúči vě; rozklad živočišných a zvětrání
neživočišných látek jest urychleno a tím
snáze nastane pak zvlhčení půdy se
strany vzduchu, čím hlouběji a bez
překážek může se tento prodrati. Také
dovoluje hluboké orání střídavého upo
třebení rozličných spodních vrstev, když
totiž v jednom roce oráno jest pro urči
tý plod hluboko a pak v následujícím
mělko pro obilí, činící nároky na men
ší hloubku. Rovněž i celé kořenivo rost
lin jest úplně jiné při hlubokém zpra
cování. Kdežto při mělké střídě polní
dostávají kořeny směr vždy více vodo
rovný, zabíhají kořeny v hluboce zora
né půdě s větší snadností do spodních
vrstev; celý kořen rozšiřuje se s četný
mi vedlejšími kořeny na strany a hlou
běji, tak že může z většího kusu země
přijímat! potravu. Následkem toho ži
veno jest rostlinstvo bohatěji a docíleno
vydatnější sklizně. Právě toto jest nej
důležitějším následkem hluboké orby.
Než pohlédněme také na stinnou strán
ku hlubokého orání a v jistých pádech
i na jeho vady. Ne každá půda zorá
vána býti může hluboko s úspěchem;
kdyby na př. velmi lehká půda, pod
kterou nalézá se ještě lehčí, měla býti
zhloubena, nebylo by ničeho dosaženo;
smícháním spodní pískové vrstvy se
střídou polní nezlepšily by se nijak
vlastnosti půdy, nýbrž ještě znepříznivěly. Jenom tehdy, když přispěje se k
zlepšení fysických vlastností půdy a k
zmírnění Či odstranění velké či menší
síly pojímající vodu, vaznost (spojitost)
a kyprost, lze se nadíti dobrých výsled
ků hlubokého orání. Je-li spodní vrst
va skalnatá, jakž přihází se v krajinách
hornatých, přestává hluboká orba sama
sebou. — Doděláme-li se po různu
často špatných výsledků následkem hlu
bokého orání, spočívá to zajisté v před
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časném a příliš rychlém hloubení střídy
polní, neb ve velkém nedostatku mrvy.
Čím větší špižírna — střída polní —
tím více požadováno od ní a tím boha
těji má ona poskytnouti živných látek;
říká se tudíž, že s hlubokým oráním
spojeno jest současně hnojení, což v
jednom pádu jest zcela správné, když
totiž přejde se z mělkého orání pojed
nou v hluboké. Předsevzato-li ale zhloubení příliš rychle, obdržíme mnoho tak
zvané mrtvé a zvětralé půdy, která či
ní neb učiní úrodu pochybnou, není-li
současně zmrvena. Při okamžitém zhloubení jest tedy rádná prozřetelnost. V
každém pádu učiní se nejlépe, jestliže
počneme s oráním spodní vrstvy po
stoupně, palec po palci v době více
let. Nej vhodnějším časem pro hluboké
orání jest bezvýminečně podzimek. Ne
boť vyklopená na povrch nezvětralá
spodní zem přes zimu následkem mra
zů se rozloží a stane se spôsobilejší k
skýtání rostlině potravy. Pro hluboké
orání odporučeno i užíváno jest množ
ství nářadí a strojů, jež farmerům s do
statek as budou známy. Pomíjíme tedy
na tomto místě každé zvláštní zmínky
o některých, aby snad nebylo nám vy
týkáno reklamy.

Ochrana ovocných stromů.
Čím to je, že při panující smrti mra
zu obyčejně část ovocných stromů
odumře a jiná část zůstane čerstvou a
zdravou? Čím bujněji vyrostlým jest
strom, tím dříve škodí mu zima. Pouze
bujnější stromy zmrzají a pouze nej
bujnější větve trpí. Proto jest třeba
buď již během léta o to pečovati, aby
této bujnosti bylo zabráněno, anebo
později ochrániti strom tak, by tohoto
zla byl ušetřen. Bujnosti lze odejmouti
nej prvé seslabením kořenů, jestliže ty
neb ony prořízneme, pak oklestěním
slabších větví, přiříznutím vrcholků a
konečně sbavením listí v podzimku
Přiříznutí neb odejmutí ^vrcholků díti

se má v říjnu a sice v poledních hodi
nách za povětrnosti suché u všech větví,
vyčnívajících nad ostatní u velkosti 3—
4 palců. Sbavování listí stává se sou
časně s oklesťováním na všech tako
vých ovocných stromech, které jeví
zvláštní bujnost, zejmena ale na nejsil
nějších letních větvích. Nejvíce odstra
ňováno bývá listí od třech dnů ku třem
z dola nahoru i se stopkami; kdož však
stopky odstranití nechtějí, musí listí
uřezávati. K ochránění ovocných stro
mů před zimou stává prostředků mno
ho. V písčité půdě jsou všecky rostliny,
tedy i stromy, vysazeny zmrznutí spíše,
nežli v půdě hlinité. Nejvíce trpívají
mladé semence a neútlejší z nich mají
tudíž stále a především obdržeti přimě
řenou pokrývku. K přikrývání užívá
se především krátké koňské mrvy.

K zachování dřeva.
Nejjednodušším prostředkem k zacho“
vání dřeva, (kůlů, plotů, znamení atd.
jest napuštění ho solí (dobytčí). Buď
položí se vyschlé dřevo do silné rozředěniny solní anebo se jí natře. Tako
vémuto dřevu neuškodí také hmyz. N a
důkaz zachovávací vlastnosti soli uvá
díme mezi jiným, že špalky, podpíra
jící klenutí v solních dolech, od nej»amětných dob nalézají se v úplně ne
změněném stavu.

Lak na konské náčiní.
Lak, který vodu nepřijme a násle
dovně se neušpiní, obdržíme, jestliže
následující přísady sloučíme: 1 a půl
kvartu lihu, 12 lotů šelaku, 6 lotů be
nátského terpentínu, 2 loty levandulo
vého oleje a 1 lot koptu (sazí). Šelak
a terpentín rozpustí se v lihu, co zatím
tyto společně zahříváme na kamnech
neb vřelou vodou. Po vychladnutí při
míchají se ostatní přísady a takto na
bytý lak uschová se v dobře zazátkované láhvi, dokud ho použito není k
potřebě.

HAMBURSKO -AMERICKÁ
AKCIOVÁ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOST.
^amlíutipííineiiftínifdjc

©efcllfdjaft

Generální jednatelé pro Ameriku :

C. B. RICHARD & BOAS
61 BROADWAY, JSTHľW

v jichž úřadovně jest českým jednatelem J. F. VOSATK A·
Generální jednatel pro Evropu :

AUGUST

BOLTEN,

2Bht. SJHÍÍcrč 9?nr0foíflcr, 33*34 Víbnnrtilitíit Strofte, v Hamburku,

kde je českým jednatelem JOSEF PASTOR.

Přímá poštovní paroplavba mezi

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

CIMBRIA,

FRISIA,

LESSING,

GELLERT,

WIELAND,

HAMMONIA,

SUEVIA,

HERDER,

atd. atd.

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 kouají 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 $28 v papírech.
Kdo by si chtěl koupiti přeplavní lístek, múze se také obrátiti na následující
jednatele ve Spojených Státech :
Austin, Minn.
Fr. Rayman.
Allegheny City, Pa. Josef Podaný.
Appleton, Ncbr.
J. Dostal.
Bohemia, LaCrosse, Co. Wis.
Jos. K. Nedvidek.
Benson, Minn.
O. Venous.
Belle Plaine, la.
J. Pavliček.
Blue River, Wis.
F. Schcenberger,
Cedar Rapids, la. J. Polák & Hájek.
Calmar, Iowa
J. Dostal.
Cleveland, Ohio
Henry Lewis.
,,
,,
Krejčí & Sýkora.
Chicago, Ill.
J. B. Bělohradský.
206 zap. 20. ul.
,,
,, F. Nowak, 568 Halsted ul.
,,
,, V. Kaspar. 479 Canal ul.
A. Fiala.
,,
,,
Aug. Geringer.
Crete, Neb.
J. Klima.
Detroit, Mich.
J. Nosek.
De Pero, Wis.
John Smith»
Dubuque, Iowa
P. Kiene.
Fort Atkinson, Wis.
St. Ogden.
Fort Atkinson, la. A. J. Martinek.

7

Grand Rapids, Mich.
W. Hake.
Great Bend, Kans. Jos. Novinský.
Highland, Iowa Co., Wis. F. Lehovetz.
Humboldt, Neb.
Jos, Růžička.
Hayward, Minn.
J. Fünfar.
Iowa City, la. J. B. Letovský a synové.
Kewaunee, Wis.
John Carel.
Kasson, Wis.
J. A. Horn.
Lincoln, Neb.
A. C. Zirner.
Little Rock, Ark.
F. G. Přibyl.
Milwaukee, Wis.
Fr. Kaplan.
Manitowoc, Wis.
F. Zeman.
,,
.,
T. C. Shove.
Marrinnette, Wis.
J. Μ. Lombard.
Muscoda, Wis.
J. Komers.
Niobrara, Neb.
F. Janoušek.
North Bend, Neb. F. F. Doubrava.
Owatona, Minn.
Jos. Srsefi.
Omaha, Neb.
V. L. Vodička.
Omaha, Neb.
J. Levi.
Plymouth, la.
F. Jeřábek.
Pittsburgh, Pa.
Max Shanberg.
Praha, Minn.
Fr. vrábek.
I
„
„
Tom Hovorka.

Prairie-du-Chien. Wíb. F. V. Zeman.
Racine, Wi·.
J. Novotný.
Reno, Colfax Co. Neb. F. J. Sobota.
Sioux City. Ia.
Μ. Maroušek.
Shuyler, Neb.
Jos. Zerzan.
Spillville, Ia.
J. J. Kovářík.
St. Paul, Minn.
F. J. Lepsa,
„ „
Neb.
Μ. Vacek.
St. Louis, Mo.
Rob. J. Vorel,
2001 Mennard str.
Solon, Iowa
Antonin Bittner.
Traer, Iowa
Μ. Simon.
Tabor, (Caledonie)
J. Eliáš.
Toledo, Tama Co., Ia. Chas. Kavalir.
Wahoo, Neb.
J. Ledvina.
Wohoo, Neb.
F.Koudele.
Wamego, Kans.
J. C. Rogers & Co.
West Point, Neb.
Μ. N. Smith.
„
„
„ Fred Sonnenschein.
Wilber
„
C. Duras.
Wilson, Kans.
Ft J. Svehla.
Winona, Minn.
Jakub Stginbauer.
Yankton, D. T.
Alb. Zemlička.
Yankton Tabor, D. T.
V. Janda

Každý, kdo vlast
svou navŠtívití obmyslí, nebpřátele
své z Čech do Ameriky povolali,
učiní nejlíp, když
zaopatří si pře
plavní lístek po

ľP JLľFtľN-iOÍOľH

Po parolodích sev.-něm. Lloydu přeplaveno bylo do konce roku 1878

"TPŘES 700.000 OSOB.
Společnost ta má následující parníky :

Brunschweig. · · · 3,ioo ton, kapitán. ' J. Andiidsch.
....Jaeger.
.3,100 >>
Nuernberg·
»>
.. . Hoffmannt
2,500 n
Leipzig · · · ·
.... . Meiyer.
2,500 >,
Ohio..........
n
.......... Pohle.
2,500 n
Berlín.......
n
.
.. Andressen
• · ·
2,500 n
Baltimore
n
Plují pravidelně každých 14 dní mezi
BJLIjTIMlOřtElSZC a BŘEMEN.
PŘEPLAVNĚ OBNÁŠÍ:

Z BALTIMORE DO BŘEMEN Dítky od 1 do 10 roků ]>oloviúu.
Z BREIEN DO BALTIMORE: I dT/r^8^
Kdo přátelům sem chce pomoci, nechť obrátí se na nížepsané jednatele,
kteří prodávají lístky z Čech až dó Chicago.
Z Prahy do Chicaga
„ Berouna,
11
„ C. Třebové
11
„ Podmoklí
11
„ Budějovic
11
„ Čáslavi
11
„ Chlumce
11
„ Chotěboře
11
„ Chocova
11
„ Chrudimi
fl
„ Chebu
11

$46,75
47.25
48,75
44,40
48,00
46,95
46,50
47,50
48,50
46,75
45,00

Z Jičína do Chicaga
„ Hlinská
11
„ Hořovic
„ Hostivic
„ Josefova
11
„ M). Boleslavi 11
., Klatov
11
„ Král. Hradce 11
., Kolína
„ Chomútova 11
„ Kralup
11
„ Kutné Hory IV

$46,00
47,25
45,50
47,00
45,50
46,25
47,00
45,75
46,50
45,75
46,50
46,75

Z Lisé do Chicaga
„ Mělníka
„
„Mirovic
,,
„Náchoda
„
„Nepomuku „
„Nymburku „
„ Páky
„
„Pardubic
,,
„ Plzně
„
„ Písku
„
„ Poděbrad
„
„ Příbrami
,,

$46,00 Z Rakovníka do Chic. $47,50
45,75 „ Žatce
45,75
li
49,00 „ Skalice
45.75
11
45,75 „ Strakonic 11
47.50
48.25
46,75 „ Tábora
11
45,00
46,25 „ Teplic
11
45,25 , Turnova
44.75
11
46,50 „ Vejhybky 11
47,00
48.50
46,50 „ Veselí
11
47,50 „ VodSan
47.75
11
47,75
46,50 „ Votice
11
48,75

Do Milwaukee Wis. o $2 více; z Čech do Břemen jedou cestující ve třetí třídě, nikoliv čtvrté.
Z Břemen do Baltimore po parnících Severo-něm. Lloydu. z Baltimore do Chicaga dráhou
Baltimore a Ohio.
Místo, kde se na parníky Severo-něm. Lloydu nakládá a kde též cestující vsedají, jest bezprostředně blízko dráhy
Baltimore a Ohio, odkudž dopravují se beze -všech obtíží cestující do všechk ončin západu v cenách nej levnějších,
které žádná dráha ani z Ncw Yorku ani z Philadelphie poskytnout! nemůže.
Při příchodu parníku uzavře se nádraží všem nepříslusícím sem lidem, aby vystěhovalci nepadli do rukou pod
vodníkům a vidíračům, jak se zhusta děje na jiných přístavištích. O bližší vysvětlení obraťte se na

A. SCHUMACHEll & CO., 5 S. Gay Street, Baltimore, Md., neb na
H. CLÁUSSENIUS&CO., c. k. r.-uh. konsul, 2. S. Clark St., Chicago.

Severo-Německý Lloyd
vr»«a®'”é

»«roj

------ mezi-------

'

Brenea a I®w Tukem pres Southampton
Po oblíbených železných poštovních parnících
AMERICA. FRANKFURT, HANOVER, HANSA, HOHEN ZOLLERN, HERMAN, WESER, RHEIN,
DONAU, MAIN, KÖLN, MOSEL, NEJKAR, STRASSBURG, ODER, HOHENSTAuFFEN.

VíjkmI

iliy jsonísMiiiítl: J lÄziSS
[

V těchto dnech berou parníky tyto poštu Soustátí. Parnici této linie I
zdrží se ku přistání cestujících v Anglii a do Francie v Southampton^

Lístek tam a zpět:

Jízdní ceny:
Z Bremen. — Z N. Yorku.
I. kajuta II. kajuta
XÆezipsblxitoi

- $120

7a
as

$100
so
as

I. kajuta $185. II. kajuta $100. Mezipalubí $50.00. Dítky mezi 1 a
10 roky stáří platí polovinu.

Cestující do Havru neb Londýna dopraví se tam dez zvláštního platu. Stran cesty a nákladu obraťte se na

OELRICH & CO., GENERÁL AGENTE, NO. 1 BOWLING GREEN, NEW YORK,
H. Claussenius & 0o.ť číslo 2 jižní ulice Clark, jednatelé v Chicago.

S@*Nové vydání

f
I

.^^^^wffelislčroTa mtrtceíéhi sloníka
1328 stran, 3000 rytin

Ted přidán DODATEK přes 4600 slov a významů obsahující,
kterých přibylo v řeč během posledních 15 roků, z nichž mnohé
ani ještě ve slovníku žádném se nenalézá.
Též přidán nový
v
®

— gíWTOříSMY

—
s více než 9700 jmény

znamenitých osob starověkých i novověkých s vyslovením, národností, zaměstnáním a dobou každého.

KUPTE NEJNOVĚJŠÍ
ľVoVÉ VYDÁNÍ má dodatek přes 4000 slov a významů
E každé slovo v dodatku jest důkladně spracováno.
w životopisném dodatku přidaném 9700 jmén výtečníků.

KUPTE TO NEJLEPŠÍ
Edice uejlepšílio slovníku anglické řeči na světě

IBává výklady slov uznaně nejdůkladnější
Illustrace jest 3000, třikráte více nežli jinde.
TTéž odporučení má slovník z 35 států a 50 kolejí,
j ve školách, v počtu 32000, v Soustátí, jest umístěn.

On jest jediným slovníkem anglickým se životopisy.'
Národnost, vyslovení, a dobu žití 9700 osob obsahuje.

Vydán jest od G-. & C- MERRIAM, Springfied,
Též: Webster’s Natlonal Pictorial Dictionary.
1040 stran, Octavo,

Mass·

600 rytin.

Upozorňujeme na užitečnou knihu

tróM BĚiepá ÚlMa

Spojených Států. ±.

Cena $1.00; s poštou $1.10.
Objednávky dějtež te:

A. Geringer, 463 S. Canal St., Chicago.

I. a II. ročníky kalendáře

AMEltIKÁNA I
jsou ještě v malé zásobě na prodej všem těm,
kteří by si je přáli, nemajíce je. Jsou to knihy
Íro Ccclioslovany americké ceny trvalé, a kdo má
II. ročník, bude si jistě psáti o první dvajročníky.
Cena jednotlivého ročníku snížena jest na 35 ct.

.ATTGh GERINGER, -

463 S. Canal St.,

-

Chicago, 111.

August Geringer
------- obstarává---------

PŘEPLAV
= _j akož i =

spolehlivě a levně.
463 8. CAIAL ST., - CHICAGO, ILL

O J)Q)fi®ÄÍW O

Kázáni o svaté vire

česko-anglický i anglicko-český

----- čili-----

SLOVNÍK

výklady apoštolského vyznání víry

s doplnky všeobecnými i odbornými k
dílu česko-anglickému.

vyšly dosud 2 sešity a bude se u vydává
ní pokračovati. První sešit vyšel nákla
dem Aug. Geringera, druhý nákladem
dobročinných přispívatelů.—‘Zasýlá se
každému na požádání ZDARMA. Přihláš
ky dějtež se pod nadpisem: August Ge
ringer, 463 S. Canal St., Chicago. 111.

Cena v plátěné vazbě, trvalé, s poštovní
zásilkou 3 doll. 60 ctů. Jest k dostání v
knihkupečtí Augusta Geringera, v čísle
463 S. Canal Street. Chicago, 111.

od

Fr. Bol. Zdrůbka,

9

