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ROČNÍK IV.

S, mnohá obrázky vážného i žertovného obsahu.

CHICAGO, ILL.
Tiskem a nákladem Augusta Geringera, 463 Sooth Canal Street·

Kalendář roční.
V obyčejném roce 1881 čítá se:
oření světa dle počtu židovského. — 5641
íření světa dle počtu Scaligerova.-_.5835
sdení julianského kalendáře.............. 1926
ivy kal. pap. Řehořem XIII................ 299
edení opraveného kalendáře............. 182
edení všeobecného kalendáře.............105

Kruhy časopisné.
I

ní písmena........... .....................................B
y..................................................... ......... ..30
počet neb kruh luny........ ................. ...1
Ční kruh......... . ....................................... ..14
íý počet............................. ..................... ___9
íská doba.................................................. 6594

Stálé a měnivé svátky.

11., 10b. 55m. odpoledne a do stínu
Íiolostínu
l.v llh. 51m. úplné zatmění počne 12., 0h.’53m,

dop.aprostřední zatmění vlh. 34. m. dop; úplné
zatmění skončí 12., 2h. 15m. dop., měsíc opustí
stín 12.o 8. h. 16m. dop., a polostín o 4. h. láni,
dop. Velikost zatmění: 1.365. Prům. měsíce 1.)
III.— Kruhové zatmění slunce dne 21. listo
padu. Neviditelno. Viděti je budou v Pata.·
gonii, v již. Americe a v iihopolárním oceánu.
IV.— Částečné zatmění měsíce dne 5. pros.
Neviditelno. Viděti je budou více méně v
Evropě, Asii, Africe, Austrálii a v severo-západní části sev. Ameriky.
V. Přechod Dobropáua přes plochu sluneční
dne 7. listopadu. Neviditelný ve výcb. státech.
Částečně bude pozorován ve Btáteeh západních.
Vstup započne o 4. hod. 56 m. odp. (dle času
Pittsburgského.) Slunce zapadne před ukonče
ním přechodu.

Jitřenky a večernice.

rálů.......................... ........................ ..6. ledna
Dobropán stane se večernicí okolo 28. ún., 191
le Septuagesima...................
.13. února června a 15. října; jitřenkou okolo 7. dubna, 6.
}uage8ima..................................... 27. února
srpna a 24. listopadu.
léční středa................................................. 2.březnaKrásopaní bude večernicí do 3. května; pak
í neděl? postní.............................................. 6.března
jitřenkou pro ostatní dobu roku.
8v. Patrika.................................................. 17.března
Jupiter bud· večernicí do 22. dubna, na to
:le květná ....................................... 10. dubna
ý pátek
15. dubna jitřenkou do 13. listopadu a pro ostatek roku
zase večernicí.
conoční neděle............................................. 17.dubna
iá neděle po velikonoci.............. 24. dubna
Židovský kalendář.
- .ile Rogate................
22. května
jebe vstoupení.......................................... 26.května
Leden: Dne 1. 1. Sebat, 5641; dne 31. 1. Adar;
ice—bílá neděle............................................. 5.června
Únor: Dne 1. 2. Adar; dne 13.14. Adar, malý
rrojice
12.června
ho Těla......................................................... 16.června Purim; dne 28. 29. Adar.
Březen: Dne 1.30. Adar; dne 2. 1. Vead ir,
vní neděle adventní.................... 27. listopadu
dne 14. 13. Vedar, půst Esther; dne 15. 14i.
>ční hod..................................... 25. prosince
Veadar Purim; dne 16. 15. Veadar, SušinP os t n í dni.
Purim; dne 31. 1. Nisan.
en 9., 11., 12. — Červen 8., 10, 11.— Září
Duben:
Dne 1. 2. Nisan; dne 14. 15. Nisan,.
23., 24.— prosinec 14., 16., 17.
zač. Passah; dne 15. 16 Nisan, druhý svá
tek; dne 20. 21. Nisan, sedmý svátek; dne
21. 22. Nis-m, osmý svátek.
Hvězdářské údaje roku 1881.
Květen: Dne 1. 2. Ijar; dne 17. 18. Ij.tr.·
Roční Časy.
Laa-Bomer; dne 29. 1. Sivan; dne 81
*.
.
ií Rovnodenní (jaro počíná)
Sivan.
20. března, 5 h. 45 m. dop.
Červen: Dne 1. 4. Sivan; dne 3. 6. Sivan, slavn.
ií Slunovrat (leto počíná)
týdenní; dne 4. 7. Sivan, druhý svát k;.
21. června 2. h. 0. m. dop.
dne
28. 1. Thamuz; dne 30. 3. Thamuz.
E .zimní Rovnodenní (jeseň počíná)
Červenec:
Dne 1. 4 Thamuz; dne 14. 17. Ti» t22. září 4. h. 22. m. odp.
muz,
půst,
dobytí chrámu; dne 27. 1. Ab ;
ní Slunovrat (zima počíná)
dne
30.
4.
Ab.
21. prosince 10 h. 82. m. dop.
Srpen: Dne 1. 6. Ab.; dne 4. 9. Ab., půst, 8.» lení chrámu; dne 26. 1. Elul; dne 31, 6.
Zatměni na rok 1881.
Elul.
roce 1881 bude čtvero zatmění — dvě za- Září: Dne 1. 7. Elul; dne 24. 1. Tišri, 56 2,
ní slunce a dvě zatmění měsíce, a přechod
nový rok; dne 25. 2. Tišri druhý svále ;
iropána přes plochu sluneČDÍ.
dne 26. 3. Tišri, půst Gedaljah; ďne 30 7.
— Částečné zatmění slunce dne 27. května,
Tišri.
dditelno všeobecně ve Spoj. Státech, vyjma
Říjen: Dne 1.8. Tišri; dne 3. 10. Tišri, sl
atrného stupně v několika státech severních,
nost smíření; dne 8. 15. Tišri, slavnost j> 1
/. adních a středních; započne v nich pravizelenou;dne 9. 16. Tišri, druhý svátek; < e
lě něco krátce před západem slunce. V 8t.
14. 21. Tišri, slavnost ratolestí; dne 15. 2 _
ť»ul, Min., započne zatmění o 7. hod. 33 min.
Tišri, konec slavnosti pod zelenou; dne 16.
a skončí se slunce západem. Viditelno v
23 Tišri, radost ze zákona; dne 24.
* . části sev. Ameriky a v severní Asii. Veli►ť
Manšešv; dne 31. 8. Maršešv.
t největšího zatmění kdekoli: 0.737. (Průměr
Listopad:
Dne 1. 9. Maršošvan; 23. 1. Kisl v;
ice: 1.)
dne 30. 8. Kislev.
•L—Úplné zatmění měsíce dněli.—12. květProsinec: Dne 1’ 9. Kislev; dne 17.25. Kisl ·.
Viditelno v severní a jižní Americe a čásvěcení chrámu; dDe 23. 1. Tebet; dne
:ně v Africe a Austrálii a děje se následovně
Pittsburgského času: Měsíc vstoupí d
9. Tebet.
o

leden
31

Nový rok

7 23 4 37 záp.

Zachmuřeno a
zima.

Neděle po novém roce.

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

Ábela a Seta
Makaria
Enocha
Jenovefy
Tita a Bisk. Izabely
Telesfora
Simeona
Sv. Tří Králů Zjevení Páně
Luciana
Raimunda
Erharda
Erbarda
Basiliše
Agatona
Hygina
Proba
Leontina
Firmina
Pavla poust.

>#±r·

23 4
22 4
22 4
22 4
21 4
7 21 4
-v
7 20 4

7
7
7
7

Marcialisa
Pavla Poust.
Matildy
Reinholda
Hilaria
F elixa
Maura

«

v’.;·
*-·

u·.« .
Ostrá zima.

Sníh a déšť.
První čtvrť ve
J/ 3 li. 7 min. ráno.
Sněžení.

7
7
7
7
7
7
7

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

40 2 25 Zachmuřeno.
41 3 24
22 4 21 Sněžení.
42 5 12 Zachmuřeno
a větrno.
43 5 58
44 6 39 Sníh.
,<ri\Úplněk 6.32
45 výcli vyzráno.

Délka dne 9 hodiu 30 minut.

Marcela
«
Antonína p.
Prisky
áÉ
Sáry
&
Fab. a Šeb,
á*
Anežky
Vincence

7
7
7
7
7
7
7

15 4
14 4
134
12 4
11 4
10 4
10 4

45 6 27
46 7 27
47 8 26
48 9 26
49 1027
50 1131
50 ráno

Bruno a chladno.
*4l“
•Mj·
Zimu a větrno.
*
Px
,
J.

V.j

Velká zima.

V··’ Vítr a sníh.
— —.

Délka dne 9 hodin 42 minut.

Třetí neděle po Třech Králích.

Zasn. p.M.
Emerana
23 Neděle
Pondělí
Timotea
Timotea
24
Úterý
Obr. Pavla
Obr.
Pavla
25
Polykarpa
26 Středa Polykarpa
27 Čtvrtek Jana Zlatoust. Krisostoma
Karla Vel.
Karla Vel.
28 Pátek
Valeria
29 Sobota Frant. Sal.

7
7
7

7
Ä 7
7
7

Čtvrtá neděle po Třech Králích.

30Medě!e
Martin p.
31 Pondělí iPetrá Nol,

Zachmuřeno a’
zima.
r?
-

37 7 42
38 8 55
38 10 6
38 1114
39 ráno
39 1219
40 1 23

Délka dne 9 hodin 20 minut.

Druhá neděle po Třech Králích.

Jména Ježíše
16 Neděle
17 Pondělí Antonína p.
Prisky
18 Úterý
Kanuta
19 Středa
Fab.
a Šeb,
Čtvrtek
20
Anežky p.
21 Pátek
22 Sobota Anastasie

<S ť
fi. —
—

Délka dne 9 hodin 16 minut.

První neděle po Třech Králích.

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

Východ

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.

slunce

Protestantů .

měsíce

Nový rok

Východ

Svátky a j m é na
K u t o 1 í k ii.

1 Sobota

Znam ení
m ěsíce

Dni a týdny

31

94
84
74
64
54
44
34

.£TPoslední Čtvrť
ráno.
51 1237 tl.3.43
52 1 45
f* ; .<■
53 2 53 Velká zima
Alt
54 4 00 Neobyčejná zima
fc-7 ..<·
55 5 00
»7-'v
v
56 5 54 Mírněji.
měsíc 7
57 záp. xOfrNový
x^/liod. 46 m.večer

Délka dne 9 hodin 56 minut

Adelgundy
Virgil a

íjuí

ouiu a vítr.

14 O 9 / 4 2j

Velká" zima.

v

»

Leden.
Den

Domácí zápisky.

Příjem.

Vydání.

s

$

Ct.

ct.

1 Úterý
2 Středa
3 Čtvrtek
4 Pátek
5 Sobota

Ignacia
Hromnice
Blažeje
Veroniky
Agaty

Brigity
Očist.P.Marie
Blažeje
Veroniky
Agaty

7
6
6
6
6

Doroty
Romualda
Jana z Μ.
Apolonie
Školastiky
Eufrosiny
Eulalie

Doroty
Reinhards
Šalamouna
Apolonie
Školastiky
Eufrosiny
Eulalie

Ä
Ä

Jordana
Pap, Valent.
Faustina
Juliany
Šimona .
Mansveta
Konrada

Kastora
Valentina
Faustina
Juliany
Konstancie
Konkordie
Grabina

áÉ
á*

Oř

Eleuthera
Eucharie
Eleonory
Eleonory
Stol. sv. Petra Stol. sv. Petra
Eberharda
Serenia
Matěje ap.
Matěje ap.
Valburga
Valburga
Alexandra
Valentina

6
6
6
6
6
6
6

měsíce

Východ

slunce

54 5 6 1 15
53 5 7 2 13
52 5 8 3 07
51 5 9 3 55
49 5 11 4 38
48 5 12 5 15
47 5 13 5 48

Sníh.

Kruté mrazy.

Mírněji.

6
6
6
6
6
6
6

46 5
45 5
43 5
42 5
41 5
40 5
38 5

14 6 17

Sněhové bouře.

/ř»\Ouplněk 1.22 '
15 vých koráno.
17 6 20 Zamračeno a sníh
18 8 12
19 9 24 Mnoho sněhu.
20 1029
a
22 1135 Poámůrnozima.

'■ííX

6
6
6
6
6
6
6

37 5
36 5
35 5
33 5
32 5
31 5
29 5

23 ráno
24 42
25 1 47
27 2 48
28 3 42
29 4 29
31 5 09

Příjemno.

f^TPoslední Čtvrť
'li.2.29 ráno.
Teplý deáť.

Záplavy.

Délka dne 11 hodin 1 minuta·

Neděle Quinquagesima·

27 Neděle Leandra
28 Pondělí Romana

První čtvrť v
£/ 7.52 ráno.

Délka dne 10 hodin 44 minut.

Nedč'e Sexagesima.

.20 x’edele
21 Pondělí
22 Úterý
23 Středa
24 čtvrtek
25 Pátek
26 Sobota

Velmi zimavo.

Délka dne 10 hodin 26 minut.

Neděle Septuagesima.

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

00 5 00 8 54
59 5 1 1003
57 5 3 1109
56 5 4 ráno
55 5 5 13

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.

Délka dne 10 hodin 10 minut.

Pátá neděle po Třech Králích.

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

Západ

Protestantu.

slunce

K a t o 1 í k ii.

Východ

Svátky a jména

D ni a týdny

Znam ení
měsíce

Únor.

Leandra
Romana

I á 66

28 5 32 5 451 Krásné počasí.
měsíc
27 5 34 záp.| iSO>Nový
* ’· 13 ráno.
'W'

Unor
Den

domácí zápisky.

1

Příjem.

Vydání.

$

$

ct.

ct.

Březen.
Dni a tydny

Svátky a jména
Katolíků.

Masopustní
1 ÚterÝ
Popeleční
2 Středa
Čtvrtek
Kunhuty
3
Kazimíra
4 Pátek
5 Sobota Tolety

Protestantů.

Masopustní
Simplicia
Kunhuty
Adriana
Bedřicha

o

G 'JQ
CS >1>
N

6 Neděle

Bedřicha
Tomáše A.
8 Úterý
Jana z B.
9 Středa Františky
10 Čtvrtek 40 muč.
Konstantina
11 Pátek
Řehoře
12 Sobota

ií*

Fridolína
Félicita
Filoména
40 muč.
Gaja
Rufina
Řehoře

Arnošta
Zachariáše
Krištofa
Kristiána
Gertrudy
Anselma
Josefa

Jáchyma
Benedikta
Oktaviána
Ottona ’
Gabriela
Z. P. Marie
Haštala

Huberta
Benedikta
Kazimíra
Eberharda
Gabriela
Z. P. Marie
Emanuela

Ruperta
Guntram a
Eustacha
Kvirina
Kvidon

26 5
24 5
23 5
22 5
20 5

•S “

->.’2
> a

34 záp.
36 8 48
37 9 56
38 1100
40 ráno

Domnělá povětrnost a zrněny měsíce.
Deštivo.

Větrno a. zima.
Příjemno.

9» 6
98b 6
6
Ä
*wo 6
« 6
6
« 6
*
ti

«
áí
Ä
Gip
HTG·

19 5 41 1201

18 5
16 5
15 5
14 5
12 5
11 5

42 1258
43 1 49
44 2 34
46 3 13
48 3 47
49 4 18

Vx První čtvrť ve
J7 3 h. večer.
Zachmuřeno.
Déšť.

Příjemno.

Délka dne 11 hodin 38 minut.

6 10 O 50 4 46 Příjemno.
zříxOuplněk 5.35
6 8 5 52 5 12 k^/večer.
6 7 5 53 vých. Sníh.
6 6 5 54 7 15
6 5 5 55 8 20 Jasno a zima.
6 3 5 57 9 26 Velká zima a sníh
6 2 6 58 1034

5
5
& 5
5
5

59 6
28 6
57 6
55 6
54 6
5 53 6
5
& 51 6

1 1139
2 ráno
3 1241
5 1 36
6 2 24
7 3 05
9 3 42

Velká zima a sníh
Větrno a zima.

Poslední čtvrť
\L10.28 večer.

Velké zimy.

Snesiteln o.

Délka dne 12 hodin 16 minut

Čtvrtá neděle postní.

27 Neděle
28 Pondělí
29 Úterý
30 Středa
31 čtvrtek

ÄS
—
N œ

ro 4>
© Ü

Délka dne 11 hodin 56 minut.

Třetí neděle postní.

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

6
6
6
6
6

—! ®

Délka dne 11 hodin 20 minut.

Druhá neděle postní.

13 Neděle
Růženy p.
14 Pondělí Matildy
15 Úterý
Longina
16 Středa Heriberta
17 Čtvrtek Patri cka
Edvarda
18 Pátek
19 Sobota Josefa p.

«

"

První neděle postní.

7 Pondělí

O
© <y

o

Ruperta
Eustacha
Jetřicha
Zosina
Bohuvěra

5 50 6 10 4 14

5
5
5
5

49 6
47 6
46 6
45 6

Nepříjemuo.

11 4 45
13 záp. •5NMr8.ÍC
14 7 35 Sníh.
15 8 42 Zimavo.

Březen.
zápisky.

Domácí

Den

Příjem.

Vydání.
I

ct·

$

ct.

• 7

'

»

·■

•

•l

'

·

1

<

·>

•

·»

·'·
t
•

•

1 Pátek
2 Sobota

Hugo
Hugo
Frant. de P. Teodosia

Richarda
Isidora
Čeňka
Celestína
Hermana
Alberta
Kleofáše

Rosamundy
Ambrože
Hozeáše
Irenera
Eberharda
Apolonie
Ďemetria

3» 5
50b 5
ngC 5
5
5
5
& 5

41 6
40 6
38 6
37 6
26 6
35 6
33 6

Květná neděle.

Ezechiel pr.
10 Neděle
11 Pondělí Lev. p.
Julius
12 Úterý
Středa
Hermogena
13
14 Čtvrtek Zel. čtvrtek
Velký pátek
15 Pátek
16 Sobota Bílá sobota

Daniel
Lev
Julius
Justina
Zel. čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota

0

5
5
5
5
5
5

Hod Boží velik. Hod Boží velik.
5
Velikonoční
Velikonoční
5
Krescence
Hermogena
5
Sulpice
Sulpice
5
Anselm
Adolara
5
Soter a Kajus Soter a Kajus 2Ä 5
Vojtěcha
Jiřího
5

Jiří
Marka ev.
Kleta
Anastasia
Vitalise
Petra m.
Kateřiny

Fýchod

měsíce

19 1139
20 ráno
22 1227
23 1 09
24 1 45
25 2 17
27 2 46

Příjemno.
Teplo.
První čtvrť lOh.
JF 51 m. ráno.

Proměnlivo.

Zamračeno n dešt.

32 6
31 6
29 6
28 6
27 6
26 6
24 6

28 3 13
29 3 39
velké zimy
31 4 06 Jasnoa větrno
32 4 35
/^.Ouplněk 6.48
33 vých k^/ráno.
34 8 12 Deštivo.
36 9 30 Zimavo.

Délka dne 13 hodin 12 minut.

23 6
22 6
21 6
20 6
18 6
17 6
16 6

37 1034
38 1132
39 ráno
40 1222
42 1 05
43 1 43
44 2 15

Velmi proměnlivo
Příjemno.

^Poslední čtvrť
'Q_4.36 ráno.
Teplo a dusno.

Teplý déšť.

Délka dne 13 hodin 30 minut.

První neděle po velikonoci.

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

Velké zimy.

Délka dne 13 hodin.

Velikonoční nedČe.

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

slunce

Západ

5 44 6 16 9 45
5
42 6 18 1045
50b

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.

Délka dne 12 hodin 36 minut.

Pátá neděle postní·

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

ýcliod

Protestantů.

slunce

Katolíků.

V

Svátky a jména

Dni a týdny

Znam ení
měsíce

Duben.

Vojtěcha
Marka ev.
Kleta
Anastasia
Vitalise
Sybilly
Etrupie

5
5
5
5
5
5
50b 5

15 6
14 6
13 6
11 6
10 6
96
86

45 2 46
46 3 14 Pěkně a dus
* no.
47 3 34
49 4 16 Deštivo.
měsíc
®5.23 ráno.
50 záp. ářfcNový
51 5 24
52 6 11 Příjemno.

Duben.
Domácí zápisky.

Den

1

Příjem.

Vydání.

$

$

ct.

;

Ct.

Dni a týdny

Svátky a jména

Katolík ii.

Protestun t ú.

Ö
O

Q
o

c x
N 2

Druhá neděle po velikonoci.

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

Filipa a Jak.
Zikmunda
Nal sv. kříže
Floriana
Pia V.
Jana z D,
Stanislava

od
ce

Květen.
·= s 1

Domnělá pově-= x trnost a zmř£■2
£.2
ny měsíce.
s; so
> S
Délka dne U hodin 44 minut.

5 76
5 66
5 56
5 46
5 36
5 16
5 00 7

Filipa a Jak.
Zikmunda
Nal. sv. kříže
Floriana
Gotharda
Jana z D.
Bohumíra

Třetí neděle po velikonoci.

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

Zjev. Mich.
Řehoře N.
Isidora
Mamerta
Pankráce
Serváce
Bonifáce

Stanislava
Hioba
Gordiana
Mamerta
Pankráce
Serváce
Karolíny

3*

«uC

Sofie
Peregriny
Jo sty
Liboria
Potenciany
Athanasia
Prudence

4Í0 4
4
4
4
4
4
4

Julie
Heleny
Desí derie
Desiderie
Johanky kr. Zuzany
Urbana
Urbana
Nanebevst. P. Nanebevst. P.
Magdalena z P Magdaleny
Ivona a Petra Viléma
Maxima
Ferdinanda
Petronilly

59 7
58 7
57 7
56 7
56 7
55 7
54 7

1 1 39
Proměnlivo.
22 6
3 2 33 Příjemno.
43 3
4 3 37 Zamračeno.
5.22
5 vých .WOuplněk
večer.
6 8 20 Deštivo.

53 7
52 7
51 7
50 7
49 7
48 7
48 7

7 9 12
8 1017
9 1104
10 1144
11 ráno
12 1217
12 1249

Jasno,
Příjemno.

Zamračeno.
Proměnlivo.
^Poslední čtvrť
M 10.5 ráno.

Délka dne 14 hodin 24 minut.
XtíLir

4
4
4
4
4
4
4

47 7
46 7
45 7
45 7
44 7
43 7
43 7

13 1 18|
14 1 47 Teplo.
15 2 17 Nepříjemno.
15 2 50
16 3 27 Velmi proměnlivo
xíR^Nový měsíc
17 záp. ^^/6.34
večer.
17 8 12 Zamračeno a dešt.

Délka dne 14 hodin 3 4 minut·

neděle po velikonoci.

29 Neděle
30 Pondělí
31 Úterý

4
4
4
4
4
4
4

Délka dne 14 hodin 12 minut.

Pátá neděle po velikonoci.

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

53 1019 Krásně.
54 11 4 Mráz.
55 1142 Bouře a déšť.
56 ráno Nepríjemno a
chladno.
57 1216
TX První čtvrť 5 h·
59 1246 X? 42 m. ráno.
00 1 13 Příjemno.
Délka dne 14 hodin.

Čtvrtá neděle po velÍKonoci.

Sofie
15 Neděle
16 Pondělí Jana Nep,
Uhalda
17 Úterý
Venance
18 Středa
Čtvrtek
Petra O.
19
Bernardína
Pátek
20
21 Sobota Felixe

XJ c,
O Ü

Maxima
Eduarda
Petronilly

*

4 42 7 18 8 59
4 41 7 19 9 40
4 41 7 19 1015

Zamraľeno a
deš.ivo.

Jinovatka.

Květen.
Jen

i

Domácí

zápisky.
•

Příjem.
»

$

ct.

Vydání.

ct.

Červen.
Svátky a jména

..

Dni a týdny

Katolík!!.

1 Středa
2 čtvrtek
3 Pátek
4 Sobota

Formáta
Erasima
Klotildy
Františka K.

Protestantů.

Radima
Erasima
Frazma
Karpasia

s ©
S '2
c5 ’V

á"

Déma dne i 4 hodin 42 minut.

Hod Boží svat. Hod Boží svat. *á
Svatodušní
Svatodušní
Lukrecie
Roberta
riíC
Medarda
Medarda
Feliciana
Feliciana
ríiCOnufria
Oliva p.
Barnabáše
Barnabáše

4
Nejsv. Trojice
Tobiáše
4
Elizea
4
Víta
4
Božího Těla
4
Vukmíra
SE 4
Gerváze
4

Gerg. a Prot.
Sylveria p.
Aloisia G.
Pauliny
. Edeltrudy
Jana Křtitele
Ivana a Sid.

22 12 6
23 1233
23 1 00
23 1 31
24 2 7
24 2 51
24 3 43

35 7 25 vých

35 7
35 7
35 7
35 7
35 7
35 7

Silveria
4 35 7
Siliáše
4 35 7
Albana
4 35 7
Achace
4 35 7
Basilia
«b 4 35 7
Jana Křtitele Ab 4 35 7
Eulogia
Ab 4 35 7

Třetí neděle po bv· duchu.

26 Neděle
27 Pondělí
28 Úterý
29 Středa
30 čtvrtek

38 7
37 7
37 7
37 7
36 7
36 7
36 7

Studený deiť.

Zimořivo.

Teplý déšť.

Příjemno.

25 8 57
25 9 41
25 1018
25 •1052
25 1121
25 1150

QOuplněk 1.55

Tepk>.
Deštivo.
Jasno,
Zamračeno.

Z'Poelední čtvrť *
V.4.17 večer.

Délka dne 14 hodin 50 minut.

Druhá nedě e po 8v. duchu·

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

4
4
4
4
4
4
4

Dálka dno 14 hodin 48 minut.

První neděle po sv. duchn.

12 Neděle
Nejsv. Trojice
13 Pondělí Antonína P.
Basiliusa
14 Úterý
Středa
15
Víta m.
Čtvrtek
Božího
Těla
16
Adolfa
17 Pátek
18 Sobota Marcela

■g 8 Domnělá pově·
’S 8 43
"S trnoet a změ
*
ny měsíce. |
N » řa
40 7 20 1046
40 7 20 1115 Chladno.
39 7 21 1141
První čtvrť 1·.
39 7 21 ráno "Ok
jF 17 večer.

43 a
O e5
irf

4
<et 4
4
áí 4

Neděle Svatodušní.

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

rs ©
Q Ü

Jana a Pavla Jeremiáše
Ladislava
7 spalů
Lva II. pap. Lva
Petra a Pavla Petra a Pavla
Památka Pav. Památka Pav.

25 ráno
25 1221
25 1253
25 1 28
25 2 7
25 2 52
25 3 41

Příjemno.
Nepříjemné.

Promění Ivo.
Zamračeno.

Deštivo.

Délka dne 14 hodin 56 minut.
■ tííG

. AO

4
4
4
4
4

35 7
35 7
36 7
36 7
36 7

mČBÍc
®9.02 ráno.
25 záp. LÄÄNový
25 8 16 Příjemno.
24 8 48
24 9 18 Krásné pocMÍ .
24J 9 44 Zachmuřeno.

flpáte

k
)ta

Oí

Navštiv. P. M. Oldřicha
Kornelia
Prokopa
Cyrilla a Meth Karoliny
Isaiáše
Isaiáše
Vilibalda
Vilibalda
Kiliána
Kiliána
Brikcia
Ludviky

4
4
4
cjp 4
4
4
«0 4

7 bratří
7 bratří
Pia I. pap.
Pia
Jana Kvalb. Jindřicha
Markety
Markety
Bonaventnry Bonaventury
Jindř.Roz. ap· Rozesl. apošt.
Sl, Marie Kar. Rutha
Alexia
Alexia
Kamila
Eugena
Nincence z P. Rutiny
Eliáše pror. Eliáše
Praxida
Daniela pr.
Maří Magd. Magdaleny
Apolináře
Apoliunáře

XSr
násK

«

-V !ľíl Tufnur·

Deštivo.

První čtvrť 11 h

eJ 14 m. odp.

Velká parna
a krásně.
Zamračen«».
Deštivo.

4 41 7
4 42 7
4 42 7
4 43 7
4 43 7
4 44 7

měsíce

xřSxOuplněk 9.12
19 vých vpráno.
19 7 32
18 8 13
18 8 50 Příjemno.
17 9 22
16 9 52 Pošmourno.

4 45 7
4 46 7
4 46 7
4 47 7
4 48 7
4 49 7
1 49 7

15 1023
14 1055
14 1129
13 ráno
12 12 8
11 1 37
11 2 29

Velmi horko.

^"'Poslední čtvrť
12.32 r áno.
Promenlivo.

Horko a dusno.
Velká parna.

Délka dne 14 hodin 22 minut.

« 44 5051 77

Kristiny
Kristiny
Jakuba ap,
dělí Jakuba ap.
Anny
Anny
i L ■■•ľý
Marty
•»jda Pantaleona
■’·
-tek Innocence
Pantaleona
i )k
Marty
Boženy
□ta Abdonaa Sen. Abdona

<■$ 4
4
á* 4
áÉ 4
ář 4

? i neděle po velikonoci.

|Ignáce z Loj. (Ignáce

23 11 1
22 1130
22 ráno
22 12 2
21 1241
21 1 27
20 2 23

4 40 7 20 3 29
■Æ·

JtNit

íle

éie

37 7
38 7
38 7
38 7
39 7
39 7
40 7

Délka dne 14 hodin 32 minut.

I tá neděle po sv· duchu.

<

Zamračeno a
dřeno.

Délka dne 14 hodin 40 minut.

neděle po sv. duchu.

ile
lelí
?ý
da
’tek
‘k
)ta
....

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.

Délka dne 14 hodin 46 minut.

neděle po sv. duchu·

le
lelí
•ý
da
tek
;k
- )ta

Východ

Theodoricha Děpolta
4 36 7 24 10 9
Proc, a Mart. Navšt. Marie & 4 37 7 23 1035

á neděle po sv. duchu.

:le
lělí
ý
da
tek
k
)ta

slunce

Protestantů.

Západ

Katolíků.

slunce

Svátky a jména

Východ

ýdny

Znam ení
m ěsíce

enec.
Červ

52 7
53 7
54 7
55 7
56 7

10 3 24
Příjemno.
9 4 21
8 záp. •S’iV,Sic
7 7 49 Nepříjemno.
6 8 14 Pošmourno.
5 8 40 Dusno,
49 5

Délka dne 14 hodin 8 minut«

|

(4 57(7

3(9 33|

Silný déšť.

Červeň.
; Den

1

Domácí

zápisky.

Příjem.

Vydání.

i

Červenec.
Den

Domácí zápisky.

Příjem.
________

í

$

_____

Vydání.
1
|

Ct. í

S

ct.

Srpen.

31.

1 Pondělí
2 Úterý
3 sStředa
4 Č tvrtek
5 Pátek
6 Sobota

Petra v ok.
Alfonsa z L.
N.těl. sv.Štěp.
Dominika
Marie Sn.
Pr. Krista P.

iSW-t

5 46
5 56
5 66
0 76
5 86
3 96
5 10 6

měsíce

Východ

56 2 16 Bouře a déšť.
55 3 29 Pěkně.
zřřxOuplník 4.05
54 VJrch Lx/večer.
53 7 18
52 7 50 Déšť.
51 8 22 Jasno.
50 8 55

Délka dne 13 hodin 40 minut.

Desátá neděle po sv. duchu·

14|Neděle
Eusebia
Eusebia
15 Pondělí Nanebev.zP.M. Naneb. Μ.
16 Ú terý
Rocha
Rocha
17 Středa
Liberáta
Bertrama
18 Čtvrtek Heleny cis.
Agapita
Sebalda
19 Pátek
Ludvíka T.
Bernarda
20 Sobota Bernarda

*

Adolfa
Timotea
Zachariáše
Bartoloměje
Ludvíka kr.
Samuela
Gebharda

5
5
5
5
5
5
5

ä O

*á
áÉ

5
5
5
5
5
5

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

47 10 7
46 1049
45 1135
44 ráno
43 1225
42 1 19

Deštivo.

Z" Poslední čtvrť
11.56 ráno.
Krásně.
BouřePěkně.

20 6
21 6
22 6
23 9
24 6
26 6
27 6

40 1216
39 3 13
38 4 11
37 záp.
36 6 45
34 7 11
33 7 38

Deštivo.

Jasno.

Proiněnlivo.

Déšť.

Délka dne 13 hodin 6 minut.

Dvanáctá neděle po sV* duchu.

Augustina
Aagustina
Stětí sv. Jana Stětí Jana
Benjamina
Rosy p.
Raimunda
Pauliny

1116 49 9 29

Délka dne 13 hodin 24 minut.

Jedenáctá neděle po sv. duchu.

28 Neděle
29 Pondělí
30 Úterý
31 Středa

slunce

DélKa dne 13 hodin 54 minut.

Kájet. Donata Don., Afry
'«X
Cyrila
Cyriaka
Romána
Romána
&
Vavřince
Vavřince
Heřmana
Zuzany
Kláry p.
Kláry
Hyppolita
řlyppolita

21 Neděle
Ana stase
22 Pondělí Timotea
Filipa Ben.
23 Úterý
24 Středa Bartoloměje
25 Čtvrtek Ludvika kr.
26 Pátek
Zefirina
27 Sobota Josefa Kal.

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.

4 58 7 2 10 3 Zamračeno
a deštivo.
~5x První čtvrť 11 h
4 59 7 1 1038 Jx 41 m. večer.
5 00 7 00 1119 Příjemno.
5 1 6 59 ráno
5 2 6 58 12 9
5 3 6 57 1 8 Noční rnr&xy.

Petra v ok.
Gustava
Aagusta
Dominika
Osvalda
Sixta

Devátá neděle po sv, ducliu.

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

Západ

Pro test a n t u .

slunce

K atol i k ii .

Východ

Svátky a jména

Znamení
měsíce

Dni a týdny

31.

5
5
5
op 5

28 6
29 6
31 6
32 6

32 8 7
31 8 40
29 9 18
28 10 31

Déšť.

Srpen.
Domácí zápisky.

Den

Vydání.

Příjem.

ct.

$

$

ct.

•

, r

,

-

*·

•

■
•
...

A. ··<· |í-i

.
·:

’

i · · . V
* .··’*
'

*

•

Dni a týdny

Protestantů.

Katolíků.

1 čtvrtek Jiljí
Štěpána kr.
2 Pátek
3 Sobota Mansveta
Třináctá neděle po

st.

Jilji
Arnošta
Mansveta

3 o
O Q
3
rt >i>
á3

5
5
&
5
Ä 5
5
5
5

Deštivo.

37 6
38 6
39 6
41 6
42 6
43 6
45 6

23 1 7 Větrno a
mrazivo.
22 2 20
21 3 35 Déšť a bouře
zřř\Ouplněk 11.38
19 vých l^/večer.
18 6 18 Zrchmuřeno.
17 6 51
15 7 26 Deštivo.

Délka dne 12 hodin 30 minut.

Prota
Syra
Materna
Pov. sv. kříže
Mariany
Eufemie
Lamberta

fö}

Ä

5
5
5
5
5
5
5

46 6
47 6
48 6
50 6
51 6
52 6
54 6

14 8 3
13 8 45
12 9 30
10 1020
9 1113
8 ráno
6 12 9

Jinovatka.

Z^P&elední čtvrť
3 h. ráno.
Zamra.eno a
mrazivo.

Délka dne 12 hodin 12 minut·

Tita
Sidonie
Fausta
Matouše ev.
Maurice
Tekly
Stětí Jana

<e€ O 55 6 5 1 6
« 5 56 6 4 2 4

5 58 6 2 3 1 Mlhy a zima.
*ů 5* 59 6 1 4
Jasno.
* 6 1 5 59 4 58 iffihNový
á
měsíc
Ä 6 — 5 58 záp. W3 h. večer.
6 1 5 57 6 10
Délka dne 11 hodin 58 minut.

Šestnáctá neděle po sv· duchu.

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

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.

Déiua dne 12 hodin 48 minut.

Patnáctá neděle po sv. duchu.

18 Neděle Tomáše
19 Pondělí Januaria
Eustachia
20 Úterý
21 Středa Matouše ev.
22 čtvrtek Maurice
Tekly p.
23 Pátek
24 Sobota Gerharda

CA

g 2
Su
'CŽ J»
S3 œ

5 34 6 26 1158
5 36 6 24 ráno

Čtrnáctá neděle po sr. duchu.

Jména P. M.
Kvida
Tobiáše
Povýš, sv. kŕ.
Nikodéma
Ludmily
Lamberta

— ss
o ss

TX První Čtvrť 9Jh
& 5 33 6 27 1057 ráno.

duchu.

And. Strážce Rosalie
4 Neděle
5 Pondělí Viktorie
Heraklia
Úterý
€
Zachariáše
Magna
7 Středa Reginy
Reginy’
8 čtvrtek Naroz. P. M. Naroz. Μ.
9 Pátek
Gorgona
Bruna
10 Sobota Mikuláše Tol. Sosthenesa
11 Neděle
12 Pondělí
13 Úterý
14 Středa
15 čtvrtek
16 Pátek
17 Sobota

'Ä <D

měsíce

Svátky a jména

Východ

J
]

Září.

Kleofáše
Kleofáše
Ä 6
Cypriána
Cypriána
6
Kosmy a Dam Kosmy a Dam
6
Václava kr.
V áclava
6
Michala arch. Michala
6
Jeronýma
Jeronýma
6

«

35
45
55
75
35
95

56 6 43 Zachmuřeno
55 7 20
velmi chladno
54 8 3
a bonřlivo..
53 8 54
52 9 51 Vx První čtvrť
51 1055 J/ 4.47 vočeo.

Září
De·

Domácí zápisky.

Příjem.

Vydání.

$

í

ct.

ot.

1 Sobota

Remigia

Slav, růženc.
3 Pondělí Kandida
Františka S.
4 Úterý
5 Středa Placida
6 Čtvrtek Bruna
7 Pátek
Justina p.
8 Sobota Brigity

Leodegara
Kandida
Františka S.
Fidesa
Bedřišky
Abadiáše
Pelagia

DéiKa dne 11 hodin 38 minut.

·&<

Osmnáctá neděle po sv. duchu.

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

Diviše
Františka B.
Emiliana
Maxmiliána
Kolomana
Burkharda
Teresíe

Diviše
Friedmana
Burkharda
Maxmiliána
Eduarda
Kalixta
Hedviky

Posv. chrámů
Hedviky
Lukáše ev.
Petra z Alk.
Vendelína
Voršily
Korduly

Havla
Floriana
Lukáše ev.
Ferdinanda
Vendelína
Voršily
Korduly

6
6
6
6
Ä 6
6
6

Severina
Rafaela arch.
Krišpína
Evarista
Sabiny
Šim. a Judy
Narcisa

48 12 5
47 1 17 Déšť a bouře
45 2 29
44 3 41 Mírná povětrnou
43 4 54
8.57
42 vých /ří\Ouplněk
k^/ráno, Příjem.
40 5 57 Zachmuřeno.

21 5
22 5
24 5
25 5
26 5
28 5
29 5

39 6 37
38 7 22
36 8 11
35 9 4
34 9 59
32 1056
31 1154

Bouřlivé a větru®

Zachmuřeno
deštivo.

Z”Poslední čtvrť
24 večer.
Jasno a příjemná

6
6
áÉ 6
ář 6
6
Ä 6
6

30 5
31 5
33 5
34 5
35 5
36 5
38 5

30 ráno
29 1252
27 1 49 Zaehmnřeno
26 2 48
25 3 46
24 4 46 Pfíjemno.
měeifi
22 záp. igJkNový
WM29 večer.

Délka dne 10 hodin 45 minut.

Severina
Nathana
Krišpína
Evarista
Sabiny
Šim. a Judy
Narcisa

Dvacátáprvní neděle po sv. duchu.

Marsela
30 Neděle
31 Pondělí 1 Volfganga

12 5
13 5
15 5
16 5
17 5
18 5
20 0

Délka dne 11 hodin 3 minuty.

Dvacátá neděle po sv· duchu.;

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

6
6
6
6
6
6
6

Délka dne 11 hodin 20 minut.

Devatenáctá neděle po sv. duchu.

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

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.

6 11 5 49 ráno

Sedmnáctá neděle po sy. duchu.

2 Neděle

měsíce

1

Remigia

Východ

Protestantů.

slunce

Katolíků.

Západ

Svátky a jména

slunce

Dni a týdny

Vvchod

1

Znamení
m ěsíce

1

Říjen.

Hartmana
SI. reform.

Ok

6
6
6
6
6
6
6

39 5
40 5
41 5
43 5
44 5
45 5
46 5

21 5 19 Zachmuřeno.
20 6 1
19 6 50 Déšť a mlha.
17 7 47
16 8 49 Jasno.
15 9 56 Zachmuřeno.
První čtvrť
14 11 7 "Jk
J? 11.45 večer.

Délka dne 10 hodin 31 minut«

ráno
& 6 47 5 13 1217|
6 49 5 11

Mráz mlhy.

Říjen.
Den

Domácí zápisky.

Příjem

1 Úterý
2 Středa
3 Čtvrtek
Pátek
5 Sobota

Všech Svatých Všech svátých
Dušiček
Dušiček
Huberta
Theofila
Karla Bor.
Ottona
Emericha
Blandiny

6
6
6
6
6

Leonarda
Malachiáše
Bohumíra
Theodora
Proba
Martina
Jonáše

Dvacátátřetí neděle po sv. duchu.

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

Stanislava
Serapiona
Leopolda
Otmara
Řehoře
Odona
Alžběty

Brikcí
Levina
Leopolda
Otmara
Hugona
Gelasia
Alžběty

6
9» 6
9» 6
“ WW 6
HÉ 7
WÄR
' CO 7
7

«

Felixe z Val.
Obět. P. M.
Cecilie p.
Klimenta p.
Chrysogona
Kateřiny
Konrada

Edmunda
Obět. Marie
Cecilie
Klimenta
Emilie
Kateřiny
Konrada

7
7
áÉ 7
á* 7
SÄE 7
7
qíg 7

Acháce
Bufa
Saturnina
Ondřeje

měsíce

Východ

slunce

56 5 4 5 12
57 5 3 6
58 5 2 6 52
59 5 1 7 47
00 5 00 8 45
1 4 59 9 43
2 4 58 1040

Krásně.

Zachmuřeno.

Déšť.

34
44
54
64
74
84
94

57 1138
56 ráno
55 1235
54 1 33
53 2 32
52 3 33
51 4 37

(ýCPosledDÍ čtvrť
!\á_5.59 večer.
Déšť.

Jasno.
Zrfchmuřeno.

Příjemno.

Délka dne 9 hodin 48 minut.

7
7
7
«S3 7
7
7
7

10 4
11 4
12 4
12 4
13 4
14 4
15 4

50 5 42 Zamračeno a déšť
měsíc
Wll. 19 ráno.
49 6 48 áOhNový
48 záp.
48 6 39
47 7 47 Velká zima.
46 3 57 Jasno.
45 10 9 Příjemno.

Délka dne 9 hodin 36 minut*

Neděle adventní.

27 Neděle
28 Pondělí
29 Úterý
30 Středa

50 5 10 1 27 Mlhavo.
51 5 9 2 38 Jasno a zima.
52 5 8 3 39
53 5 7 4 56 Deštivo.
zíS\Ouplněk 9,01
54 5 6 vých k^/večer.

Délka dne 10 hodin.

Dvacátáčtvrtá neděle po sv· duchu.

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

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.

Délka dne 10 hodin 12 minut.

Dvacátádruhá neděle po sv. duchu.

Leonarda
6 Neděle
7 Pondělí Engelberta
Bohumíra
8 Úterý
9 Středa
Theodora
10 Čtvrtek Př. sv. Lud.
Martina b.
11 Pátek
12 Sobota Martina p.

Západ

Protestantů.

slunce

Katolíků.

Východ

Svátky a jména

Dni a týdny

Znam ení
m ěsíce

Listopad.

Vintíře
Acháce
Kleothona
Ondřeje

16 4
SE 7 16 4
7 17 4
7 18 4

01

/

44 1119 "fix První Čtvrť 7
44 ráno Jy Noční déšť.
43 1228 Jasno.
42 1 47 Větrno.

Listopad.
Domácí

Den

zápisky·

Vydání.

Přý’em.

I

ct.

$

•

*

1
1
i
i

1

1
.·

•

•

■

1

I

1
i

|

1

| 1

/

*

ct·

Prosinec.
3L

1 Čtvrtek Eligia
2 Pátek
Bibiány
3 Sobota Frank X.

Longina
Kandida
Kasiana

Druhá nedě le adventní.

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

Barbory
Judity
Mikuláše
Ambrože
Poč. P. Marie
Leokadie
Melchiada

Neděle

7 18 4 42 2 44
7 19 4 41 3 51
7 20 4 40 4 57

Barbory
Abigaily
Mikuláše
Agaty
Kajícní den
Jáchyma
Judity
Damasa

12 Pondělí Sinesia
Lucie p.
13 Úterý
14 Středa Nikasia
15 čtvrtek Irenea
Albina
16 Pátek
17 Sobota Lazara

Otílie
Lucie
Nikasia
Ignacia
Albina
Lazara

3» 77 2021 44 4039 6vých

«
«

7
7
7
7
7

21 4
22 4
22 4
22 4
23 4

39 5
38 6
38 7
38 8
37 9

35
32
31
29
27

1024
«á* 77 2324 44 3786 1121

á 7 24 4
*
5Ä5 7 24 4
7 24 4
7 25 4
äß 7 25 4

Zachmuřeno.

Příjemno.
/ř^xOuplněk 12.12
poledne.
Déšť.
Jasno.

Déšť.
Teplo a zamrač.

Silný déšť.

Graciana
Vunib,
Nemesia
Abrahama
Kristiny
Izáka
Tomáše ap. Tomáše
Zezona
Blaženy
Viktorie
Dagoberta
Adama a Evy Adama a Evy

«a

7
7
7
7
7
7
7

25 4
25 4
25 4
25 4
25 4
25 4
25 4

Pátá neděle adventní.

Narození Páně!Narození Páně
Štěpána m.
Štěpána
Jana evang. Jana evang.
Mláďátek
Mláďátek
Tomáše b.
Jonathana
Davida kr.
Davida kr.
Silvestra
Silvestra

36 ráno
36 1218
36 1 18
35 2 19
35 3 22

Pěkné počasí.

/Z' Poslední čtvrť
4.3 r. Liják.

Jasno.

Deštivo.

Délka dne 9 hodin.

Čtvrtá neděle adventní.

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

Jasno.

Délka dne 9 hodin 12 minut

Damasa

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

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce.

Délka dne í1 hodin 24 minut.

Třetí neděle adventní.

11

C/2

měsíce

Protestantů.

4>
Q
S
5

Východ t

Katolíku.

'Zf
Q
—
O

slunce

Svátky a j m é n a

Západ

Dni a týdny

Znam ení
měsíce

31-

35 4 27
35 5 32 Příjemno.
35 6 35 Jasno a led.
35 záp. ©ÍÍM,íc
35 6 40
35 7 53 Zima.
35 9 8 Jasno.
Délka dne 9 hodin«

■SX

7
7
7
7
7
7
7

25l4
25 4
25 4
24 4
24 4
24 4
24 4

35 1019 Zachmuřeno.
35 1129 Zima.
První čtvrť 3.40
35 ráno IX
jiř ráno. Příjem.
36 1237 Proměnlivo,
36 1 44
36 2 49 Jasno a zima.
36 3 52 Mlhavo.

Prosinec.
Den

Domácí

zápisky.

ji

1

Příjem.

$

1 ct.

í

Vydání.
_____ |
$
ct.

SezneLXxx jmen.
Aaron 16. dubna.
Abdon, Bořivoj, 30. Čerce’
Ábel 2. ledna.
Abraham 6. října.
Absolon 2- září.
Adalbert v. Vojtěch.
Adam 24. prosince.
Adaukt Přibík, 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. Háta.
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.
prosince.
Albrecht 23. dubna.
Aleš 17. července.
Alexander, Leska, 18. l)řez.
Alexander 26. února.
Alexius, Aleš. 17. čerce’
Alfons 2. srpna.
Alfred 19. července.
Alipius 15. srpna.
Alois 21. č· rvna.
Alto 9. úncra.
Alžběta král, Eliška, 8.
července.
Alžběta I9. listopadu.
Amadeus v. Bohumil.
Amalie, Libuše, 10. čerce’
Amalie 7. října.
Amandus. Milota. 8. dub.
Amat
Milofi. 13. září.
Ambrož, b., Brož, 16. října.
Ambrož 7. prosince.
Amnion 8 září.
Amos 31. března.
Anaklet 13. července.
Anastas 21.B rpna.
Anastasia. Protibora, 15.
dubna.
Anastasia m. 25. prosince.
Anastisins m. 22. ledna.
Anatolia 9 července.
Anatoliu 3. července,
Anežka, Agnes. 16. list.
Anežka p .a m. 21. ledna
Anežka Češka. Něčiše, 6.
a 28. března.
Aujeia 13. května.
Aujelika 28. března.
Anjelina 16. července.
Anna 26. července.
Anselm 18. března.
Antonia, Tonka. 10. ledna.
Antonín poust. 17. ledna.
Antoniu 13. června.
Apolinář 23 dervonce.
AvoloniaO. února.
Aquilina, Orlična, 13. Červ.
Araad 19. října.
Arnold 18. července.
Arn lf 18. června.
Arnošt 12. ledna.
Arnoštinaa 31. července.
Arsenius lfi. července.
Asterius, Hvězdon, 30. říj.
Athanasia 26. února.
Athanasius 2. května.
August p. 7. října.
Augusta 29. března.
Augustin cfrk. 28. srpna.
Aurelia 1. prosince.
Aurelian 16. června
Aurelins, Zlatko 27. čerce'
Babylas 24. ledna.
Jřalbina 81. března.

Baldomer 7. února.
Baltasar 6. ledna.
Barbora 4. prosince.
Barnabáš 11. června.
Bartoloměj ap. 24. srpna.
Baruch 30. května.
Basiliše 9. ledna.
Basilius v. 14. 1 dua.
Bathilda26. ledna.
Bdín v. Vigil.
Beata v Blažeua.
Beatrix, Blažena. 10. květ.
Bedřich 6. března.
Bedřiška 6. října.
Bělena v. Leokadia.
Bělobor v. Alban.
Bělouš v. Albert.
Běluše v. Albin.
Benart v. Benard.
Benedikt b., Beneš. 15. dub.
Benedikt 21. března.
Benigna, pobravka, 9. kvt.
Beniguus Štědrý, 6. června.
Benjamin 21t března.
Benuo. 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.
Bibiana2. prosince.
Blahomir 13. října
Blahoslav 21. března.
Blahorod v. Eugenius.
Blahovoj, Enstrates, 9. led.
Blaudir.a 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.
Bohdik22. března.
Bohpomozi v. Gotthelf.
Bochuchval, Lausdeo, 10.
července.
Bohumil. Amadeus. 7. červ.
Bohumil3. listopadu.
Bohumila 28. prosince.
Bohumír 13. ledna,
—
b.8. listopadu.
Bohuslav, Deogratias, 22.
března.
Boleslav v. Magnus.
BonaveDtur 1, Dobrohost.
11. čce.. 26. října.
Bonifác p., Vinfrýd, 5.
Června.
Bonifác m., Dobroděj. 14.
května.
Bořek v., Tiburc.
Bořhoj v., Abdon
Božena 29. července.
Břeuěk v. Bruno.
Brigida p. 1. února.
Brigyda v.. Bryta, 8. října.
Brož v. Ambrož.
Bruno b., Břeuěk 21. dub.
Bryta v. Brigita.
Burkhardll. října.
Bůhspěj 22. června.
Bušek v Celestín.
Cecilie22. listopadu.
Cecilius 3. června.
Celestin P., Bušek, 6. dub.
Celestin p. a m. 19. května.
Celina 21. října.
Celerinus vyz. 20. února.
César z B. 15. dubna.
Chraniborv. Se-vác.
Crha A. M. 9. března.
Ctibor v. H norat,.
CtimírV. Čestmír.
Ctirad v. Honor
Cyprinn b. 14. září
Cyria 5. Června
Cyriak m. 8. srpna
Cyrila 5. července
Cyrin 12. června
Cyrus m. 31. I· dua

Čeněk v. Vincenc
Ceslav 20. června
Čestmír, Ctimír,9. ledna
Čestislav 16. června
Damasus 11. prosince
Darnian 27. září
Daniel 21. července
David 30. prosince
Deicola. Ctiboh, 17. ledna
Delůn 24. prosince
Deogratias v. Bohuslav
Děpolt v. Theobald
Desider. Zdaň, Žádostiv.
23. května
Dettel. Ditlev. 31. března
Dětmar26. září.
Dětřich 6. května
Devota27. ledna
Didakt 13. listopadu
Dignus 18. prosince
Dionisius, Diviš 9. října
Disrnas 25. března
Ditlev v. Dettel,
Dluboš v. Long.n
Dobeš v. Tosiáš
Dobravka v. Benigna.
Dobroděj v. Bonifác
Dobrohost v. Bonaventura
Dobromysl. Eutnlmius, 11.
března.
Dobroslav v. Agaton.
Dobrožizn. Eutropius, 11.
února.
Dodaabat. 24. dubna
DomicianB 10. ledna
Domicius 5. Července
Dominik 4. srpna
Domnina 11. oubna
Donatus ni. 30. června
Dorota 6. února
Duchoslav v. Spridion
Dulla25. březnu
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.
Edvin k. 4
Egbert 24. dubna
Eleonora 14. února
Eliáš 20. července
Eligius 1. prosince
Eliseus 24. června
Eliška v. Alžběta
Emanuel 26. března
Emerencia 23. ledna
■ Emer-ch 5. listopadu
Emil 22. května
EmiliaS. dubna
Emilian 11. září, 11, říina,
Emiliana p. 24. pros.
Eniilius 30. května
Emma 1. a 19. dubna
Engelbert7. listopadu
Enoch 3. ledna
Erhard 8. ledna
Erik (Erich) m, 15. února
Ertnelinda 25. října
Esther 29. května
Etbin 19. října
Eucharius 20. února
Eufemisa. Ofka, 13. dubna
Eufrosma 11. února
Eugenia 25. prosince
Eugenius, Blahorod, 3.
ěěrvence
Eulogius, Ložek. 3. čerce1
Einebia 16. března
Eu ebius, Smil, 14, srpna
Eustach, Sta h, 20. září
Eustachia 29, března
Eva 24. prosince
Evald 3. října
Evarist, Blahoklas, 26. říj.
Evermond 17. února
Ezechiel 10. dubna
Fabian 2·. ledna
Fandila m. 13. června
Fano b. 28. října
Faust 16. července
Faustin 15. února

Faustina 20. září
Felician 9. června
Felicitas m. 7. března
Felix b. a. m., Šťastný, 24.
října
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
Filipma 16. února
Flavian m. 18. února
Florenc 7. listopadu
Florenci a 10. listopadu
Florentin 27. května
Florian 4. května
Fortunat 24. října
Frant. S. z As. 4. října
— B. 10. října
— de Paulla 2. dubna
— Sales 29. ledna
•— Xav.ýJ. prosince
Františka Ř. 9. března
Fridolín 6. března
Frldus v. Friedman
Friedman, Fridus 10. říj.
Frodoaldus 12.
* září
Frumeucius 27. října
Fu gentius 1. ledna
Fulao 10. říina
Gabian 19. února
Gabriel arch. 21. března
Gabriela 10. února
Gaurfentius v Radím
Gebhard, Jaromír, 27. sro.
Gelas Smích, 18. listopadu
Genesius 8. „června
Genovefa. Zeneva, 3.1edna
Genuin 5. února
Gerhard, Radko, 24 září
GerIach v. Jarloch
German 28. května
Gertruda, Gediuta, 17.břez.
Gervás 19. června
Gideon. Jedek. 1. června
Gilbert 4. února
Gil 'as 29. ledna
Gisela. Hisla. 7. května
Glyceria 13. dubna
Goar 3. července
Gordian 10. května
Got.thard, Hotart, 5. května
Gottšalk ni. p. 7. června
Gracian 18. prosince
Gratus, Vděčný. 8. října
Gudval 6. června
Guibert 28. května
Gustav 2. srpna
Guntíř, Vinař, 28. listopadu
Hanibal 2. srpna
Hartman 30 října
Hartvík 21. srpna
Has al 26. března
Háta 5. února
Havel 16. října
Hedvika 17. října
Helena ni., Jelena, 22. květ.
HellodorS. července
Herkules 5. záři
Hermens 28. srpna
Hermine 24. prosince
Herman 7. dubna
Hilaria 12. srpna
Hilarion 21. řijna
Hilarius24. ledna
HildebertS. 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
Tda vd. 4. ledna
Ignác, Loj, 31. července
Iluminata 29 listopadu
Inocenc 28. července
Irena 5. dubna
Ireneus, Lubomír, 15. proaIsak 20. prosince.

leak 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. záři
Jeremiáš 26. června
Jetřich, Eustasius 19. bř.
Jindřich, Hynek 15. Če’ce
Jindřiše 16. března
Jiří 24. dubna
Job 9. května
Joel 24. „
Jolianna 24. května
Jonatan 29. prosince
Jordán 13. února
Josafat 27. listopadu
Josef Kal. 27. srpna
— pěst. 19. března
Josua 23. února
J ovita 15. února
Juda 28. října
Judit, Jitka. 5. prosince
Julia 22. května
Julian m. 9. ledna
Juliana p. a ni. února
Julita 15. června
Julius p. 12. dubna
Justina, Pravomila 7. října
Justinian. 26. září
Justin 8. srpna
Justus, Pravoslav. 9. záři
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
Kletus26. dubna
Klothar, Lidhor, 7. dubna
Klotilda 3. června
Kolumba 17. září
Kolumban, Holubán, 21.
listopadu
Kolnmbin 31. Červerce
Kolumbus 9. července
Konkordia 18. února
Konkordius, Svorný, 1. led.
Konrád, Kundrát, 26. list.
Konrád 19. února.
Konštancia 19. září
Konstantin 11. března
Kordula 22. října
Kornel 16. září
Kosmas 27. září
Krescencia 15. června
Krescencius, Rostislav, 27.
června
Kristin 14. května
Kristiána 15. prosince
Kristina 14. července
Kriětof 15. března
Krisostom, Zlatoust, 27. led.
Krišpín 25. října
Kunhuta z P. 3. března

Narcis 29. října
Natalia 1. pro-ince
Nathan 24. října
Nereus 12. května
Ne8tor26. února
Nicefor p. 13. března
Nicetas, Mikat. m. 15. září
Nikedem 15. září
Noe 28. listopadu
Norbert 6. června
No’hburga 14. září
Odila 1. 'ledna
Odon a. 18. listopadu
Oktavia 22. března
Oktavian 22.
Oldřich 4. čevence
Oliva 10. června
Olympia 26. března
Ondřej a. 30. listopadu
Optatus 4. června
Osva’.d k. 5. srpna
— 15. říji a
Otilia 13. prosince
Otok ar 4 lis’opadu
Otmarl5.
„
Otto.Udo. Otík. 23. března
Pankrác, Vševlad, 12. květ.
Pantalenon 27. července
Papin 28. listopadu
Patricius 16. března
Paula vd. 26. ledna
— p. 18.června
Paulina 22. června
Pavla obr. 25. ledna
— poust. 15. ,,
— pam. 30 června
— ap. 29.
„
— a Jana 26. ,.
Pelegrin Pelřín 16. května
Perpétua 7.. 15. března
Petr Alk. 19 říina
— Cel. 19. května
— Ap. 28. června
— Bt. okov. 1. srpna
— m. 29. dubna
— Nol. 31. ledna
Petronilla 31. května
Pius m. LI. července
Pravota 51. prosince
Primus 9. června
Priska 18. ledna
Prokop poust. 4. července
Prêtas, Tas, 20. června
Prudencie 9. března
Quinibert 18. května
Kachel 14. červeuce
Radím, Gaudentius, 1. červ
Rafael 24. října
Raimund 23. srpna
Reiner 17. Června
Rainold 7. ledna
Rebeka 9. března
Reghia 7. záři
Reichard 7. února
Reinhard. Reinart, 23. ún.
Rembert 4. února
Richard 3. dubna
Robert, Robeš, 7. června
Rochus. Hrož. 16, srpna
Roland 9. srpna
Roman 28. února
Romana 28. února
Róza, Růž na 30. srpna
Rosalia. Rozára, 4. září
Rosina 13. března
Rudolf 27. dubna
Rusina, Růžena, 10. Čeťce
Rufluus, Ryšavíu, 14. Červ.
Rupert, Raus,27. března
Ruthard 16. července
Řehoř Naz. 9. května
— 12. března
— 17. listopadu
Maximus 19. května
Mechtilda 31. ,,
Sabas 12. dubna
Medardus 8. června
Sabian 27. srpna
Salome 24. října
Melichar 6. ledna
Michala zjev. 8. května
Salomena7. dubna
Mikleta 9. záři
Samuel m. 16. února
Mikuláš b. 6. prosince
— 26. srpna
Milada 29. prosince
Sara, 16. května.
Minart, Meinhard. 21. ledna Sebald 19. srpna
Mojžíš 3. září
Serafin 12. října
Monika 4. května
Serapion 14. listopadu
Moric 22. září
Servác, Chranib· r. 18. kv.
MyroB 16. srpna
Severián 8. listopadu
Sibilla29. dubna
■Napoleon 15. srpna

Kuno. Kuneš. 29. května
Kvalbert 12. července
Kvido 31. března
Kvirin m. 30. března
Ladislav 27. června
Lambert b. L. 14. Června
Laura 17. června
Lazar 17. prosince
Lebrecht, Pravožij, 20. ún.
Leo v. p.. Lev, 11. dubna
— p. 12. 28. června
Leodegar 2. října
Leokadia. Bělena, 9. pros.
Leonard, Linhart. 6. list.
Leoncia 6. prosince
Leoncius 13. ledna
Leonora 12. dubna
Leonilla 17. ledna
Leopold, Lypolt, 15. listop.
L°poldina 15. listopadu
Levin 14. července
Levina24. července
Libor, Litobor, 23. července
Liboúst. Liebmund, 27.
listopadu
Libuše v. Amelie
Lidmila 16. září
Lidvina 15. dubna
Ligorl3. září
Longin. Dluhos, 15. března
Lot 4. ledna
Lotar. Lideř 21. dubna
Lucie 13. prosince
Lucian 7. ledna
Luciana, Světluse, 30. Červ.
Lucius 11. února
Ludomír, Leufried. 3. října
LudovikaSO. ledna
Ludvik T. 19. srpna
Luise 9. července
Luítgarda 16. června
Lukáš 18. října
Lukrecia 7. června
Lydia 3, srpna
Magdalena 22. července
! Magnus, Boleslav. 19. srpna
Makar, Blah, 2. 15., ledna
Malachiáš 3. listopadu
Mamert 11. května
Mansuet, Miloslav, 18. úd.
Marceli 16. ledna
Marcella 31. ledna
Marcellian 13. června
Marceli i n 10. dubna
Marcellina 17. července
Marciál, Marciás, 27. února
Marek 25. dubna
Mariána 15. září
Marián, Mareš, 30. dubna
Marie Zasn. 23. ledna
— Nar. 8. září
— Sněž. 5 Erpna
— Bol. 30. března
— Hromu 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. červen oe
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

Sidonia. ZděDka. 23. čer’ce
Sidonius, Zdeněk. 23.arpna
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
SvatoB. Sanctus, 2. června.
Svatopluk 13. srpna
Světlík, Photius. 4. března.
Sylver20. června
Sýlves er31. prosince
Šalamoun 8. února
Sebastian 20. ledna
Šimek. 18. února
§imon ap. 28. října.
Skolastiaa 10. února
Sofroniin Modrota 11. bt
Štěpána nal. 3. ťrpna
_ — K. 2. září
Štěpána m. 26. prosisce
Štěpán Pr. 13. listopadu
Tadyaš 28. října
Teresie 15 října
Thekla ab. 15. října
Theobald 1. červmce
Theodolinde 22. ledna
, Theodor b.. Bohdar, 19. září'
1 Theodora m.. Božena, 28,
. Theodorich, Detřich, 1.
července
Theodosia p. m.. Bohdan,.
2. dubna
dubna
Tibufc m., Ctibor, Bořek,.
14. dubna
Timotheus b., Bohaboj,
24. ledna
Titue b. 4. ledna
Tobiáš. Dobeš, 13. června
Tobiáš 13. záři
Toleta 5. března
Tomáš 18. září
— ap. 21. prosince
— b. 29. prosince
— Aq. 8. března
Trojan 30. listopadu
Ubald 16. května
Ulrika, Oldřiška, 6. erpna
Urban p. 25. května
Václav 28. záři
Valbnraa 25. února
Valentin m., Valeš, 7. a 11.
ledna
Valentina 25. července
Valter. Vladiboj, 29. listop.
Valerian ni., Jaroslav, 24.
dubna
Valtrud 9. dubna
Vavřinec 10. srpna
Venanc 18. května
Vendelín, Venda, 20. října
Verner. Vernuš, 18. dubna
Veronika 4. února
Viktor A.. Vítězslav, 26. úd..
Viktor m. 30. září
Viktoria 23. prosince
Viktoriu 3. září
Vilém a. 6. dubna
Villibald, Veleslav. 7. Če’ae
Vincenc m.. Čeněk 22. lei..
Vincenc Fer. 5. dubna
— z P. 19. července
Vít 5. června
Vladimír 24. července
Vojslava 22. listopadu
Vojtěch. Adalbert, 23. daU
*
Voldemar 6. května
Volfgang, Vlk, 31. října
Vorsila 21. října
Zachariáš pror., Zachař, &
záři
Zeno m. 22. prosince
*
Zikmund 2. května
Zuzana p. a m. 11. srpna
— či-totná
„
„
Zbislav 24. března
Zbislava 21. února
Zděnek 7. listopadu
Zdislava 29. ledna
Žofie, Zofka. 15. k věta a»

'vypočítání ’ÚLrofeVL.
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Na dobu |1 92 $8$4$5$6$7$8$9$10 $100 $1000

1 den. 0
0
n
0
1 v
0
4 v
0
B
0
fl n
0
7 n
0
8 n
0
9
0
10 „
0
11 »»
13 „
0
0
18 „
14 „
0
15
0
16 „
0
0
17 „
0
18 „
1® „
0
20 ,
0
21 „
0
22 „
0
23 „
0
24 „
0
25 M
0
26 „
0
27
0
5

28 „
29

1 měa.
2 „
8 „
4 „
6 w

6
7
8
0

„
M
„
"

0
0

1
1
2
2
8
8
4
4

5
5
6
11 "
6
1 rok.
10 „

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
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 1
0 1 1
0 1 1
1 1 1
I 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 2 2
1 2 2
1 2 2
1 2 2
1 2 2
1 2 2
1 2 2
2 2 8
3 4 5
5 6 8
6 8 10
8 10 13
9 12 15
11 14118
12i 16 20
14 18 23
15 20 25
17| 22! 2tí
18; 24· 30

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 /vo
1 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 3
2 0
2 8
3 8
3 3
3 8
8 3
3 8
3 4
6 7
9 11
12 14
15 18
18 21
21 25
24 28
27 32
30 35
33 39
36| 42

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
8
3
8
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
82
36
41
45
50
54

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

4

4
4
4
4
4
5
5
5
5
10
15
20
25
80
35
40
45
50
55
60

Na dobu!$l $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $10 $100 $1000

2 • 17
3
38
5
50
67
7
83
8
10 1 00
12 1 17
13 1 38
15 1 50
17 1 67
18 1 88
20 2 t)0
22 2 17
23 2 33
25 2 50
27 2 67
28 2 83
30 3 00
32 3 17
33 3 33
35 8 50
37 2 67
88 3 83
40 4 00
42 4 17
43 4 33
45 4 50
47 4 67
48 4 88
50 5 00
1 00 10 00
1 50 15 00
2 0020 00
2 50 25 00
8 00 30 00
8 50 35 00
4 00 40 00
4 50 45 00
5 00 50 00
5 50 55 00
6 00 60 00

1 den.
2
3 M
4 „

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

/

SEDM ZE STA.

4 w
5 «

6
7 "
8
9
10 ”

11
1 rok.

0

0
0

0

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

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

o

2
o
o
4
5
7
9
11
12
14
16
18
19
21

2
2
O

5
7
9
12
14
16
19
21
23
26
28i

0
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
6
9
12
15
18
20
23
26
29
32
35

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

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

$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
2
2
2
0

2
0

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

0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 0
1 2
2 2
2 O
2 0
2 O
2 2
2 3
2 3
2 3 3
2 3 3
2 3 3
2 3 3
3 3 4
3 3 4
3 3 4
3l 3 4
3 4 4
3 4 4
3 4 5
3 4 5
1 8 9
10 12 14
13 16 19
17 20 23
20 24 28
23 28 ;13
27 32 37
30 36 42
33 40 47
37 44 51
40 4S| 56
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
o
2

0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
O
0

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

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

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

2
4

1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
8

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
88 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
00120
67 26
33 33
00 40
67 46
33,53
00 60
67;66
33 73
00 80

22
U

67
89
11
33
56
78
00
22
44
67
69
11
33
56
78
00
22
44
67
89
11
33
56
78
00
22
44
67
33
00
67
33
00
87
33
00
67
33
00

DESET ZE STA.
Na dobu $1 $2 $3 84 $5 $6 $7 $8 $9 $10 $100 $1000

1

„
„
n
„
„
„
měs.

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
1
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14

1

..
„
„
M
„
„
„

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

'

den.
„
„
„
M
„
v
„
n
„
„
„
„
„

C
O
<£>

1

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

1

$5$6

Na dobu $1 $2 $3

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

0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2 2
2 2
2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 8
2 2 3
2 3 3
2 3 3
2 3 3
3 3 3
8 3 4
3 3 4
8 3 4
3 4 4
3! 4 4
3 4 4
81 4 5
4 4 5
7 8 9
11 12 14
14 16 19
18 20 23
21 25 28
25 29 33
28 83 37
32 37 42
35 42 47
39 45 51
42 49 56

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

2
2

3

3

8
8
8
4
4
4

4
4
4

5
5
5
5
6
11
16
21
26
32
37
42
47
53
58
63

0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

,

6

6
12
18
23
29
35
41
47
53
58
64
70

1
1
2
2
8
4
4
5
5
6
7

2
4
6
8
10
12 1
14 1
16 1
18 1
19 1
21 2
23 2
25 2
27 2
29 2
31 3
33 3
35 3
37 3
39 3
41 4
43 4
45 4
47 4
49 4
51 5
53 5
54 5
56 5
58 5
1711
75,17
33 23
92 29
50 35
08 40
67 46
25 ,52
83 58
42 64
00 70

19
39
58
78
97
17
36
56
75
94
14
38
53
72
92
11
31
50
69
89
08
28
47
67
86
06
95
44
64
83
67
50
33
17
00
83
67
50
33
17
00

|
I
|
1

■J 1 den. 0 0
0 0
2 M
0 0
3 >9
0 0
4 99
0 0
5 99
6 99
0 0
0 0
7
0 0
8 99
9 >9
0 1
10 >9
0 1
0 1
11 99
0 1
12
0 1
13
14
0 1
0 1
15
16
0 1
0 1
17 9f
18
1 1
19
1 1
1 1
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1 1
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22 >9
1 1
1 1
23
1 1
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1 1
25
1 1
26
27
1 2
1 2
28
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1 2
1 měs. 1 2
2 3
2
3
8 5
3 7
4
5
4 8
5 10
6
6 12
7
8
7 13
8 15
9
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8 17
11
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1 rok. 10 2^
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0
o
o
o
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
5
8
10
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18
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25
28
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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
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13
17
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23
27
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0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

8
3
8
3
3
4

4

4

4
4

8
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17
21
25
29
33
38
42
46
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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
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15
20
25
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35
40
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0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
8
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
8
3
3
8
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
.8
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
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23
30
38
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60
68
75
83
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0
1
1
1
1
2
2
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4
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4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
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8
8
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8
28
56
6
8
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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
39 3 S
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 M
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 00
8 33 33 38
4 17 41 67
5 00 50 00
5 83 58 83
6 67 66 «7 !
7 50 75 00 |
8 33 84 33
9 17 91 67 1
$101 $100

VELKÁ MNOŽILKA.
Návod k užívání této tabulky.

1
2 l
0
°

Při prvním nahlédnutí v tuto tabulku sezná každý, že číslice z předu
- tučným písmem tištěná jest číslicí, kterouž se malé číslice v hořejší
stejaoběžné řadě se nalézající, množí; ku příkladu: Kde stojí z
3
9
předu tučná devítka, tam nalézáme nahoře v stejné řadě črslice
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O novém roce bílá zima
hle, kterak volá do oken i
„J^do nechceš dneska o nos přijít,
seď pěkně doma, nechoď ven !“

ľA. já dnes přece musím z domu
a kdybych hlavu ztratit měl:
o novém roce J^idku nezřít,
rok celý bych ji neviděl!
J OSEF J EŽEK.

RÁNY OSUDU.
NOVELA Z VENKOVSKÉHO ŽIVOTA AMERICKÉHO.

I.
PŘED jedním z četných vy- hnul za roli a v divé bolesti vrhlo se
stěhovaleckých hostinců new nyní děvče zpět do náruče přispěchavší
yorských stál jednoho jitra paní.
Výstup tento vzbudil pozornost ně
Červnového 1849 jednospřežní umrlčí vůz.
kolika kolemjdoucích, tak že se zasta
Vozka právě vyšinul se na vili; výjev ale vysvětloval se sám se
kozlík, ařy odvezl pryč osa bou tak, že když děvče dobrovolně dalo
mělého mrtvého, jenž po pří se odvésti do domu, ubíral se brzy
kladu tak mnohých před ním každý opět lhostejně za svou záležitosti.
a ještě mnohých a mnohých Pouze na protější straně ulice stál do
po něm neznán odpočívati sud divák, jehož vřelý zájem na výjevu
, měl v zemi neznámé, když zračil se netajené v tváři ještě, když
ze vnitř domu vyběhlo mladé děvče, dvéře domovní se zavřely. Byla to vy
téměř dítě a kleslo na ulici na kolena. soká, hranatá postava, jejíž celý zjev
Stará paní, která je v patách následo od zvráskovělého, větrem osmahlého
vala, zachytila je a zdála se domlouvati obličeje pod širokým kloboukem až k
mu dobromyslně, dokud nepřistoupil s obrovským rukoum a hrubé obuvi dolů
mrzutou tváří tělnatý hospodský, řka prozrazoval muže z dalekých pustin
polo urputně, polo soustrastně: ,,Děvče, západu.
s ním nemůžeš; vůz jede příliš rychle,
Zdál se několik vteřin na něčem
nenalezla bys více zpáteční cesty. Jest ustanovovati, prohlédnul si pozorně štít
to smutné, nedá se to však změniti!“ nade dveřmi, slibující stravu a nocleh,
Vůz odjel tryskem, děvče vyrazilo až konečně přešel pevným krokem ulici
ze sebe výkřik, rozpjalo náruč za čer a vstoupil do domu. V prostranné míst
ným povozem, odmítajíc od sebe kaž nosti hostinské stál hospodský za ná
dou útěchu ženy, až muž se slovy: levnou a plnil právě velikou sklenici
,,Done8 ji do zadní světnice!“ zavřití kořalkou.
chtěl dveře domovní. Avšak jako v
,,Toť dobré a 3ilí zarmoucené srd
zoufalství vyskočila náhle naříkající, ce,“ pravil cizinec a ohlédnuv se letmo
zatlačila dvéře zpět a seskočivši s dvou po prázdné světnici přistoupil blíže;
kamenných schodů, patřila do dálky na n vezmu si také kapku a vy pijte se
ulici. Než umrlčí vůz byl již zatím za mnou.“
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Zpytavě spočinul zrak hospodského
na hostu; když ale tento vyhledal v ko
ženém váčku mezi množstvím zlaťáků
stříbrný peníz a hodil ho na stůl, přišoupl sklenici a láhev s whiskou
a naplněné sklenice zaťukly v brzku o
sebe. —
„Nemýlím-li se, jste také EvropČan?“ ptal se cizinec, utíraje svá ústa,
„Tak jest, krajane!“ přisvědčil ten
to a odklidil láhev.
„Zdáte se příliš skoupým na slova,
rád bych se vás na něco optal.“
„Mluvím právě tolik, co nutno a
co snad i jiným bylo by k prospěchu,
zejmena když poprvé navštíví New
York,“ odvětil hospodský pozoruje své
ho hosta s výrazem poněkud veselej
ším; „máte li něco na srdci, ven s
tím. “
„Rád bych věděl, jak se to má s
tím děvčetem, jež před chvíli tak zou
fale si počínalo, patří-li totiž k vašemu
domu či snad někdo jiný—“
Hospodský pohlédl tázajícímu se ostře
v tvář, než ihned potlačil probouzející
se dle všeho nedůvěru a tázal se:
„Krajane, řekněte mi, odkud jste a
co děláte v New Yorku?“
„To může každý věděti,“ usmál se
cizinec dobromyslně, „mám farmu v
Iowé, jmenuji se Jan Lukeš, v našem
okresku zná mne každé dítě a vyjedná
vám zde v New Yorku s advokátem
ohledně jistého dědictví. A chcete li
věděti, proč jsem vám předložil onu
otázku, vězte, že se mi zdálo, jakoby
ono dítě pozbývalo v odjíždějícím čeř
*
ném voze svou poslední naději a tó
ra u-li tak, mohl bych snad něco pro ně
učiniti. ‘ ‘
Hospodsky opustil volně nálevní
stůl a odšoupnuv jednu ze židlí kolem
nejbližšího stolu stojících ukázal na ni,
řka: „Posaďme se.“
Farmer i hospodský zaujali za sto
lem místo a tento započal: „Ovšem
že může býti něco pro děvče učiněno,
nalezne-li se někdo k tomu. Věc se má
takto: Asi před třemi týdny přibyl sem
s vystěhovaleckou lodí jistý muž s dce
rou a ubytoval se u mne. Bylo pozorovati na něm i na děvčeti cosi vzneše
nějšího, nač uvyklí nejsme ani při lep
ších přistěhovalcích; zvěděl jsem později
od druhých přistěhovalců, že byl dříve

vyšším úředníkem neb čímsi podob
ným. Sám jsem se ho na to neptal ni
kdy, neboť skoro nikdy nepřišel sem
dolů; dozvěděl jsem se pouze, že co
nejrychleji chce na západ. Čtvrtý den
onemocněl a musil se uložit. Platil
správně a dobře a my činili, co mohli,
ač všecka pomoc lékařská byla marna.
Včera časným jitrem zemřel a dnes jest
pohřben. Děvče vysíleno bděním a ža
lem sešlo tak, že při mrtvole samo jako
mrtvé usnulo; položili jsme je na postel,
myslíce, že nezpozoruje pohřeb, budeme-li jednati rychle. Avšak ono proci
tlo a křičelo, že musí věděti, kde otcův
hrob — a ostatní viděl jste sám. Přivezl-li muž jakého jmění, nevím; mno
ho ale toho býti nemohlo, neboť stěžo
val si již třetí den na útraty, jaké spo
jeny jsou s dlouhým pobytem v New
Yorku. Nyní musí dítě nějak býti za
opatřeno. K obyčejné práci jest dosud
příliš slabé, třeba bylo jinak čiperné a
srdečné a my sami podržeti je nemů
žeme. Ovšem že najde se pro něho ně
co, než musí zatím přijmouti, co se na
hodí, beze všeho dlouhého výběru.“
Farmer naslouchal pozorně a jevil
účastenství své jedině přikyvováním
hlayy. „Rád bych s ní promluvil,“
pravil, když hospodský ukončil, ,,anení-li příliš smutná, mohl byste ji přivésti. “
„Uvidíme,“ odvětil hospodský; po
vstal a volně vyšel ven. Uplynulo asi
deset minut, když otevřely se postranní
dvéře a do nálevny vstoupila mladá
dívka s výrazem plaché zdrženlivosti, s
bolestným a uslzeným obličejem. Mohla
býti asi šestnáct roků stará a přece
spočívala v celém jejím zjevu a štíhlém
těle jakási samostatnost.
„Tu jest ten pán,“ pravil hospodský,
který ji následoval a farmer odkašlal si.
několikrát, jakoby nevěděl, jak začíti.
„Není třeba báti se vám, slečno, vidíte-li před sebou takového drsného med
věda, “ započal konečně, „u nás na
venku nenosíme jemných rukaviček, za
to ale myslíme vše tím upřímněji.“
„Nebojím se,“ odvětila dívka a její
velké, smutné oko spočinulo na dobro
srdečných tazích cizincových.
„Well, myslím tedy, abyste při
stoupila trochu blíže a vyslechla, co
vám chci říci!“ pokračoval tento co
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možná nejpřívětivěji. „ Hleďte: slyšeti by se o mne staral,“ pravila po chvíli.
může člověk všecko — činiti co mu „Matka zemřela před osmi roky a otec
libo.“
musil ujeti pro účastenství své v revo
Přiblížila se, aniž by změnila tvář, luci — “
Starý zakýval opět, ale mlčel. „Mu
co zatím starý odšoupl židli od stolu.
„Tak, se posaďte,“ děl, ,,a nyní,“ po síte tedy vzdor všemu zármutku mykračoval, když děvče nenuceně poslechlo sliti nyní na sebe!“ dodal. „Poslyšte
jeho vyzvání, ,,podejte mi svou ruku, jednou slovo, které mi jde ze srdce;
nevím, kdo jste, aniž máte-li co, přál
podáváte ji muži poctivému!“
Byl to zvláštní pohled na tento mla bych si ale přece, abyste vložila ve mně
distvý obličej, zdající se pranic nevěděti důvěru, jak to zde nazývají „na zápa
o pohybech ostatního těla. Tak vložilo dě,“ kam většina vystěhovalectva se
děvče, skoro jako stroj, chladně a klidně ubírám—“
„Otec chtěl také na západ!“ přeru
svoji ruku do ruky farmerovy, kterýž
šila
jej dívka a oko její se poznovu za
pohlížel jí chvíli do do výrazného oka,
sevřel pak vřele své prsty a potřásl lesklo.
konečně hlavou.
„Dobře,“ přisvědčil Lukeš. „Tam
,, Hleďte, slečno, jest to zlá zem ta mám farmu — či jinak selský statek,
Amerika,“ započal opět, „nepřišel rozumíte-li tomu lépe; krásná krajina,
sem ještě nikdo, jenž by nemu sil upu- a vůkol dosti starších vystěhoválců i
stiti od něčeho, na čem lpělo jeho srd Američanů; mám řádnou ženu a dva
ce — vím dobře, jaká těžká ztráta vás hochy — nebyli jsme obdařeni děvče
stihla, leč nářek není tu nic pláten a tem, ač si toho má stará velmi žádala.
člověk musí stále ku předu a nikoli na Vím, že bych jí nespůsobil větší radost,
zpět hleděti. Také já se tomu musil než kdybych přivedl do domu dceru;
uČiti, třeba byl již starým. Zde jest věc ta napadla mne ihned, když jsem
každý sám sobě nejlepším přítelem, vás viděl v takovém žalu u domovních
jinak spěchá vstříc záhubě. Vyhlížíte dveří— a to jest všecko! A nyní,“ po
tak rozumně, třeba byla tak mladá, že kračoval tiskna její ruku, „promy
vám to mohu říci: Nyní bych ale rád slete si sama tu věc; mohu vám vyvěděl, skutečně-li jste takovou, jakou světliti vše, co se týče mých poměrů;
si vás myslím — silnou, mladou lady, přejete-li si nové otčiny, nového domo
která ví, oč se jedná. Pomyslila jste va — dostane se vám ho, nenutím vás
ale k tomu! Zítra ráno přijdu sěm opět,
již, slečno, na syoji budoucnost?“
Oko dívčino spočinulo vážně a zpy- do té doby můžete se na něčem usta
tavě na obličeji tázajícího se. „Otec novit:!“
můj byl právě pochován a ještě ani
Při těch slovech volně povstal ze
nevím, kde!“ odpověděla tichým, hlu židle a zrak jeho utkvěl na dívce, jako
bokým hlasem, co zatím v obličeji je by chtěl podobu její vtisknouti náležitě
jím to škubalo, jakoby se snažila po- ve svou paměť. Načež obrátil se k ho
ilačiti slzy.
spodskému: „Tak, a nyní promluvte
Starý zakýval hlavou několikrát ry rozumné slovo k dítěti, aby vidělo, jak
chle za sebou. „Tak jest a mohlo by se vše má. A chcete-li o mne nabýti
to býti skoro nad sílu člověka, ale nový důkladných zpráv, obraťte se na pana
svět jest zlým učitelem a nejlepší pro Šmída, rakouského konsula; ptejte se
středek proti zármutku jsou nové sta na Jana Lukeše z Iowy.“ Pozdravil
rosti. Zde v hostinci přece zůstati ne ještě jednou „dítě“ a obrátil se ku
můžete; jiti do služby, k tomu jste dveřím.
*
slaba — a nehodila byste se ostatně k
tomu, byť i mnohý kousnouti musil do
O dva dny později seděl Lukeš s
kyselého jablka. Máte někoho ve staré mladou dívkou ve voze newyorské
vlasti, na něhož se můžete spole- ústřední dráhy a blížil se pak k veletoku
hnouti?“
Mississippi. Vzpřímena a vážně seděla
Oko dívčino počalo se oživovati, ja dívka na svém místě; v obličeji jejím
koby náhle nová myšlenka procitla v jevilo se cosi zvláštního, oko její spo
její duši. „Nemám nikoho doma, kdo čívalo se zájmem na nových předmě-
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těch, jaké v hojnosti poskytuje americký
železniční vůz.
Farmer podepřel své lokte o otevřené
okno a zíral ven do slunného jitra.
Když ráno po učiněném nabídnutí do
stavil se opět do stravního domu, vyšlo
mu děvče odhodláno v ústrety a podalo
mu svou malou ruku, řkouc: přijme-li
ji za svou dceru a bude s ní míli krát
ký čas trpělivost, chce s ním jiti a přičiniti se, by získala si spokojenost jeho
i budoucí své matky. Lukeš potřásl
drsné její rukou a odvětil: aby byla jen
dobré mysli, to americké že se naučí
rychle a jakmile stráví u nich čtyři týd ny na venku, nebude chtíti jiti nikam
jinam. Načež požádal hospodského za
účet, jejž po některém smlouvání a do
mlouvání zapravil a za dvě hodiny
octla se dívka 8 třemi velikými bedna
mi v hostinci, v němž farmer se byl
ubydlil. Dívka vyslovila přání, že by
před svým odjezdem rozloučila se ráda
s hrobem svého zesnulého otce, proti
čemuž starý ovšem ničeho nemohl namítati. Několik dollarů zjednalo ihned
ochotného člověka, který, když byl vy
zvěděl všecky okolnosti a poměry, vy
pátral brzy, že mrtvola pohřbena jest
na všeobecném chudobinském hřbitově.
Kolik ale pohřbů tohoto druhu děje se
v New Yorku a kdo rozeznati může
od sebe tyto vší okrasy prosté, jedno
*
tvárné
hroby? Lukešův vůdce ujišťoval
sice, že přispěním známosti s pobrob
niky nalezne v brzce pravé místo a ta
ké skutečně po jednohodinné nepřítom
nosti, kterou dobu strávil farmer v jedné
pivnici, odebral se s ním na rozsáhlý
hřbitov, kdež s určitostí ukázal na je
den z čerstvých hrobů, avšak starý byl
úplně přesvědčen, že vše toto jest klam
k získání slíbených peněz. Ostatně zdá
la se mu nyní „depá víra“ nej vhod
nější k uspokojení dívky; Lukeš pozna
menal udané místo zelenou ratolestí a
jel pro dívku zpět. Netázala se ho, ne
pochybovala, když po dlouhé, tiché
jízdě vrátil so s ní na hřbitov a ukázal
na znamení, nýbrž klesla na nízký rov
a položila své čelo na vyhozenou zemi.
Tak ležela dlouho a pouze křečovité
trhání celého těla svědčilo o výbuchu
její bolesti. Dojat a překonán odvrátil
se Lukeš a když se opět k ní obrátil,
pokročila mu vstříc s obličejem odhod

laným a s okem důvěryplným, na je
hož řásách leskly se dosud krůpěje slzí,
podala mu ruku.
Lukešův úsměv, s jakým vzpomínal
v železničním voze na jednotlivé výje
vy, dávno byl zmizel. Nyní otočil se
k vedle sedící dívce a položil svou ši
rokou, svalnatou ruku na její. ,, Jsi teď
spokojena a klidná, Mary?“ tázal se
jí hlasem téměř něžným.
,,Ano, otče!“ odvětila ona, pozved
nuvši k němu své jasné oko.

II.
Byl tichý, jasný večer, když poštovní
vůz zastavil po půldenní ce stě u
obrovského srubu. Opustili před poled
nem břeh mississippský. Lukeš protáhl
pohodlně ruce a nohy, rozhlédl se zá
řícím okem kolem sebe po nově oplotěných a hustým lesem ohraničených
polích. ,,Mary, toto jest Iowa a mně
jest vždy, jakoby nemohlo býti krás
nějšího kousku světa nad náš okres,
poznáš to také, jakmile strávíš u nás
několik týdnů. Máme domů ještě dvě
malé míle cesty, což vykonáme pěšky.
Prozatím necháme zde náklad!“ Při
tom obrátil se k stavení, v jehož dveří
objevil se majetník a napřahoval ruku
na uvítánou.
Náklad, o kterém starý farmer mlu
vil, scvrkl se ze tří beden, jež Mary
podržela co dědictví svého otce, na
americký kufr obyčejný. Když byl Lu
keš otevřel železem pobité bedny, na
lezl uvnitř sbírku knih a počtářských
nástrojů a jiných rozličných, zde zhola
nepotřebných věcí, tak že odhodlal se
prodati vše zbytečné, čímž pověřil jed
noho odporučeného advokáta. Co nyní
v kufru Maryniném se ukrývalo, pozů
stávalo pouze z bohaté zásoby prádla,
oděvu a zlatých hodinek po otci. Avšak
v tobolce f^rmerově nalézal se vkladní
list jedné new-yorské směnárny, vysta
vený na jméno Mary Peškova a znějící
na 873 dollary, kterýžto obnos zůstavil
zemřelý své dceři dědictvím.
Děvče pohlíželo snivým okem do kra
jiny, která se měla státi její otčinou.
Patřila na vše jako na nový obraz;
avšak ničím rušený klid a celá krajina,
stápějící se v záři večerního slunce vy
volaly u ní blahodárný pocit. A když
farmer vystoupil opět z domu a ode-
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vzdal vlastníku srubu svou tašku a její
kufr a nyní měla jej následovati, bylo
jí, jakoby temný závoj odhalen byl z
její duše a ona patřila do života plného
klidného štěstí. Viděla před sebou pří
mou bílou cestu, již nastoupili a skoro
domnívala se viděti v lehkých, večer
ních mráčkách usmívavou tvář svého
otce.
Teprvé když les byl je již dávno
pojal v lůno své, když octli se na pa
horku a farmer ukázav na prostrannou
planinu dole, uprostřed níž mezi roz
sáhlými ploty vypínalo se pěkné nové
dřevěné stavení, a pravil: „Mary, zde
jsme my!“ teprvé nyní zmocnil šediv
ky pocit úzkosti. Věděla sice, že starý
psal již o jejím příchodu domu napřed,
avšak přece nemohla se zbýti vzmáha
jící se nevýslovné tísně, čím blíže k
domu přicházela.
Lukešovo oko přelétlo pole a krok
jeho stal se živějším; teprvé po chvíli
zastavil se a s uspokojeným úsměvem
ukazoval stranou, řka: „tamto dole u
koní jest Jindřichy čertův kluk!“ a
ohlédnuv se po své průvodkyni pozo
roval, že jest v nejvyšší míře unavena.
„Skutečně zapomenul jsem tvých no
hou, dítě,“ chláchol· 1 ji, „podej mi ru
ku, myslím, že nás již matka očeká
vá!“ —
Zahnuli na cestu vyznačenou s obou
stran plotěním a vedoucí přímo k do
mu. Kol kolem nehýbalo se nej menší
a děvčeti bylo, jakoby tóto ticho stále
více tísnilo srdce její. Farmer ale sprostil se její ruky a velkým krokem při
blížil se k domovním dveřím, zastíně
ným širokou střechou, otevřel je rychle
a strčiv hlavu do vnitř, volal: „Zde
jsme stará!“ Pak obrátil se k dívce,
řka: „Pojď, mé dítě, matka jest právě
zde!“
Mary uposlechla zdráhavé s hlavou
vzpřímenou, zrovna tak. jako byla vy
stoupila vstříc farmerovi poprvé.
V přívětivé, vybílené světnici, v níž
nalezly se dvě široké postele, povstala
obstárlá žena 8 dřevěné houpací sesle a
upřela své velké oko na tvář dívky.
Zraky obou stopený byly na krátký
okamžik v sebe.
„Jdi jen, dítě, neboj se a podej mat
ce ruku,“ pobádal Lukeš, „víš,“ obrá
til se k své ženě, „jest ještě smutná,

to se ale podá a rozumu má také
dosti. ‘ť
Mary, aniž by změnila svého pohle
du, přistoupila volně k obstárlé ženě a
podávala jí malou bílou ruku. „Pan Lu
keš žádá, abych jej nazývala otcem a
vy prý také ráda přijmete dceru do
svého domu, která chce učiniti vše,
abyste s ní byli spokojeni!“' započala
hlubokým, pohnutým hlasem.
„Dobře, dobře, děvče, nemám na
prosto nic proti tomu, “ přerušila ji paní,
vložíc svou chladnou, ztuhlou ruku v
její, „kdybys nebyla jen tak příliš vzne
šenou pro náš život. Fařhierská práce
není žádný med, kolena nás jest dosud
vše divoké a tu každý musí pracovati,
kdo v domě jest. Počínáš si více jako
slečna, než farmerská holka, a měkké
tvé ruce nezdají se dosud pro hrubou
práci stvořeny.“
„Aj, co, nezarmucuj ji hned na po
čátku,“ zvolal Lukeš s nádechem mr
zutosti, „jest řádná a ostatní dostaví
se samo sebou.“
V tom okamžiku rozlétly se zadní
dvéře světnice a vstoupil hřmotně mla
dý člověk, patnáct neb šestLáct roků
starý; měl na hlavě široký, hrubý sla
měný klobouk, obličej jeho byl opále
ný, nohy vězely v nemotorných stře
vících — pravý obraz farmerského
hocha.
„Halló, otče, již zde!“ zvolal, zočiv
starého, náhle ale se zarazil a s ústy
polo otevřenými zíral na děvče.
„Pojď jen a podej jí ruku, jest to
tvá nová sestra, Mary,“ usmál se Lukeš.
„Vždyť vám přece matka o ní vypra
vovala?“
Hoch pohlédl na matku a hned zase
na děvče. „Tak, to jest tedy ona?“ pra
vil konečně; „vyhlíží jinak, než jsem
si ji představoval — myslím hezčí, ač
ne tak veselá!“ I přistoupil k ní blíže
a potřásl jí rukou.
„Well, budete unaveni a hladoví,“
započala paní. „Jindřich ať dojede pro
věci na „Point,“ já zatím ohlédnu se
v kuchyni, A nyní, děvče, říkej mi
„ty,“ jak sluší dceři, myslím, že časem
dohodneme se spolu. Žde na venkově
neděláme dlouhých řečí, myslíme ale
tím upřímněji. Dnes budeš spáti s dě
večkou, zítra se najde něco jiného.“
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„Jsem se vším spokojena, matko,“
odvětila Mary, „rci jen, co mám či
níti?“
„I dobře, dobře!“ přisvědčila paní,
„dnes si odpočineš, zítra se podíváme,
co se nechá dělat! “ —
První paprslek, který následujícího
jitra vyslalo slunce do krajiny, vykou
zlil v komůrce na lomenici Lukešova
domu dvě růží na lících mladé dívky,
odpočívající na slamníku pod obyčejnou
přikrývkou.
Mary odvrátila hlavu, jakoby ji tížilo
ostré světlo, při Čemž otevřela oči.
Udiveně rozhlížela se vůkol, nabyvši
ale úplného vědomí, posadila se náhle,
přehodila přes sebe spodní kabátek a
vyskočila s lůžka. Kdo by ji byl pozo
roval, byl by musil upomenut býti ce
lou její postavou od malých nohou po
čínaje až k hebké, štíhlé šíji na anti
lopu.
Tiše vklouzla do svého jednoduchého
obleku, otevřela dveře a spěchala lehkým
krokem po schodech dolů. V domě
panovalo dosud ticho; odšoupla závoru
u zadních dveří a vystoupila ven. Pes,
který při vystoupení jejím pozdvihl
hlavu, pohlédl na ni, hned ale, jakoby
upokojen, položil ji opět s tichým za
bručením na přední tlapy. Mary ohléd
la se po vůkolí a sledovala první pě
šinku, vedoucí klesu. Naslouchala, zdali
uslyší zpěv skřivánků neb pokřik jiné
ho ptactva, avšak role i les byly němv
a jenom temné zabučení tu i tam le
žících krav přerušovalo časem ranní
klid. Okamžik přemýšlela dívka, jak i
zde příroda jest zcela jinou, méně pří
větivou, než v staré otčině.
Musilo býti ještě velmi časně. Pě
šinka, po které se ubírala, dovedla ji
k zahradním dvířkám, za nimiž táhla
se cesta kolem lesa. Rozmýšlela, má-li
jiti dále neb vrátíti se, když nenádále
polekala ji rána z ručnice. V nejbližšíih okamžiku vyskočil mladý muž s
ručnicí v ruce z houštiny, pátral po ze
mi a zdvihl z trávy mrtvou veverku.
Druhý jeho pohled zavadil o dívku u
dvířek zahradních, která pozorovala s
úsměvem, jakoby se hanbila za své
leknutí, nový zjev a netajitelný obdiv
počal se zračití v obličeji jeho. Chvíli
patřil na ni mlčky, načež usmál se též
a s uzardělou tváří přistoupil blíže. —

Mohl býti asi sedmnáct roků stár, leč
městský oblek, jakož i každý pohyb
prozrazovaly, že viděl více, než prostý,
divoký venkov.
Oslovil ji, ale děvče mohlo jen s no
vým úsměvem zavrtěti hlavou, nerozuměloť jedinému slovu.
„Niks mluvit ingliš?“ ptal se a oba
hleděli si v nesnázích do očí, načež
dívka pozdravila lehce a kvapila na
zpět. Nemohla opomenouti, aby se
ještě jednou neohlédla i viděla, že ne
známý stojí dosud na tom samém mí
stě a pohlíží za ní jasným okem.
V domě zdálo se vše dosud pevně
spáti. Mary viděla v otevřené kuchyni
připravené dříví vedle kamen, vicěla
vodní vědra a konvici kávovou i hoto
vila se učiniti ohefí. Viděla za domem
studni a jakmile praskal ohefí, pospí
šila tam s prázdným vědrem. Byla to
těžká práce pro ni vážiti z hloubky
vodu a musila často odpočívati. Když
konečně objevilo se naplněné vědro
nad roubením studně, nemohla nijak
je dostati. Právě uvažovala, jak nejlé
pe si pomoci, když dvé silných rukou
uchopilo ze zadu vědro a osvobodilo ji
břemene. Ohlédla se a patřila tváří v
tvář fármářce, která pohlížela na ni
jakoby s útrpností.
„Věděla jsem, jaké to bude,“ zapo
čala tato, „ostatně patří to děvečce.
Kde jest?“
Ohlédla se kolem a pak mrzutě po
spíšila do domu.
Ve dveřích stál Jindřich se slamě
ným kloboukem na neučesané hlavě;
zdálo se dle výrazu v jeho tváři, že byl
svědkem části Marynina namáhání.
„Nech toho, vždyť si polámeš své
slabé ruce,“ započal, když děvče se
sehnulo, aby odneslo plné vědro; tato
ale pocítila v sobě nepřekonatelnou ne
voli proti hlasu a chování se hochovu;
rychlým sebráním všech sil uchopila
břímě a se rty pevně sevřenými krá
čela kolem něho. „Svět se brzo zboří!“
volal za ní posměšně, avšak dívka ne
dala se másti a kráčela statně ke ku
chyni.
Sem právě přiběhla děvečka a při
spatření veselého ohně vyjela: „Toť
krásné, nechati jiné spát a sama hleděti
se zalíbiti!“
Mary pohlédla na ni svým velkým
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okem. „Myslím, že musíte lépe věděti vého vzezření, ač vlastně bylo za těž
než já, co jest činitiS” odvětila. „A za ké určiti, v čem vlastně pozůstává roz
vykonanou práci sluší spíše poděkování, díl mezi jindy a nyní.
Farmářka zajisté musila býti spoko
než li hana.” Načež se obrátila; leč za
ní strčil do dvéří hlavu Jindřich.
jena se svou dcerou, která stále přívě
„Pozoruješ, Kristo? Přichází z New tivá byla k ní a přece zela mezi obě
ma propast, stávající se den ke dni
Yorku a umí kousat!”
Mary obrátila ještě jednou mlčky citelnější.
„Má něco při sobě, pro co nemám
hlavu a beze slova vystoupila ven.
V tazích mladého hocha to ale za slov, nechci-li to nazvati „vznešené“,
škubalo i pospíšil za ní velkým krokem což odjímá mi pravou radost z toho
a uchopil ji drsně za rameno. „Pova děvčete!“ vyslovila sě stará, když za
žuješ to za zbytečné se mnou promlu týden po příchodu Marynině uložila se
večer podle svého muže na odpočinek.
vit?” zahučel.
Dívka bolestí se zastavila. „Copak?” „Koná svou práci správně, při tom
tázala se s nezměnitelně klidnou váž ale takovým spůsobem, jakoby to ko
ností, j,či za to, že sotva vstoupila nala pro ukrácení chvíle; jest přívětivá
jsem v tvůj otcovský dům a již div ne- a ochotna, přece ale hledí z toho něco
rozmačkáš mi rameno?”
cizého. Promluvím-li k ní příměji, jak
Ruka Jindřichova popustila, kolem bezděky se stane, tu pohlédne na mne
jeho rtů zahrál vzdorný úsměšek. „Ško svým velkým okem, jakobych neměla
da, že nejsi princeznou!” odvětil a otočiv práva jí něco ostřejšího říci.“
Lukeš přejel rukou svůj obličej. „My
se na opätku odcházel lhostejně.
slím,
že by mohl býti každý rád, kdo
Z předních dveří domu vystoupil
by
nemusil
si st^žovati více na své
Lukeš; měl v ústech dýmku.
Sotva že děvče jej zpozorovalo, vy děti,“ pravil. „Přičiň se, aby nabyla
jasnilo se její oko a lehkým krokem důvěry — vždyť nepromluvila jsi k ní
ještě jediného srdečného slova, co pře
přistoupilo k němu.
„Halló! Kolčava již vzhůru?” zvolal stoupila práh domu našeho — a ona
stane se také jinou.“
farmer přívětivě.
Vše ale zůstalo při starém; matka
„Byla jsem až u lesa,” odvětila dív
byla
tichá a nemluvná vůči děvčeti a
ka „náleží tu ten les také k farmě?”
„Nikoli, náleží mému sousedu, ame toto zase tiché a pilné. Po večeři oby
rickému majorovi,“ odvětil a svraštil čejně vyběhla Mary s nejmladším Lu
čelo, ,,chtěl jsem ale něco jiného říci, kešovým, malým Jiřím, do lesíku a
když jsi právě zde! Víš dítě,“ pokra zde zahloubala se do učení se angliči·
čoval ubíraje se volně dále, „moje sta ně. Jiří byl jí vtom velmi nápomocen,
rá jest tak dobrá, jak jen býti může, chodilť již dvě leta do svobodné školy
ale ženy všecky mají své vrtochy a ta a nejenom že znal všecky významy, on
ké ty se jich neuchrániš, až sestárneš. také uměl anglicky čisti. Když bylo
Ciň tedy nyní, co ti řekne a buď s ní jiti Mary samotné rolemi, zabočila ně
za dobře. Přispůsob se k ní a uvidíš, kdy k obrubě cizího lesa. Věděla nyní
že v osmi dnech půjde všecko, jak jiti od Jiříka, kdo ten mladý muž jest,
s nímž poprvé v drsném okolí se setka
má. “
„Otče, vynaložím vše, co zmohu!“ la; nechávala si vypravovati o krásném
zděném stavení amerického majora, o
Byl to zvláštní život, jaký byl veden jeho bohatství a obou synech, z nichž
od té doby na farmě. Mary vyznala se jeden učil se právnictví a druhý „ame
již třetího dne ve všech domácích oby rickému důstojnictvu. “ První setkání
čejích a zdála se uhodnouti jednotlivé ostatně více se neopakovalo, nevyšlať
zvláštnosti staré paní. Odstranila kaž Mary nikdy tak časně více z domu.
dou okrasu se svého oděvu, vyprosila
si trochu ze zásoby na farmě předené
III.
a obarvené hrubé vlny a počala veče
ry plésti černé punčochy. O úpravu
Bylo to jednoho večera, když Mary
pokrmů nemusila se farmářka v brzku ubírala se samotna k lesu. Jí naproti
starati; stůl pod rukou dívky získal no přicházel Jindřich s náručím kukuřičné
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slámy pro krávy. Sotva že na něho
pohlédla a zpozorovavši posměšek na
jeho rtech, chtěla se mu vyhnouti; leč
hoch položiv slámu na zem pospíšil za
ní a uchopiv ji za obě ruce, pravil:
„Což nesmíš mi dáti dobrý večer, že
se mne vyhýbáš?“ A Mary spatřila dvé
neobyčejně lesknoucích se očí; „ža to
musíš mi nyní dáti hubičku; nejsme-liž
bratr a sestra a pro ty se to sluší?“
Mary stála několik okamžiků, jakoby
chtěla zotaviti se z překvapení. „Jind
řichu, pusť mé ruce,“ odvětila chvějí
cím se hlasem, prozrazujícím, že ná
silně potlačuje vnitřní dojmutí.
„Ne dříve, dokud neučiníš, co chci!“
odpověděl a zrak jeho sálal temný
oheň.
Mary zbledla a kolem úst rozložil se
tah nepopiratelného opovržení. „Po
smívat! se slabému děvčeti — sápati
se nafí, protože se brániti nemůže —
toť tvé hrdinství? Fuj! Přinuť mne,“
pokračovala, vzpřímíc hlavu „a já
opustím zítra ráno farmu tak jistě, ja
ko že pro sirotka, chtějícího pracovati,
najde se i jinde útulku.“
Pohlížel jí okamžik v tvář nejistým,
jiskřícím okem, načež odtáhl své ruce.
„Nechtěl jsem ti ublížiti,“ pravil krot
ce, „chceš-li ale býti mou hrdou se
strou, proč vyhýbáš se mi, jako bys mne
neviděla?“
Ona upřela klidně svůj zrak na jeho
obličej. „Mám ti ještě klidně děkovati
za to,“ odvětila po chvíli, „cos učinil
ubohému sirotku, sotva že jsem vstou
pila do domu?“
„Byla jsi první, Mary, která mi za
vdala k tomu příčinu?“ zvolal vřele.
„Chovala jsi se ke mně, j akoby ch nebyl
ničím — den ke dni chovala jsi se ke
mně hůře?“
„Což myslíš, že děvče, které sotva
pohřbilo svého otce, které stojí samotno
v nové, cizí zemi, může hneď přilnou ti
k tvým žertům? Ovšem, jak můžeš ty
věděti, jak jest sirotku nenalézajícímu
lásky a vyhýbajícímu se úzkostlivě
každému špatnému slovu?“
„Já tě mám ale rád — bůh ví, že
tě mám rád!“ přerušil ji hoch, uchopiv
znovu její ruce. „Hrdost tvá zlobila
mne, nyní ale, Mary, shledáš mne opět
přívětivým! “

Vymknula se lehce z jeho rukou.
„Nebudiž jenom zlý a bez srdce.“ pra
vila, jakoby se snažila potlačiti probou
zející se pohnutí, „a já naučím se také
býti jinou.“ Obrátila se a spěchala k
lesu.
Jindřich sledoval ji zrakem. „Však
bude jistě jinou, vím to!“ zvolal a po
kročil volně k pohozené píci.
Od té doby utvořil se mezi oběma
zcela jiný poměr. Rozmlouvali spolu
arci málo kdy, leč Máry byla k němu
vždy přívětivá a hoch zdál se takřka
báti, žádati od ní více, než mu bylo
dopřáno.
Tak uplynul podzimek a s ním polní
práce. Starý Lukeš považoval Mary
hned od jejího příchodu v dům za no
vou dceru a člena rodiny, bral ji s se
bou do okresního města a zde sezna
moval ji se sousedními rodinami, s
nimiž „v městě“ se setkal.
S řečenou angličinou pokročila Mary
za těch šest měsíců, které strávila na
farmě, velmi a také tělo neobyčejně se
vyvinulo a sesílilo.
Od nastavší zimy odkázáni byli oby
vatelé farmy na domácí krb a děvče
těžce neslo ztrátu obvyklých večerních
procházek. Naučila se přísti vlnu, šiti
a staré paní byla nápomocna ve všem
i při praní velice.
Dostavil se štědrý den, aniž by pozorovati bylo jakou zvláštnější změnu.
Toliko že děvečka oškubala divokého
krocana, jejž Jindřich zastřelil. Lukeš
posadil se na houpací sesli, řka, že zítra
odebéře se do města a kdo s ním sla
ví ti chce svátek, aby ještě dnes si vše
připravil. Před duši Maryninu předstou
pily dřívější obrazy blaženého štědrého
večera; jak vše bývalo jiné. Srdce její
napadla tesknost, zdálo se jí, že se
musí zalknouti, nevypláče-li se.
Povstala tiše a opustila světnici.
Vedle komůrky děvečky na zadní lomenici domu nacházela se její svět
nička. Zde posadila se na postel a za
kryla obličej oběma dlaněma. Prsa její
mocně pracovala, nebyla té povahy,
aby okamžitě v slzách nalezla úlevy.
Přece ale konečně vnořila obličej svůj
do peřin a počala lkáti prudce a dlou
ho. Když pak za hodnou chvíli po
vstala, usušila pečlivě svůj obličej a na
vrátila se do spodní rodinné světnice.
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Zde sotva že všimli si její nepřítom
nosti; jediný starý farmer upřel na ni
pronikavý zrak, když posadic se, po
čala šiti a hlavu hluboce nad prací
sklonila.
Nenadále povstal Lukeš a odloživ
dýmku, pravil: „Myslím, abychom šli
na odpočinek, stará! Ohceš-li svůj
„krismes“ slaviti doma a podržeti u
sebe Jiřího, půjde se mnou zítra ráno
Mary a Jindřich. Mnoho ovšem nebu
deme míti ve městě, avšak nalezneme
tam jednou živou společnost.“
Stará přidržela niti právě ukončené
ho stehu nad světlem a odložila práci
se slovy: „Mně jest vše jedno!“ Když
ale Mary se slovy: „Dobrou noc, mat
ko!“ podala paní ruku, podržela tato
její prsty poněkud déle ve svých ru
kou. —
Večer na to vracel se Lukeš se sa
němi domů. Byť nemohla Mary, zaha
lena v konskou přikrývku a sedící po
dle farmera, mluviti o veliké radosti,
přece poznala zvláštnost amerických
vánočních státků.
Jinak bylo 8 Jindřichem, jenž řídil
koně; nejenom že poznal v pravém
světle krásnou, po městsku vystrojenou
sestru, on k vůli ní nechal se od do
spělejších svésti ku hře a k pitce a ny
ní na cestě k domovu tonul v rozjařenosti dosud neznámé.
Měsíc svítil jasně, cesta zdála se
uhlazenou. Pokud vedla rolemi, šlo vše
dosti dobře, avšak při oklice do lesa
narazily saně náhle o pařez a Mary
měla co děkovati statnému farmerovi,
na něhož spadla, že nevylétla do sně
hu. —
K smyslům přivedený Jindřich ukro
til plašící se koně, jimž starý, vysko
čiv ze saní, vpadl do uzdy. Mary od
hod íc přikrývku, následovala jej. To
samé učinil i Jindřich. „Nyní otče,
pokárej mne,“ pravil, „kristmes jest
jen jednou za rok a staré toto haram
pátí se k tomu více nehodí!“
Starý zabručel několik nesrozumitel
ných slov a vtisknuv hochovi otěže do
ruky, počal vyšetřovati spůsobenou
škodu. „Nemůžeme jinak si pomoci,“
ujal se po chvíli slova, „než přivléci
několik mladých stromků a napraviti,
co se napraviti dá. Dej sem koně a
pospěš do lesa!“
|

Jindřich pohlédl na zlomenou sanici,
zajel rukou pod čepici a brouzdal ee
sněhem do nitra lesa.
Lukeš upokojil zatím rozčilené koně
o ohlédl se po děvčeti, přešlapujícím
hbitě ve sněhu, aby se zahřálo. „Vstup
zase do slámy, dokud se Jindřich ne
vrátí!“ volal na Mary; pozornost jeho
ale upoutaly náhle pří blíži vší se elegant
ní saně, jichž vůdce sotva že zpozoro
val nehodu, zastavil koně.
„Halló, Mister Lukeš!“ znělo to ▼
řeči anglické, „stala ee vám nehoda?“
„Nic zvláštního, pouze „kristmes!“
odvětil oslovený úsečně, poznav táza
jícího se.
„Mám vám pomoci?“ zvolal první a
a hotovil se k sestoupení se saní.“
„Není zapotřebí, pane!“ namítal Lu
keš s tou samou úsečností. „Počkejte
ale,“ přerušil se nanadále se změně
ným hlasem, „kdybyste chtěl vžiti tuto
mladou lady do mého domu, učinil by
ste dobrý skutek; nevím, jak dlouho
musí jinak zde zdstati ve sněhu?“
Při prvních zvucích mladistvého hla
su pozdvihla Mary hlavu a ohlédla se
po příchozím. Poznala v něm vzdor
širokému kabátu, v jaký byl zahalen a
vzdor veliké čepici z jemné kožešiny
mladého Američana, jenž ji byl poprvé
tehdy za časného jitra pozdravil. Aniž
by chvilky otálel, seskočil se svého se
dadla a úsměv příjemného překvapení
zazářil na jeho tváři, když přiblíživ se
rozeznati mohl tahy dívky.
„Sekni matce, co se stalo,“ pravil
Lukeš, když mladý muž uchopil ruku
Maryninu, aby ji do saní vysadil.
Mary odvětila v angličině: „Nechej
zde saně raději do rána, otče a pojeď
s Jindřichem domů.“
„Však my 6Í pomůžeme!“ usmál se
starý.
Děvče lehkým vyhoupnutím se octlo
v saních a v nejbližším okamžiku ujíž
děly již tyto tryskem. Mary cítila pod
sebou pružné sedadlo, nohy její spočí
valy v měkké buvolí kůži a kožich za
hříval její kolena.
„Nemluvila jste, slečno, skutečně
anglicky, když isem vás poprvé spa
třil?“ započal průvodčí, jakmile koně
uvolnili svůj běh a pohlédl jí v tvář.
„Vždyť přibyla jsem teprvé den před
tím z Evropy,“ odvětila, pozdvihnouc
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k němu svých zraků. „Nerozuměla
jsem jedinému slovu.“
Náraz sani přinutil jej, aby věnoval
pozornost cestě a teprve po chvíli obrá
til se k ní opět. „Bylo to zcela podi
vuhodné překvapení, když jsem vás
tehdy tak neočekávaně spatřil,“ zapo
čal, „než, neměli bychom se navzájem
seznámiti?“ pokračoval s úsměvem.
„Jmenuji se Ja/mes Osborne.“
„A já se jmenuju Mary Lukešova.“
„Neznal jsem vašeho jména, slečno.
Jste dcerou či příbuznou pana Lu
keše?“
Dívka zavrtěla lehce hlavou. „Jsem
jenom přijatým dítkem,“ odtušila, „ro
diče moji jmenovali se jinak — jsou
oba již mrtvi.“
„Nejste-li tedy spřízněna s Lukešo
vými, jak přicházíte sem na daleký zá
pad?“ tázal se mladík rozechvěn; „do
mníval jsem se hned že nepatříte mezi
ty lidi, mezi nimiž žijete — nemíním
tím,“ dodal rychle, „že by pan Lukeš
a jeho manželka nebyli řádnými—“
„Vím již co chcete říci,“ přerušila
jej dívka, „nemyslím však, že ztratím
něco, přiučím-li se hospodářství. Mimo
to musím se pokládati za šťastnou, že
jsem považována za dceru domu, začež
nemohu ani dosti se jim poděkovati!“
A nyní počala vypravovati všecky své
příhody a ránu, která v New Yorku ji
stihla.
Mladík tu a tam tázal se ji na to a
ono, co se týkalo hlavně staré vlasti a
cesta ubíhala jim tak kvapně, že dříve
než věděli, octli se před farmou.
Průvodce dívky otevřel plot, vyzvedl
ji ze saní a potřásl ií rukou v naději,
že brzy prý se uhlídají.
Když Mary vstoupila do dveří, za
stala farmářku a Jiřího sedící u stolu.
Vyslechla pokojně zprávu děvčete a
vyvalila oči, jakmile jí dívka sdělila,
kdo ji provázel.
„A otec sám řekl, aby tě dovezl do
mů?“ ptala se.
„Jak jinak, matko, přišla bych k
tomu?“ zněla odpověď, při kteréž vstou
pila bezděčně krev do lící dívčiných.
Farmářka zavrtěvši hlavou, obrátila
se. „Jez, máš li hlad. Krocan jest
ještě v kuchyni — o kávu musíme se
postarati samy, odešlať děvečka!“

Mary pospíšila do své komůrky, od
hodila vrchní šat a odebrala se do ku
chyně; cítita se tak volnou, tak vese
lou, jako nikdy před tím, aniž by vě
děla, co toho příčina. Sotva že byla
káva uvařena, zaslechla přijíždějícího
otce a bratra. Rvchle sebrala potřebné
nádobí a spěchala s ním do přední
světnice, aby příchozím nalila vítaného
nápoje: starý farmář ji ale předešel a
těsně za ní vstoupil do světnice také
Jindřich.
Žádný z nich nezdál se býti dobrého
rozmaru, neboť s jednoslabičným úsmě
vem odložil Lukeš svůj klobouk a vrhl
se beze slova na židli.
Paní sotva že všimla si této nepřívětivo8ti a teprvé po chvíli zdvihla
svým chladným spůsobem hlavu. „Jest
to. vskutku pravda, Jene, žes poslal
děvče s jedním z Osbornovských?“
„Tak jest matko,“ odpověděl syn
namístě otce,“ pravil jsem již na cestě,
co o tom soudím. Náleží-li Mary k ro
dině, nemá promluviti s Osbornovými
ani slova, s Jamesem, s tím vysoko
myslným klukem, docela ne.“
„Jak je to, Jene?“ tázala se paní
pohlédnouc přísně na starého.
„Zrovna tak, jak praveno!“ odpově
děl farmer klidně sejmuv dýmku s
římsy u krbu, „a chtějí-li kluci mistrovati svého otce, jsou-li v tom od matky
své podporoyáni, jest nejlépe, nechat
je křičeti a bráti se svou cestou!“
Paní vrhla bádavý pohled v obličej
starého, jenž klidně zapálil svou dým
ku tabáku, a pravila: „Ptala jsem se
sama o své újmě a sotva jsem slyšela,
co Jindřich vypravoval “
„Byl by tedy nej vyšší Čas k otáz
kám,“ odvětil Lukeš; a jsme-li již tak
daleko, promluvím o tom několik slov,
aby aspoň děvče vědělo, na čem jest.
Mary, podej mi k zflík kávy, voní vý
borně.“
Mary naslouchala s tajnou úzkostí
krátké rozmluvě a ani poslední slova
farmerova nedovedla umírniti tíseň ná
hle ji zachvátivší. Lukeš zadržel pevně
její ruku, když mu podala kávu. „Jest
to stará příhoda mezi námi a Osbornovými, kterou nyní musíš vyslechnouti, “
pravil; „byť bych majoru nemohl a ne
směl zapomenouti čím prohřešil se na
mne, bylo by přece lépe pro ženu a
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mladé hochy, kdyby hleděli pohřbíti ukáže mu odtud cestu kulí. To byl
to, co se jednou stalo, než obnovovati ovšem pozdrav, jaký dobré sousedstvo
udržeti nemohl. Nevěděl jsem dosud
stále nepřátelství a je pěstovati.44
,,Nikoliv naší, nýbrž jejich povin co jest to někoho z hloubí duše nenátehdy jsem to ale poznal.
ností jest, aby přišli k nám, máli vů viděti
Započali
jsme
zde své práce a stalo-li
bec býti mluveno o zapomenutí!44 pro
se někdy náhodou, že jsem potkal na
mluvila paní temně.
cestě majora, vřelo to ve mně strašně.
,,Děvče, neznáš ještě Američany,44 Nenávist moje zakořefiovala se vždy
pokračoval starý, nedbaje slov své že hlouběji v srdci mém a matka zde,
ny; ,,proto ti musím říci, že část jich která Jindřichovi každý den vypravo
jest přátelštější, nežli my přistěhovalci vala. že nikdy nesmí promluviti slova
mohli bychom snad býti k cizincům, s dětmi majorovými, rozplamenovala
zároveň ale jest také jistá část, kde jen nenávist tu — vždyť ubohá celý
vězí stará ušlechtilá krev, která pohlíží dlouhý rok trpěla snad více nežli já.
na přistěhovalé rolníky a dělníky tak, Tomu jest nyní, jak jsem pravil, deset
jakoby neměli tito rníti žádného práv
**
neb více roků. Mezi tím přistěhovalo
v této zemi a s těmi nechtějí míti ni se sem více krajanů a Američané po
čeho. A k třídě této — jest to již de čali poznávati, že jim přerůstáme nad
set neb více roků — náležel major Os- hlavu. Dostalo se mi dědictví ze staré
borne. Leč on přece měl co činiti s vlasti i zařídil jsem se tak, že v brzku
Janem Lukešem, jenž se byl právě platil jsem mezi přistěhovalci tolik, ja
přistěhoval a k upený kus půdy hoto ko major mezi Američauy a nadešla-li
vými zaplatil a bylo mu toho těžce volba, přišel mnohý z jeho přátel ke
pykati. Rozměření půdy zde bylo již mně, žádaje, bych hněv svůj nešířil na
dávno ukončeno, přece \ šak musilo býti ně proto, že jsou Američané a přátely
něco v nepořádku, jelikož major stál jeho. Bylo mu známo, že major nyní
na svém, že větší část divoké půdy, trpčeji jest trestán, než tehdy, kdy mu
již jsem koupil, náleží k jeho farmě, a sil kíásti peníze — a byť bych pro něho
když jsem chtěl postaviti svůj první ani prstem z laskavosti nehnul, napadá
srub, přišel se svými pacholky a hrozil mi přece často, že jest to nespravedlivé
mně, že mne zastřelí, neodtáhnu-li hned. přenášeti nepřátelství rodičů na dítky,
Byli u mne ještě dva krajani a jeden z nichž dosud žádné neví, bude-li jed
Američan ze sousedstva, chtějíce mi nou potřebovat jedno druhé, zejmena
býti nápomocni při stavění obydlí; ti vidím-li hochy majorovi chovati se tak,
radili mi, abych násilně a ze vzdoru jakoby nevěděli siova o starém sporu.44
ničeho nepočínal, abych ale hledal spra
„Čiň co chceš, otče, ale já také bu
vedlnosti u soudu. Američan dovedl
mne k jistému advokátovi, jenž snad du činiti své!44 přerušil Jindřich mlu
výborně /Vyznal se v povolání svém, vícího. „Mně ať z Osbornů nepřeje
ale také nej lepší sousto si podržel. Rok žádný dobrého dne a mým náhledem
po svém příchodu sem žili jsme všichni jest, že kdo od mladých nechá si něco
v hospodě na ,,Pointu44; půda konečně líbiti, nabídl již také starému svou
byla nám přiřknuta, než peníze naše ruku!44
Lukeš odložil volně dýmku, povstal
byly ztráveny i nevěděli jsme, co se s
námi stane. Tu naléhal na nás advokát, a pokročil k hochovi. „A což kdybych
abychom zadali proti majoru žalobu za chtěl nyní starému ruku nabídnouti?“
náhradu Svolili jsme k tomu a již za pravil s čelem svraštělým a uchopil
tři týdny nechal mi major vzkázati, Jindřicha za rameno. „Chceš mi vy
abych k němu přišel k vyrovnání se. značovat, co mám činiti, kluku? NelíVzkázal jsem mu, že má ke mně zrovna bí-li se ti, co shledává tvůj otec správ
tak daleko jako já k němu a ostatně ným, nuž, ohlédni se, zdali se ti pove
že ponechávám celou věc svému práv de lépe u lidí jiných—“
níkovi. Po uplynutí tří měsíců měl
„Jene, teď jest také řada na mne,
jsem zase všecky své peníze a advokáta abych promluvila!44 pravila paní.
zaplaceného; major se vyjádřil, že spat„Pravím, ženo, aby více o této věci
ří-li někdy někoho z nás na své půdě, nyní mluveno nebylo,44 obrátil se Lu
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keš. „Co mají rodiče mezi sebou, nechť
mezi sebou vyjednají, nikoli však před
dětmi a dokud budu žiti zde v domě,
nesmí děti mé nikdy mi předpisovati a
byť byla matka jejich skutečně tak ne
rozumnou a spojila se s nimi proti
otci!“
Byl to neobyčejně jasný zvuk hlasu,
jímž starý pronášel poslední slova a
význam jeho zdál se býti povědom
matce i synovi, neboť neodpověděli ani
slabikou; Lukeš ale přikročil klidně ku
stolu, vypil kávu a jal se opět kouřiti.
„Myslím, že na čase, abychom se ode
brali na odpočinek, “ započal pochvíli.
„Ty pak, dítě,“ obrátil se k Mary,
„máš té nejmenší příčiny vyhýbati se
Osbornovým, kdekoliv je potkáš.“
Jindřich povstal a vyšel hřmotně ze
dveří; farmářka velela temným, duše
ným hlasem Jiřímu, aby následoval
svého bratra a když Mary k ní přistou
pila, tázajíc se, zdali ještě něco k obsta
rání, neodpověděla. Sebrala tudíž tiše
stolní náčiní a opustila světnici, aby
taktéž vyhledala lůžko. Dlouho ležela
s očima otevřenýma přemýšlejíc, co jí
asi přinese budoucnost v tomto domě.
A když konečně snesl se spánek nad
víčka její, utkvěla jí v paměti poslední
slova farmerova: „Máš té nejmenší
příčiny vyhýbati se Osbornovým, kde
koliv je potkáš.“'

IV.
Uplynula zima a nadešlo jaro, aniž
by poměry obyvatelů domácích valně
se změnily. Farmářka byla od vánoc
vůči své přijaté dceři chladnější a
jednoslabičnější a Mary cítila, že tento
stav dlouho trvati nemůže. Jindřich
zdál se býti po celé dny až k novému
roku trýzněn nepokojem; při každém
kroku ze dveří viděla Mary, že zrak
hochův ji sleduje a teprvé když Jiří
jednoho poledne přinesl zprávu, že vi
děl ,mladé majorory4 odjížděti se svými
kufry, zdál se býti pokojnějším. V cho
vání svém k děvčeti dával na jevo
zvláštní vzdor a jenom když domníval
se býti nepozorován, spočíval zrak jeho
v tichém žáru, jakoby upoután na lepé
a kvetoucí postavě dívky. Za to ale
starý Lukeš zůstal nezměněným, stále
laskavým k tomu dítěti, jak Mary na
zýval.

Bylo na počátku června, když od
mladých lidí ze sousedech amerických
farem došlo pozvání k výletu a byť že
na Lukešova stála na svém, že nechce
ničeho věděti o těch amerických hlou
postech, měla přece proti sobě mimo
starého i svého syna Jindřicha. Výlety
jsou ve farmářských kruzích náhradou
za koncerty, divadla a „velkolepé“
plesy — a Jindřich byl hrdým na to,
že uznán jest došedším pozváním za
dospělého člověka.
Mary naslouchala všemu lhostejně,
nemajíc o tom pojmu. Když ale farmer
tvrdil, že pozvání týká se vlastně jí
samé a změna že nebude jí na škodu,
neodporovala, pohlížela však na ten
den s málo větším zájmem, než na
cestu do města; známosti její v okolí
byly všechny jen povrchní a proto ne
pomýšlela na lepší zábavu, než jakou
jí poskytovala samota.
Jednoho jasného odpůldne zapřažení
jsou koně do obyčejného farmářského
vozu a farmer se synem a dcerou —
tato v jednoduchém prostém obleku —
nastoupili cestu, opatřeni jsouce hoj
ností pokrmů, do nedalekého místa vý
letního. Nedostihli ještě místa a již za
zníval k nim jasný smích děvčat z
houštin; hlasitý jásot a zpěv přerývaný
jednotlivými zvuky houslí bylo slyšeti
a brzy rozprostřel se před nimi velký,
zelený trávník, oživený nejrozmanitěj
šími skupinami. Střed tvořilo místo,
kde se tančilo; po straně seděl na sudu
černoch hrající na housle a vyvoláva
jící zároveň oddíly čtverylky jakož i
dávající nohou takt, u jeho nohou na
zemi seděl starý běloch, mořící se při
zvukováním.
Kolem do kola ležela v trávě jiná
část pozvaných hostí v pestrých sku
pinách — dále na zad nedaleko dlou
hého, bíle prostřeného stolu plápolal
vesele oheň, u něhož bavila se vesele
ostatní část společnosti, zabývající se
zároveň vařením a pečením
byl to
obraz překvapující živosti a srdce Marynino počalo při spatření toho hlasitě
tlouci.
Lukeš zajel k blízkému lesu, kde ko
ně a vozy mezi stromy se nacházeli.
Sotva že příchod rodiny byl zpozo
rován, přikvapil hostitel se svým mla
dým synem a ještě než povoz zastavil,
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podával všem ruku na uvítanou. To volnost mezi americkým živlem, rozlo
samé učinil syn, na něhož Mary se žila se daleko na zad.
Jindřich potřásl každému zvlášť ru
upamatovala, jelikož několikráte setkala
kou
a s ulehčeným srdcem posadil se
se s ním letmo v městě.
,, Slečno, právě chybí jeden párek, mezi společnost, bavící se ,,na vlastní
«rychle se mnou,“ prosil a sesa- pěst“ jak se dalo.
Ctverylka byla skončena a dosud zá
'ku, okamžik se zdráhající s vozu.
Dříve než mohla se náležitě rozhléd- říc od posledního kvapného obratu v
nouti, byla již zbavena lehkého šátku tanci, spatřila se Mary u prostřed
množství mladých mužů, žádajících si
a klobouku.
,,Jenom s chutí, Mary, každý den býti představenu. ítada jmen dorážela
není piknik!“ volal za ní starý, když na její ucho, z nichž v nejbližším oka
ji byl mladý muž vedl k tančírně. Te- mžiku nepamatovala si pro neobyčej
prvé v bezprostřední blízkosti tančících nou směsici snad žádné.
Nenadále nabídnuta jí ruka k po
párků se dívka zastavila. Nerozuměla
tomu, co neger na svém sudu vykřiko zdravu a dobře známý hlas tázal
val, přelétla starostlivým zrakem tan se jí:
,,Slečno Mary, nepotřebuji snad tečící dav — a druhý pohled poučil ji,
však, že to známé figury čtverylky a prvé nechati se představiti?“
Jak tiché, radostné zaleknutí zablesk
radost uplynulých děckých dnů procit
la v ní náhle; podala s jasným úsmě lo se to v jejím oku, když pohlédnouc
vem ruku svému průvodci a vstoupilá vzhůru spatřila oživené tahy Jamesa
s ním na prázdné místo ve skupině Osborna; temný růměnec pokryl její
líce.
tančících.
,,Jeat to štěstí, jaké nepřichází každý
Po odchodu Mary započal Lukeš,
ubíraje se volně přes trávník, rozmlou- den; doufám, že nejste zadána?“ po
vati s vlastníkem farmy a ponechal kračoval mladý Osborne, jakoby pohltiti chtěl svým žhoucím zrakem celou
synu, by postaral se o vůz a koně.
Jindřich viděl se osaměla, nedůvěřo její postavu. ,,Mluvte, slečno Mary!“
,,Vím sotva, zdali budu tančiti,“
val si vmísiti se v hluk * společenský,
nemoha spatřiti nikoho, s nímž byl odvětila, odtáhnouc jemně svou ruku;
dobře znám. Konečně zaměřil k tan
,,ráda bych se dřívej ohlédla po panu
čírně a oko jeho nalezlo ihned Mary- Lukešovi.“
,,O, starý pán zabývá se někde s
ninú. jemnou postavu uprostřed množ
ství. Děvče pohybovalo se s podivu otcem politikou, nechte ho!“ usmál se
hodnou jistotou a důstojností vyzname dosavádní tanečník. ,, Do volte, abych
návajíc se v propletkách jednotlivých vás na okamžik dovedl k matce a se
oddílů tance; obličej její zářil veselostí stře. “
Pospíšil s ní k blízké skupině, než
a rozechvěním.
Jindřich opřel se o blízký strom a vzájemné vítání přerušeno bylo brzy
zvláštní hořkost rozložila se v jeho ta voláním a houslemi negra, se všech
zích. Nepocítil ještě nikdy krásu své stran spěchaly párky k tanečnímu mís
sestry tak, jako právě nyní, nepoznal tu a Mary octla se brzy po boku mla
dosud tak jasně, jak liší se velice od dého Osborna v kole.
její bytosti. Tu zavadilo oko jeho o zná
,,Víte-li pak, slečno Mary, že jsem
mý obličej; byl to syn sousedního far- neskonale šťasten, setkav se zde s vá
mera, jenž zdál se zrovna tak bezúčelně mi?“ šeptal, ,,bude to jistě pro mne
čhoditi mezi radujícími se, jako on. dnes šťastný den, neb jen pouhá náhoda
Jindřich nedbal nikdy mnoho přátel přivedla mne sem.“
ství tohoto nepatrného mladíka, nyní
,,Nevěděla jsem, že jste opět v sou
však považoval to za štěstí, že ho nalezl. sedstvu!“ odvětila ona se sklopeným
Šel k němu a ještě nikdy neoblažil zrakem.
jej tak pozdrav, jako srdečnost, s jakou
,,Nevěděla jste, že jsem opět v sou
onen podával mu ruku.
sedstvu?“ započal po chvíli polohla
Odebrali se k jedné skupině přistě sem. ,,Vždyť by vám byla zpráva ohovalé rodiny farmerské, která necítíc tom zajisté lhostejná Já bezpečně jsem
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doufal, že vá9 po vánocích ještě jednou
spatřím, dříve než odjedu — stál jsem
mnohou hodinu ve sněhu, leč vy jste
asi zapoměla, že jest na světě člověk
jmenem James Osborne!“
Mary při posledních slovech zbledla;
pozdvihla jakoby v úzkosti zraků svých
a ohlédla se rychle po okolí; celý vý
jev od posledních svátků představil se
před její duši i domnívala se každým
okamžikem, že spatřiti musí někde
temný, pozorný zrak Jindřichův.
,,Mluvíte, jakoby mezi farmou Luke
šovou a panem Osbornem nestálo nic
jiného než plot!“ odvětila a setkala se
se zvláštním pohledem mladého muže
na ni upřeným.
„Jest na nás řada, slečno, “ pravil
on, ohlédnuv se po tančících, „musím
však později promluviti s vámi o tom
k čemu jste poukázala!“
Děvče pocítilo silné stisknutí jeho
ruky, když následovalo jej do nového
obratu tance, vidělo, že jako stroj se
pohybuje a netrpělivě zdá se vyčkáva
li konce.
„Vystupme, pravil na to, „máte za
potřebí občerstvení — pojďte,“ pokra
čoval hlasem prosebným a doléhavým;
„nebude to nápadné a jakmile bude
tanec u konce, naskytne se bezpochyby
•okamžik, abych $ vámi promluvil.“
Bezděčně popošla za ním několik
kroků a se smíchem ubíhal s ní dle
taktů hudby odtud,
Nedaleko místa, kde plápolal oheG,
stál při obrubě houštiny stůl se zákus
ky, sklenicemi a několika vědry s
limonádou.
Mary přišlo vhod občerstvení toto,
načež kráčela dále po boku svého prů
vodce směrem, kudy jiné ubírati vidě
la; ostatně nemohla se ubrániti nepři
jemnému pocitu, jaký ji napadl při my
šlence na Jindřichovu přítomnost a
přece zase bylo jí nemožno sprostiti
se společnosti průvodce svého, skýtá
jící jí blahého uspokojení.
James následoval kus cesty před ni
mi jdoucí párek, až konečně zobočil na
osamělou pěšinku.
„Sekněte mi upřímně, slečno Mary,“
započal zde, uchopiv pevně ruku dívči
nu, „co vám bylo řečeno o Osbornových?“

„Otec Lukeš vypravoval mi vše,
uznalí za nutné, abych to věděla,“ od
pověděla dívka zbavujíc se jemně jeho
ruky, „nemluvil ale trpce “
„O, zuám starého pána!“ zvolal mla
dý muž rozechvěn, „a vím také, že by
již dávno zapoměl. co se jednou stalo,
kdyby neměl po boku stále nové ží
hadlo, jež přenésti chce svůj vliv také
na vás. Rcete mi,“ pokračoval zotaviv
se a uchopiv obě její ruce, „čím pro
vinil jsem se v celé záležitosti, proč
jsou proti člověku, jmenuje li se Osbor
ne? Vězte, že otec můj poznal již dáv
ne přenáhlení své, že váží si pana Lu
keše tak, jak jen řádný soused může
si vážiti dobrého souseda a že by mu
již byl dávno svou ruku nabídl, kdyby
nevěděl, jaký nepřátelský duch ve va
šem domě stále jest udržován a živen.
Když o vánocích den co den popocházel jsem kolem vaší farmy, aniž bych
spatřil jedinou známku o vás, tušil
jsem, že stará zášť postavila se mezi
nás — Mary, mělo by tomu býti sku
tečně tak? Měli by dva lidé, kteří si
hned při prvním setkání si porozuměli,
jakoby byli starými známými, měli by
se jeden druhému vyhýbati pro věci, s
kterými neměli nikdy co či ni ti?“
S jasným, vřelým výrazem spočinulo
oko mluvícího na lících dívky.
„Nevyhýbala jsem se vám, pane
Osborne a také to nemíním,“ odvětila;
„otec Lukeš řekl mi sám, že toho ne
mám potřebí! Než ohledy'—“
„Řekl vám to - starý džentlmen?“
Bůh ho za to požehnej!“ přerušil ji
James a uchopil pevněji vzpouzející se
její ruku, „nuž, jaké ohledy mohou to
býti, které vás tak znepokojují?“
V houštině to zašustilo a oběma v
cestu skočil náhle — Jindřich. Vrhl
jeden temný pohled na Mary a druhý
s planoucí výhrůžkou na jejího prů
vodce.
„Co děláte zde s mojí sestrou, pane,
zde v lese vzdálen od společnosti?“
zvolal třesoucími se rty. „Pusťte její
ruku!“ křičel téměř, „sice, bůh svě
dek, že—“
Mary chtěla v prvním překvapení
ztáhnouti svou ruku zpět, od svého
průvodce, leč mladý muž držel ji
pevně.
„Jindřichu, to jste džentlmen, že v
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přítomnosti mladé lady takto se cho
váte?“ pravil zcela klidně, ačkoliv jeho
oko jevilo neobyčejný lesk a krev
vstoupila mu do obličeje. „Mám za
to, že nebudete mi chtíti zbraCovati
v tom, co se zdá řádným mně a slečně
Mary?“
Na lících mladého Lukeše, rozpro
střela se smrtelná nenávist.
„Éádnost u Osbornů?“ vyrazil ze
sebe; ,,nedokázali jste, že lež a bezprá
ví jsou u vás domovem? Kuku s děv
čete, pravím naposled!“
,,Jindřichu, pro vlili boží,“ zvolala
Mary, pocítivší náhlé škubnutí ruky
mladého Američana.
James zbledl k smrti a aniž by ji
pustil, postoupil krok ku předu a stál
těsně okem v oko před svým hanobcem.
,,Kdybys byl ctným člověkem,“ pravil
s neobyčejně zvláštním a vřelým hla
sem, ,,odložil bys své nadávky a uráž
ky na čas, kdy by mne nezdržovala
přítomnost lady, abych tě dle zásluhy
potrestal — “
,,Potrestati /— ty?“ vyhrklo to sípa
vě z úst druhého. ,,Tu — vezmi!“ a
silná rána dopadla na obličej Osbor
nů v.
Mary s výkřikem zděšení uskočila —
jenom jediný okamžik stál zasáhnutý
jako omámen, hned ale na to pustil
ruku dívky, uchopil hocha za krk a
mrštil jím o zem, že tento zůstal ležeti, aniž by pohnul jediným údem.
Vteřinu patřil James na bezvládné
tělo, načež obrátil se, zřejmě potlačuje
svoje rozčilení, k děvčeti. ,,Pojďte,
slečno, mějte mne omluvena — dostalo
se mu pouze čeho, zasloužil; později
ohlédnu se po něm.“
,,Pro bůh, vždyť se nehýbá!“ zvo
lala Mary a ukázala rukou, jakoby za
chvácena zděšením, na ležícího na ze
mi.“
„Však on přijde k sobě, buďte bez
starosti a bude lépe, když bude samoten,“ odpověděl jinochy pojav ruku
její do své; „pojďte, místo totó nehodí
se pro vás! “
„Já nemohu — nemohu!“ naříkalo
děvče, uprouc ztrnule svůj zrak na
bledý obličej Jindřichův, ,,jděte k ně
mu — přesvědčte se. zdali neutrpěl
pohromy — pro milosrdenství boží,
nenechte ho zde takto ležeti!“

S obočím temně staženým přikročil
James k ležícímu a pojav jej za obě
ramena, počal jím prudce třásti; leč
zdálo se, jakoby jenom mrtvá hmota
poddávala se jeho namáhání. Nyní po
jal vrchní část těla a vzpřímil ji
hlava klesla těžce nazpět a z týlu ři
nula se krev; spěšný pohled Osbornův
nalezl v trávě vyčnívající ostrý kámen,
sbarvený krví. Volně položil opět tělo
a narovnal se. „Přinesu vodu, jsem
zde v okamžiku!“ pravil se zvláštním
přízvukem.
Mary ale viděla ztrhaný, zsinalý obli
čej a když její průvodce, aniž by se
ohlédl, spěchal odtud, napadly jí zdě
šení a hrôza, jejíž počátky teprvé nyní
pocítila. On byl mrtev----------- Věděla
to, vyčtla to z tahů odtud spěchajícího
a následujíc svého poděšení, jaké hro
zilo ji sbaviti smyslů, spěchala zpátky,
aby vyhledala starého farmera. Jenom
jako ve snu upamatovala se později na
rozčilené davy lidstva, které po prv
ních slovech, jež mohla promluviti, ji
obklopovaly, upamatovala se na vydě
šený obličej přispěchavšího Lukeše, vi
děla se opět vedle Jindřichova mrtvého
těla, jež lidé marně pokoušeli se vzkřísíti, viděla, jak vyzvedli ho a odná
šeli a konečně octla se u syna hostite
lova, jenž s útěchyplnými slovy vedl ji
k čekajícímu vozu.
„Slečno, sebeřte všecku svon sílu,“
prosil mladý muž, ,,jest nutno, aby
stará lady připravena byla na tuto rá
nu, dříve než se o tom dozví od nepo
volaných a bude také lépe pro vás,
jestliže vyhnete se všem zvědavcům. “
S těmi slovy vysadil bezvolnou dívku
na vůz, podal jí šátek a klobouk a
odjel s ní.
Mary nabyla pravého vědomí teprvé,
když spatřila otcovskou farmu; zároveň
ale probudil se v ní také vlastní pocit
úzkosti, když si představila první vý
buch bolesti své druhé matky; skoro se
jí chtělo zdáti, že sama nese část viny
hrozného neštěstí. „Sestoupím zde,“
pravila, když cesta zabočila k dvířkám
ohrady. „Matka by tušila hned něco
neobyčejného, kdyby mne viděla přijížděti s cizím vozem!“ Při těch slo
vech seskočila dolů a následovala volně
povoz; viděla, jak její průvodčí sestu
puje před domovními dveřmi a mizí ve
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vnitř. Čekala minntu domnívajíc se, že
(každým okamžikem zaslechnouti musí
•otevřeným oknem výkřik — leč žádný
hlas neozval se a strašný nepokoj hnal
jí kú předu. S tlukoucím srdcem blíži
la se k domu a byla jenom několik
kroků od něho vzdálena, když se dvéře
•otevřely a farmářka, provázená synem
hostitelovým, kvapně vystoupila. Vlas
její byl tak hladký a pevný jako jindy
a pouze křečovitý chvat, s jakým dr
žela v ruce letní klobouk, prozrazoval
neobyčejné rozčilení. Obličej její byl
skoro zkamenělý a ztuhlý, zrak hledal
vůz.
Mary se zdálo, že jí musí srdce puknouti ,,Matko, matko!“ volala, dříve
než tomu mohl mladý muž pokynutím
ruky zabrániti.
Farmářka ale zdála se neslyšeti, ný
brž kráčela dále k povozu. ,,Vím, že
uslyší mého hlasu a byť jeho duch s
polovice opustil již tělo!“ pravila, se
dajíc do vozu. ,,Jenom rychle a vše
skončiti musí ještě dobře!“
Děvče vidělo oba odjíždět!, vstoupilo
do vnitř a s pocitem, jakoby každá
část v jeho prsou se svírala, posadilo
se na otevřené okno, chtíc vyčkati ná
vratu svých pěstounů; celá osudná udá
lost s jednotlivými odstíny předstoupila
mu před oči, dokud myšlénky jeho ne
uvázly u mladého Osborna. Slova, jaká
k ní mluvil, zněla jí dosud v uších,
viděla jeho jasné oko na sobě spočí
váti a pocítila ještě jednou dojem, jaký
učinil na ni jeho vroucí pohled — na
čež předstoupilo před ní strašidlo, že
právě jeden z Osbornových musil
to býti, jenž spůsobil neštěstí; domní
vala se viděti starého Lukeše, jak v
bolesti za svého syna klne smířlivému
smýšlení, které bylo první pohnntkou
k udavšímu se činu — a dvě veliké
slzy vyhnuly se jí z oka, které v brzku
následovaly jiné. Položila hlavu do ru
kou a vřelým pláčem klestila si stísně
ná její duše cestu k ulehčení; bylo jí,
jakoby musila bědovati nad celým
utraceným štěstím svého života.

V.
Setmělo se; znenáhla nabyla Mary
opět svého klidu a obrátila zřetel svůj
k přítomnému stavu věcí. Byla si vě
doma, že nedopustila se ničeho, co by

jí mohlo zavdati příčinu k předhůzkám a přece, pomyslila-li na svou no
vou matku, nemohla se ubrániti tušení,
že strhne se nad hlavou její bouře; než
chtěla přece všemu pevně vzdorovati.
Pojednou spatřila postavu, blížící se k
stavení; byla to děvečka, která, zočíč
u okna dívku, vrhla na ni bázlivý po
hled a spěchala do kuchyně na nejzazším konci obydlí. Tento jediný pohled
zaryl se co osten v srdce Marynino,
leč nepřekvapoval ji, neboť byl pouze
předehrou toho, co mělo přijití. Vždyť
přece známo bylo každému, že samotna
byla přítomna činu a děvečka o něm
již byla zpravena.
Netrvalo dlouho a slyšeti bylo lomoz
přijíždějícího vozu; děvče naslouchalo
bystře a prsa její křečovitě se stáhla.
Slyšela otvírati dvířka ohrady — zdlou
havě blížil se vůz a mohl býti konečně
viděn z okna — Mary sepjala ruce před
očima....
Nahoře, vedle nataženého těla mrt
vého, seděla matka držíc hlavu jeho ve
své náruči; vedle ubíral se starý Lukeš
s hlavou svislou k zemi, veda za ruku
plačícího Jiřího, provázen jsa dvěma
muži.
Povoz zastavil přede dveřmi.
Farmářka nezdála se o tom věděti,
neboť zůstala na svém místě.
,,Matko, “ pravil starý tak měkce,
jak nikdy Mary z jeho úst ještě nesly
šela. „Matko, jsme doma, chceme jej
odnésti!“
Farmářka vyjela vzhůru a ohlížela se
kolem. „Ano, odneste ho jen, nechte
ale, abych mu upravila dříve postel!“
odpověděla jako bez duše, položiyši
obvázanou hlavu na slámu a hotovíc se
k sestoupení s vozu; když ale jeden z
přišedších mužů pokročil, aby jí po
mohl, klesla bez sebe do jeho náruče.
Druhý průvodčí rodiny otevřel do
movní dvéře a narazil zde na dívku,
chtějící spěchati staré paní na pomoc.
Zachytil lehce její ruku. „Držte ee stra
nou, slečno, dokud nemine první bo
lest, “pravil polohlasem; „zlomené srdce
mateřské mluví mnohdy více, než by
později mohlo zodpovědíti!“
Mary porozuměla významu těchto
slov, zároveň ale vzbouřil se proti to
mu všecek její pocit, aby ustoupila
stranou jako vinnice, raději chtěla vy_

— 50 —

čkati’celou bouři. „Nechte mne, pane;
či provinila jsem něco?“ odvětila a slzy
vyhrkly jí z očí. ZároveS vystoupila
ven a pokročila k starému farmerovi.
jenž právě byl odstoupil od své ženy,
která opět v náručí jehó se vzpřímila.
„Otče,“ pravila vzlykajíc, uchopivši
jeho ruku, ,,stala jsem se neštěstím
vás nehodná, že lidé odtrhávají mne od
vás?“
Jan Lukeš obrátil k ní zvolna svůj
bledý, zasmušilý obličej a vrhl jeden
pohled na svoji ženu, ubírající se po
boku jednoho z průvodců do domu.
„Mary, jdi do své světnice, aby tě nevidela,“ odvětil stísněně; „tvůj čas,
abys mluvila, se dostaví, snášej tedy s
trpělivostí, kde co těžkého bude nám
nesti! — Jdi k matce!“ obrátil se k Ji
římu, načež připojil se k mužům hoto
vícím se vyzvednouti mrtvolu z vozu.
Krutý pocit hořkosti naplnil Mary.
Snesla by bez bolesti nejhorší výčitky
farmářky, ale proti chladnému odmí
tnutí starého nebyla obrněna — co
mohlo jí býti kladeno za vinu, že také
on se proti ní postavil? Cítila, že jest
těmito několika slovy Lukešovými po
stavena mimo kruh rodinný — skoro
ale nalézala jakýsi druh upokojení v této
myšlence. Ňebyl-liž jí celý ten čas, kte
rý zde strávila, ustavičným bojem proti
odporu a nepřívětivosti? Ona měla ji
jiti s oci - - chtěla tak učiniti, pak ale
přestávaly samy sebou všecky ohledy,
jaké jistě byla by musila přinésti v
oběť nenávisti žeňy proti Osbornovým.
Obrátila se zdlouhavě a ubírala se k
zadním dveřím.
V kuchyni stála děvečka a pozoro
vala skulinou ve dveřích, co se děje v
přední světnici, aniž by zpozorovala
vstoupivší.
Mary vzala svícen se svíčkou a uchý
lila se do své světničky v hořejším
patře. Zde se posadila na postel a
chtěla si náležitě objasniti celé posta
vení, v jakém se octla tak nenadále.
Leč stále předstupoval před duševní
zrak její obličej mrtvého, jak odpočíval
v náručí staré, bezduché ženy a tu po
rny sliti musila také na Jamesa, kam
asi poděl se a zdali již snad není za
tknut co vrah. Viděla před sebou celý
výjev v lese a zděšení a úzkost mrazily
její tělo.

Ve světnici se setmělo a dosud nepoznatelný pocit úzkosti zmocnil se jí;
rozžehla světlo, položila hlavu do peřin
a zamkla oči.
Nevěděla, jak dlouho takto ležela;
náhle jakoby vnitřní polekání probu
dilo ji. Ohlédla se po svíčce, která již
s polovice dohořívala. Načež jala se
naslouchati, zdáloť se jí, jakoby jakýsi
šramot venku vedral se do její zmate
ných snů.
Skrze tenkou podlahu zaznívalo sem
bědování nešťastné matky — nikdy
ještě nepocítila, jak cizí byla dosud v
rodině a poznala, že další pobyt v do
mě sotva jí bude možným.
Chtěla se právě položití, když ozvalo
se silné zaklepání na okno.
Více napnuta než polekána vyskočila
s lůžka. Věděla, že střecha kuchyně,
zasahující k jejímu oknu, jest snadně
slezitelna; netázala se, kdo v noci tou
to cestou ji vyhledává —> co mohlo
ještě zvláštnějšího ji potkati, než po
tkalo? Odšoupla světlo stranou a vy
zdvihla tiše okno.
„Slečno Mary, nelekejte se, musím s
vámi promluviti dvě slova!“ šeptal
hlas a zárovefí viděti bylo bílý obličej
v stínu komínu ležící postavy.
Děvče ještě více zbledlo. „Chovejte
se tiše, pane Osborne, shasnu světlo!“
odvětila sotva slyšitelně a v nej bližším
okamžiku rozprostřela se na střeše i v
okně hluboká tma.
„Češi, Němci a Skandinávci se všech
stran zahájili na mne honbu a dům mé
ho otce neposkytuje ni žádného bezpe
čí!“ slyšela opět šeptající hlas. „Nerad
bych jim upadl v ruce, však zítra ode
vzdal bych se soudu sám, kdybych
věděl, že svědčiti budete pro mne, Ma
ry. Není zapotřebí ničeho než holé
pravdy, aby sňato bylo se mne pode
zření vraždy, jakž samé vám vědomo.
Jsem ale člověkem napolo ztraceným,
nebudu-li se moci vykázati zcela urči
tým svědectvím.“
V čom slyšeti bylo krátké, temné za
vrčení v bezprostřední blízkosti.
„Pro vůli boží, pes’.“ vyrazila ze
sebe Mary stísněným hlasem a naslou
chala se zatajeným dechem.
Slyšeti bylo v trávě kroky a zárovefi
skoky psa a krátký radostný štěkot.
Šramot obrátil se ostatně k předním
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dveřím domu a brzo slyšeti bylo odtud’
kňučení a škrábání zavřeného zvířete.
„Ted’ pryč, dokud jest cesta svobod
na,“ šeptalo děvče naléhavě, „řeknu
vše, co mi káže svědomí — buďte
ubezpečen. “
„A bůh vás za to odmění, Mary!“
zaznělo to k jejímu uchu; na to slyšela
lehké šmýkání se, sotva slyšitelný pád
a vše bylo zase tiché.
Několik vteřin zíralo děvče do tem
na, načež položilo se oblečeno na po
stel; bezpečnost a klid uhostily se v je
jím nitru; bylo jí známo, že má zau
jmout] stranu v nově oživené zášti Lu
kešových proti Osbornovým a že
zůstati nesmi tam, kam její nynější
domov ji odkazuje. Nepřemýšlela o ná
sledcích, cítila pouze upokojení, vědělať, že nemůže si býti nevěrnou.
Dole pod ní umlkl nářek a bědy
farmářky, za to ale znělo to tam tem
ně jako rozmlouvající mužské hlasy,
slyšela krok Lukešův, přeměřující svět
nici. Brzy na to bouchly zase průčelní
dvéře a nový hlas se ozval; co mluve
no bylo, rozuměno býti nemohlo a hlu
boký spánek snesl se nad Mary, spá
nek, který zaplašil hrůzy dne.
Veselé slunce vzešlo příštího rána
nad smutečním domem, když děvče
vyskočilo se svého lůžka. Nemohlo bý
ti více časně a přece zdálo se, že v
domě nic se nehýbe.
Celou jednu minutu seděla naslou
chajíc na své posteli, načež uspořádala
svůj oblek a sešla tiše po schodech
dolů. „
V kuchyni panoval divý nepořádek;
stály tu upotřebené šálky a talíře a
kuchyňské náčiní rozházeno bylo po
zemi.
Zdálo se, jakoby v noci bylo zde
vařeno pro celou společnost a děvečka
že ještě odpočívá.
Okamžik stála Mary nerozhodnuta,
pak ale počala tiše uklízeti. Právě se
brala roztroušené dříví, aby rozdělala
oheň, když otevřely se dveře a v nich
objevil se starý Lukeš. Bylo znáti dle
celého jeho vzezření, že nespal; dosud
měl na sobě sváteční oblek, který měl
na výletu, na hlavě seděl stlačený pl
stěný klobouk a obličej byl vpadlý a
ospalý. Pohled plný neihlubšího zá
rmutku setkal se s Maryniným klidným

okem a srdce její se zachvělo bolestí'
nad shrbenou postavou silného starého
muže.
„Jest dobře, Mary, žes tu, “ započal
po chvíli; „pojď sem, musíme spolu
promluviti dříve několik slov.“
Nato se obrátil zpět do světnice,
kdež posadil se unaven na židli, když
jej děvče bylo následovalo.
Na houpací sesli vedle netknuté po
stele seděla na zad opřená farmářka;
zardělé oči byly vpaďé a suché, které
ale počaly nabývati téměř tajemné ži
vosti, jakmile utkvěly na vstoupivší.
„Rád bych byl seznámen s některý
mi okolnostmi,“ započal opět starý,
„arci nemohou ony změniti nic na
strašném osudu, jaký nás stihl, neboť
mrtvé zůstane mrtvým!“ Zdvihl ruce a
tiskl je k sobě, jakoby zatlačiti chtěl
probouzející se bolest; „mohou ale pře
ce přispěti, aby ohledávač mrtvol rychle
nabyl o všem jasnosti a můj ubohý
hoch dostal aspoň bez dlouhého prota
hování zadostučinění, — Mary, pravilas sama, když jsi přiběhla mezi lid, že
James Osborne mrštil Jindřichem o
zem a jej zabil
všickni moji sousedé
vynaložili celou noc, aby vraha chytili,
on ale odevzdal se sám soudu, bezpo
chyby proto, že spoléhá se na peníze
svého otce. Leč všecko bohatství světa
nemůže jej zachrániti, neboť v nejhor
ším případě mohou přistěhovalci sami
dáti průchod spravedlnosti. Chtěl jsem
ale říci,“ pokračoval, sbíraje se, „že
jsi ty jediná, která přítomna byla skut
ku; lidé viděli tě jiti s Osbornem do
lesa — nyní rád bych od tebe sám
slyšel, co jsi měla s tím člověkem —“
„Netaž se přece tak dlouho!“ přeru
šila stará mluvícího a zvolna se vzpří
mila; „mladá kukačka, vysezená konopáskem, ďobe svou pěstounku za vděk
a co stará se takové děvče, které není
naše maso a naše krev, které nemá
srdce pro svůj nový domov, co stará
se o to, že nám starým lidem rozdírá
duši! Tak to bylo i s Osbornem, proto
že na nás nic nedbala, protože Jindřl·
chovi, jenž dbá naší cti, snad se vy
smála, že Lukešova věc není věcí její
— ach, milosrdný bože!“ přerušila se
náhle, klesnuvši nazpět a krátké, kře
čovité vzlykání vydralo se jí z prsou,
co zatím oči, nezda;ící se míti více
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•žádných slzí, upřeny byly na strop, ,,to
/jest kletba a trest, že žádáme násilně
toho, Čeho nám nebe odepřelo a že
chceme cizí krev učiniti svojí.“
,.Matko, buď moudrá!“ vpadl jí far
mář do řeči a v tváři jeho zračil se
tah bolesti; ,,nech ji nejprve raluviti'a
pak uvidíme.“
Mary stála nepohnutě na místě, kte
ré byla při svém vstoupení zaujala;
obličej jeju při posledních slovech farmářky zbledl a když posléze obrátil se
k ní Lukeš, setkal se se zvláštním vý
razem ítrnutí v její tazích, který jej
musil upomenouti Da první setkání se s
ní v New Yorku.
„Mluv, Mary,“ pokračoval, „a ne
boj se!“
„Nebojím se,“ odpověděla dívka
zvolna, jakoby jí bylo mluvení obtížné,
„a povím, čeho si žádáte. Šla jsem s
mladým Osbornem, poněvadž mně byl
nejznámější ze všech kolem mne stojí
cích a otec pravil, že nemám příčiny,
abych se mu vyhýbala. Šla jsem sním
dobrovolně, protože s láskou a ucti
vostí mluvil o otci Luk« šovi a mně vy
pravoval, že starý pan Osborne byl by
již dávno rád nabídl ruku k smíření a
jakýmkoliv spůsobem napravil učiněné
bezpráví, kdyby nevěděl, že zde v do
mě stále živeno a podněcováno jest
nepřátelství proti němu. A žádné jiné
slovo, vyjma tohoto druhu, nevj šlo z
jeho úst. Tu vystoupil Jindřich, jehož
jsem od příchodu našeho neviděla, z
houštiny jako zuřivec, zhaněl jej, na
zval Osbornovic od otce až k synovi
lháři, a když James odvětil, že se s
ním jinde setká a potrestá, kde ohledu
bráti nebude musit na mladou lady,
zdvihl Jindřich pěst a udeřil jej v obli
čej. Tu uchopil James zuřícího, mrštil
jím o zem — a toť vše!“ Lehký
mráz zdál se prochvěti celé její tělo,
leč v obličeji nezměnil se jediný tah.
„A nyní řeknu ještě něco, co domní
vám se býti vám povinna,“ pokračo
vala po krátké přestávce. „Dojde za
jisté k tomu, abych složila před soudem
svědectví i nemohu jinak než svědčiti
po pravdě a svědomí, že James násilně
dohnán byl k skutku, na jaký nikdy ne
pomyslil a jaký nikdy nechoval v úmyslu.
„Vidíš to kukaččí vejce?“ vzpřímila
se farmárka s bodavým zrakem, „sly

šíš, jak se všecko má? James. James!
Tak daleko jsou již spolu! Vidíš ko
nečně, co jsi přivedl do domu, ty sta
rý, pošetilý muži? Avšak matka dojde
ještě svého práva a byť měla po ko
lenou se šmýkati a svolávati krajany a
přistěhovalé cizince proti americkému
vrahu a jeho děvce-!“
Lukeš, jenž dosud bledý a tichý zde
seděl, vyskočil nyní a uchopil ruku že
ny. „Upokoj se, matko, vysvětlí se
vše, jen se teď upokoj!“
Každý rys obličeje dívčina chvěl se,
jakoby násilným potlačováním vnitřní
ho pohnutí. „Matko,“ pravila, „inohuli tě tak ještě zváti, proč klneš mi?
Vím, že zde v domě déle z ů stati ne
smím, neboť bych stále uváděla ti na
paměť velikou bolest — což ale nebyla
jsem tvým poslušným dítětem, dopusti
la jsem se něčeho, za co bys mně směla
činiti výčitky? Proč tupíš mne nyní,
kdy jenom mluvím, co před bohem a
mým svědomím jest spravedlivo?“
Zaklepání na přední dvéře přerušilo
další slova. Ve dveřích volně se otví
rajících objevila se vysoká statná po
stava muže, oděného v lehký kroj ame
rického farmera. Plný, opálený obličej
obrostlý byl šedým vousem a 1 ehce
stažené, jakoby ze zvyku, oči zdály se
chtíti jediným pohledem pojmouti vše,
co v světnici se nacházelo.
„Pane Lukeši,“ obrátil ee klidným
a jasným hlasem k starému farmáři,
„dovolte, abych směl na několik minut
překročiti váš práh,“
Farmářka při zočení tohoto muže
vzpřímila se zvolna, jakoby viděla před
sebou strašidlo. „Nepouštěj ho sem,
Lukeši!“ volala, vztáhnouc odmítavě
svou ruku ku předu. „Každý jeho krok
přináší všude neštěstí — nepouštěj
ho sem, co chce ještě v domě zavraž
děného?“
Výraz zármutku objevil se na tváři
příchozího; ostatně ale se nezdálo, že
jej takovéto uvítání překvapuje.
Lukeš mezitím s určitým: „Upokoj
se matko!“ uchopil znovu ruku své
ženy a obráti v se plnou tváří k cizinci,
pravil: „Vstupte, majore!“
„Děkuji vám!“ odvětil vstoupivší za
víraje za sebou dvéře. „Pane Lukeši,
vím, že dnes celý váš dům s těžce
zraněným srdcem a dvojnásobně nepřá
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telským okem pohlížeti musí na Osborny a přece právě to pudilo mne sem,
abych vám vyslovil svoji nejhlubší bo
lest nad strašným neštěstím, jež vás
potkalo. Ujišťuji vás, že s mé strany
nebude hnuto rukou k zadržení prů
chodu spravedlnosti. Jest to můj syn,
jehož přenechám jeho věci a jeho osu
du, tak jako Jindřich byl synem vaším
— toť vše, co vám mohu nyní náhra
dou poskytnouti Pane Lukeši, kéž by
byl chtěl bůh, aby pěstováno nebylo
u mladého pokolení to, co před tak
mnohými lety stávalo mezi námi.“
,,To jest to, to jest ta kletba, která
se nyní snesla nad hlavami našimi’“
zvolal Lukeš temně upíraje svůj zrak
na podlahu.
,,O ano!“ pokračovala farmářka s
nepřirozeným smíchem. „A kdo pak
chtěl postříleti Lukešovo pokolení, ukáže-li se na cizí půdě? A pak mládež
neměla věděti, před čím se míti na
pozoru? O, slova nynější jsou krásná,
nyní, kdy jde o krk svého vlastního
masa. Jindřich jest zavražděn a vrah
jeho musí viset,“ pokračovala s pový
šeným hlasem a ztrnulým okem; ,,při
stěhovalec není více podnožem Ame
ričana! Život za život! Jděte, pane,“
zvolala a odmrštila ruku svého muže,
který se k ní byl obrátil, ,,jděte a ve
změte hned tuto s sebou, která chce
dělati advokáta Osbornovi!“
Pokud farmářka mluvila, nepohnul
major jediným tahem v tváři, tak jako
by si byl předsevzal, že nenechá ničím
svoji pevnost otřásti; při posledních
slovech ale obrátil svůj zrak k děvčeti.
,,Půjdu sama, matko,“ odvětila Ma
ry pozdvihnouc hlavu, sirotek, který
pracovati chce, nalezne všude výživu.
Odpusť mi, spůsobila-li jsem ti kdy
nespokojenou hodinu, jako já tobě od
pouštím, cos mi učinila nyní.“
Obrátila se k odchodu, ale Lukeš,
jenž s patrným nepokojem sledoval tu
to rozmluvu, vložil se v to kvapně:
„Mary, sečkej minutu,“ pravil a obrá
til se k svému hostu.
„Uznávám dobrý váš úmysl, májo
re, který vás sem přivádí,“ započal s
temně staženým obočím; „nahlédnete
ale, že nyní jest til nej horší hodina
mlaviti k rozželeným srdcím rodičů—“
„Již jdu, pane Lukeši,“ přerušil jej

Osborne, „chtěl jsem jenom vykonatí
to, co jsem se domníval býti vám dlu
žen. Bůh potěš nás oba v našem ne
štěstí!“ Pohlédl ještě jednou na děvčer
načež vykročil volně ven.
„Kam chceš, Mary?“ ptal se Lukeš,,
když se dvéře zavřely.
„Nevím ještě, otče, doufám ale nalézti kdekoliv pro první čas útulku!“
odpověděla dívka klidně.
„Co se jí ptáš, Lukeši,“ prohodila
farmářka, „co se o to staráš? Ona ví
nejlépe, kam náleží! Pomni na svého
syna, jehož chce ještě v hrobě obvifíovati — vždyť jest němý a nemůže ji
trestati ze lži!“
Děvče vyskočilo, jakoby ji bodlo co
si u srdce; starý ale uchopil její ruku
a odvedl ji se slovy: „Upokoj se a
pojď se mnou do kuchyně.“
Zde seděl Jiří schoulen v koutku a.
patřil na vstoupivši bázlivým zrakem.
„Jdi k matce a zůstaQ u ní,“ pravil
Lukeš měkce, „má tě zapotřebí dnes·
více než kdykoli jindy.“ A když hochse vzdálil, započal farmář: „Nechci tí
mluviti do svědomí, chci ti věřiti, ač
bolí to trojnásobně míti proti sobě to,
co vyrostlo na srdci. Mary, musíš ode
jiti, neboť matka má první právo; ne
budeš ale vzdor všemu, co se stalo,
opuštěna. Odeber se na Point, tam
pošlu ti tvůj kufr a další vzkaz. Po
sečkej ještě okamžik!“
Vzdálil se opět do světnice a vrá
til se brzy s koženou peněženkou. „Zde
jest úpis na tvé jmění, přidal jsem k
němu také několik dollarů na první
potřeby,“ pravil přemáhaje zřejmě své
pocity, „vezmi to—“
„Otče, nevezmu s sebou žádných pe
něz, co přítomně potřebuji na živobytí,
naleznu již a já sama také mám ještě
nějakou maličkost!“ přerušila ho.
„Vezmi to,“ opakoval farmář a vtla
čil jí tašku do ruky, „vezmi to a jdi
s bohem — uslyšíš brzy více ode mne!“
Po těch slovech se obrátil, jakoby chtěl
zakrýti své rozechvění a zmizel ve
vchodu přední světnice.
Marynin zrak spočíval ještě okamžik
na zavřených dveřích, zápasila patrně
s uchvátivším ji dojmem. Pak ale ode
brala se do své světničky nahoru a
neuplynulo deset minut, vrátila se v
obleku, jaký obyčejně nosívala, kdy

— 54 —

koli provázela starého do města. Ote
vřela zadní dvířka a vystoupila ven —
zde přiskočil k ní veliký pes; sehnula
se a vtlačila svoji tvář do jeho dlouhé
vlny, jakoby v něm rozloučit! se chtě
la s celým dosavadním domovem. Pak
nastoupila rychlým krokem, aniž by
se ohlédla, cestu k silnici.
Ještě nedostoupila okraje lesa, když
uslyšela za sebou rychlé troky a ohléd
nuvši se, zpozorovala majora Osborna.
Klid v jeho tazích, jakýž jevil v domě
Lukešově, ustoupil výrazu starosti a
aniž by se snažil zakrýti své pocity,
oslovil děvče: „Dítě, řekla jste těm
starým lidem, že svědčiti budete pro
nevinu mého syna?“ ptal se beze všech
obřadů k ní se přidruživ.
„Ano, pane Osborne!“ odtušila
vzhlédnouc k němu.
„James vzkázal mi dnes, že s vámi
mluvil,“ pokračoval, ,,a byla to vlast
ně naděje moci s vámi promluviti ně
kolik slov, která mne hnala do vašeho
domu. Jest to nejhloupější kousek, ja
ký hoch mohl vyvěsti a byť vaše svě
dectví objasnilo celou věc náležitě,
jest přece hozena mezi vůkolní přistě
hovak^ hořící pochodeň. Slyším-li
dobře, opustíte dům starého Lukeše?“
„Opustila jsem ho již, pane!“
Američan pohlédl na ni překvapen.
„Věry well, pojďte tedy se mnou do
mého domu a až bude po soudu, buď
te ubezpečena, že zaopatřím vám uspo
kojivé místo.“
Mary se zarděla. „Pane, nežádala
jsem vás ještě o přístřeší,“ odvětila,
„nemám zapotřebí žádné pomoci, ne
boť vím již, co v budoucnosti mám
činiti. “
Oko jeho přehlédlo celou její posta
vu. „Nevím, slečno, zdali jsem se vás
dotknul svým nabídnutím,“ odvětil
změněným hlasem; „bylo to ale dobře
míněno a snad máte dobře, že odmí
táte pobyt právě v domě mém. Ne
znám vaše poměry, přece však upozor
nil bych vás na něco. James praví, že
nenáležíte k zdejšímu druhu přistěho
valců; já arci nepoznal ještě žádných
tolik ale níohu vám přece říci, že žád
ný z vašich krajanů zdě neotevře vám
dvéře, setrváte-li na straně naší. Viděl
jsem ty lidi minulé noci, jak hledali
mého ubohého hocha, jakoby byl zlo- I

čincem spravedlnosti desetkrát uprch
lým; mohu již z toho a ze slov starého
Lukeše souditi, co se ještě asi stane i
musím vám říci, jestliže dobrovolně
vydati chcete svědectví pravé, musíte
hledati útulku v amerických rodinách.·
— Není to jenom starostlivý otec, kte
rý ze mne mluví, slečno, jest to muž,
který zná déle než deset roků své sou
sedy, z nichž pan Lukeš jest ještě
nejrozumnější.“
„Starala jsem »e tak málo o soused
stvo po celou tu dobu, co jsem zde,“
ujala se po chvíli Mary slova, „že
sotva mezi Američany znám rodiny dle
jména; chtěla jsem jiti do města, kde
bych spíše nalezla zaopatření, třeba ta
ké co služebná — “
„Což kdybych vám zaopatřil místo
v americké rodině, kde byste nepocíti
la tak odvislosti jako mezi svými kra
jany?“ přerušil ji, ,,byla byste s tím
spokojena?“
„To ještě nevíru, pane! “odvětila zdrá
havé; příčilo se to jejímu citu přijmouti
nyní, kdy zdála se povstati z událého
neštěstí strannická věc mezi národnost
mi, tak význačné postavení, jaké sebou
přinášeti musil pobyt mezi Američany;
krom toho spoléhala na to, že spatří
Lukeše v hospodě na „Pointu,“ dříve
než rozhodne se pro určitý plán do
budoucnosti. Přislíbil ť jí přece, že
„brzy“ nechá o sobě slyšeti a to jistě
stati se musí při zásylce jejího kutru.
„To celé neštěstí se svými následky
sneslo se tak rychle nad mojí hlavou, “
pokračovala, „že sice jedno jest mi
známo, totiž co svědomí ode mne žádá,
že ale ještě nenalezla jsem okamžiku,
abych sama sebou se poradila. Dnes
večer teprvé odjíždí pošta do města,
do té doby ovšem jsem již rozhod
nuta.“
„A kam jdete nyní, slečno?“
„Na „Point,“ pane!“
„Dobře, uvidím vás tam tedy večer
— spoléhám na to se své i vaší strán
ky!”
Uklonil se zdvořile a obrátil se k
nejbližšímu plotu, jejž lehce přeskočil
a zmizel ve vysoké kukuřici.
Jenom okamžik pohlížela za ním
Mary a hned zase kráčela ostře ku
předu. Mluvil k ní z počátku spůsobem.,
který ji musil uraziti; nikoli v jeho
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slovech, ale v přízvuku, jakým je pro
nášel a v spôsobu, jakým se k ní při
družil, spočívalo zřejmě, že počítá ji k
lidem, kteří jsou hluboko pod ním, že
považuje za zbytečné obyčejné zdvořilůstky vůči „lady. “ Sotva byla by si
toho povšimnula, kdyby to nebyl prá
vě otec Jamesův. Těšilo ji, že odpo
vědi její přiměly jej k změnění dřívěj
šího tónu a přece zase zlobila se nad
jeho úsečností. Bylo jí, jakoby musila
toho j ána milovati, kdyby jenom směla.
Od domu Lukešova na ,,Point“ ne
bylo dále než dvě míle, přece ale ne
zdála se jí tato cesta nikdy tak dlou
hou jako teď. Když konečně viděti
bylo od posledního záhybu cesty srub
tvořící hospodu, zastavila se napadena
jsouc jakoby zvláštním strachem. Přede
dveřmi hospody, kde všední dny zřídka
kt?y host se ukázal, stály malé tlupy
mužů patrně zabraných do živého ro
kování - byli to Češi, Němci. Skan
dinávci a jiní přistěhovalci, jež „Ame
ričané“ přezděly na „dačmeny, “ jak
oblek jejich a pohyby jevily. Mezi hor
livci poznala také jeden obličej — byl
to bratr Lukešovy ženy, jenž bydlel v
sousedstvu. Co vedlo sem tyto lidi,
mohla se dívka domysliti i bylo zapo
třebí silné odvahy se strany její, aby
kráčela přímo k cíli svému. Viděla,
jak při jejím příchodu obrátily se k ní
všecky tváře, přemohla se však a pat
řila plným okem klidně na přítomné;
Í)ozdravila lehce kráčejíc středem mužů,
eČ žádná tvář se nepohnula k poděko
vání. Rozmluva náhle umlkla a ticho
až děsné provázelo ji ku dveřím do
movním. Mary zbledla. Poznámka sta
rého Osborna, že jí otevřeny nebudou
žádné dvéře přistěhovaleckého příbyt
ku, stála před jejími zraky a k tomu
vyjádření staré ženy Lukešovy, že po
bouří krajany a přistěhovalectvo proti
americkému vrahovi a , jeho děvce“
poštve oživlo v její paměti. Zárovefi
ale pocítila Mary hořkost proti Luke
šovým. ...
U dveří domovních stálo vědro s vo
dou a lžící. Napila se, neboť byla una
vena a vysílena, načež uchýlila se do
prázcné nálevní síně a posadila se do
kouta blíže dveří.
Hned za ní vstoupil také hospodský
a sotya že na ni pohlédl, když prosila

jej o něco k jídlu; nepojedlať dnes ni
čeho.
„Nejsou více dvě hodiny do poledne
a krom toho času nemáme ničeho!“
odvětil nepřívětivě.
„Dejte mi aspofí sousto chleba, za
platím vám!“ žádala.
Muž se vzdálil a trvalo hodnou dobu
než se vrátil se studeným masem na
talíři, máslem a chlebem.
Mary jedla a nutila se jisti dosti, by
nemusila později přistoupiti k společ
nému stolu; pak se posadila k oknu a
obrátila se ku dveřím zády. Slyšela
často klapnouti dvéře a mužské kroky
po světnici, nepohnula však sebou, aniž
obrátila hlavu nazpět; vyhlížela ven na
silnici, očekávalať příchodu Lukešova,
který rozhodnouti měl o její budouc
nosti.
Uplynulo poledne, viděla rozcházeti
se lid před domem, ale o farmeru dosud
nikde nejmenší známky; skoro se jí to
zdálo býti trpkým zadostučiněním, že
také starý muž; jemuž celou svou lásku
věnovala, ji opustil. V myšlenkách pro
běhla celý rok od té doby, kdy zde
vystoupila z poštovního vozu a ubírala
se se starým k svému novému domovu
a při prvním pohledu v oko své bu
doucí matky jak poznala, že douíati ne
smí v štěstí, o jakém snila. Pomyslila
také na starého i mladého Osborna a
teprvé když rachot vozu ozval se v po
blíží hospody, vytrhla se ze svého za
dumání. Poznala Lukešův povoz, viděla
v něm svůj kufr, ale cizí muž řídil
koně.
Dříve ještě než přiblížil se vůz, stála
již přede dveřmi, by lať si vědoma, že
nadešel čas, kdy ustanoviti se musí na
něčem — povoz zastavil, muž složil
kufr a přistoupiv k dívce tázal se:
„Jste zajisté panna Mary, — zde jsem
vám přivezl věci!“
„A jiného nemáte nic k vyřízení?“
tázalo se děvče, když onen hotovil se
zase vystoupiti na vůz.
„Pan Lukeš neřekl mi více nic!“
byla úsečná odpověď; koně zatáhli, za
hnuli na zpáteční cestu a brzy zmizeli
mezi kukuřičnými polmi.
Mary pohlížela za nimi a rtoma její
ma to škubalo jako násilně potlačovaný
pocit; pak ale, jakoby v mysli její
úplně se rozbřesklo a vyjasnilo, po-
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hládla na hluboko stojící slunce a po
sadila se na kufr u cesty — kdo přijde
nejdříve, bude ji míti, poštovní vůz,
aby ji dovezl do města, kde jistě na
lezne zaměstnání, anebo major Osborne.
Osud nechť nad ní rozhodne. Neuply
nulo plných deset minut, když zpozo
rovala mezi kukuřičnými polmi majora
přicházeti....
VI.

Uplynulo čtrnácte dní a okresní měs
tečko poskytovalo obraz rozčilení, ja
kého nezažilo od založení svého. Místo
pozůstávalo skoro jen z jedné hlavní
ulice, jejíž střed tvořila radnice, obklí
čená hotely, krámy a krčmami a před
každým z těchto závodů hemžily se
patrně rozčilené davy lidu, mluvící an
glickým, českým, německým a norvéžským jazykem. Většina přítomných ná
ležela obyvatelstvu veukovskému, přece
ale mezi nimi byly také postavy, s ja
kými shledáváme se všude, zejmena v
nově utvořených osadách, o nichž nikdo
neví, jakým spůsobem dobývají si svůj
chleb, není-li to právě loupež dobytka,
hra a šíření padělaných peněz a jaké
všude se objevují, kde zmocní se oby
vatelstva jakékoliv rozčilení.
Dnes sešel se soudní dvůr, aby za
počal při proti Jamesu Osbornovi,
obviněnému z vraždy Jindřicha Lukeše.
Však z jakékoliv příčiny byl počátek
jednání odložen na den příští a ze všech
částí okresu přibyvší sem lidé byli v
očekávání svém zklamáni.
Z počátku se zdálo, že shromážděné
množství u radnice pokojně se rozejde,
brzy ale počaly v jednotlivých davech,
utvořivších se před krčmami, obíhati
ty nejrozmanitější pověsti o příčině od
ročení soudu.
Nejprvé se pravilo, že porota sestává
ze samých Američanů, uplacených ma
jorem Osbornem; jeden z porotců prý
ale náhle onemocněl a tudíž musí býti
nalezen jiný spolehlivý muž. Pak vy
pravováno něco jiného. Příčinou odro
čení není prý porota, nýbrž děvčeti,
které bude hlavním svědkem a svědčiti má v prospěch vraha, tluče svědo
mí tak, že musí býti dříve řádně spracováno; s druhé strany bylo tomu zase
odporováno — děvče prý bylo milen
kou vrahovou a nepomýšlí na to v nej-

menším činiti si z něčeho svědomí —
příčina odročení spočívá dále v množ
ství shromážděných přistěhovalcích, od
nichž dá se očekávati, že z počátku·
hotový nález, na základě kterého vrah
býti má propuštěn z obžaloby, nepři
jmou klidně a pokojně a že jest usnešeno, tak dlouho započetí pře klásti
překážky, pokud ti „dačmeni“ se ne
unaví a dbáti nebudou soudního jedná
ní. A bylo to podivuhodno, jak rychle
toto poslední udání kolovalo a dochá
zelo víry, jak tvrzením z nej různějších
stran nad vší pochybnost bylo ono zji
štěna a doplňováno nej určitější mi po
drobnostmi. Brzy počaly se krčmy plniti, rozčilení rostlo — a z vnitra kr
čem zaznívaly rány pěstí na stůl a
venku pronášena slova výhrůžná.
Tu počal z jedné větší místnosti valiti ze proud lidu za velikého pokřiku
ven a se všech stran počaly se k němu
pojiti davy nové. Brzy byla polovice
prázdné prostory před radnicí naplněna,
množstvím a ze středu jeho vynořila se,
neviditelnou silou zdvižená postava,
mající stlačený klobouk do zrudlého·
obličeje na zad a klátící se na vše stra
ny silnýma rukama.
,,Pánové!“ slyšeti bylo po anglicku
a hluboké ticho zavládlo nad davy,
,,pánové, jak tomu já rozumím, jedná
se zde o příště ho valečkou věc a já chci
býti zatracen, není-li ta věc spraved
livá! “
Ohlušující souhlas následoval slova
tato.
,,Povídám, pánové,“ pukračoval řeč
ník, ,,jest to věc, kterou by měl lid
sám vžiti do rukou; jedná se o to·,
zdali boháč, právě protože bohatým·
jest a že si může zaplatiti advokáty,
svědky a porotu, smí vražditi po libosti
druhého a býti propuštěn, kdežto chu
ďas, nemohoucí platiti, musí viset bez.
milosti! --- Pánové, viděl jsem starého·
otce zavražděného me?i vámi, otce,
jenž oloupen jest o jedinou podporu;,
slyšel jsem vaše slova a chci býti za
tracen, nesáhnete-li věci přímo na kloub.
Co chceme nyní — chcete ještě čekati
až člověk, který již vyznal se ze svého·
zločinu, pomocí svých peněz námi
upláchne a nás podvede? Jedno jen>
chci vám ještě říci: Kdyby to nebyla,
přistěhovalecká, nýbrž americká zále
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žitost, bylo by se již dávno stalo to, co
státi se má, vezme-li lid sám spravedl
nost do rukou proti bohatství a úplatnosti. “
Éečník ponořil se opět do množství,
které několik vteřin zůstalo nepohnuto
v tajemném tichu. Pojednon slyšeti
bylo jeden hlas: „Na něj, ven s ním!“
a zmatený, hromový pokřik následoval
co odpověď. ,,Pověste ho!“ znělo to a
,,pověste ho!“ řváno bylo jiko ozvě
nou; divoké hnutí zachvátilo davy, kte
rémuž opětované zvolání: ,,Na věze
ní!“ dalo určitý směr.
Kousek cesty výše stál hostinec na
vštěvovaný výhradně Američany a zde
seděla již od časného jitra v zadní svět
ničce Mary, očekávajíc chvíle, kdy po
dá své svědectví. ISvla před čtrnácti
dny následovala majora na jednu ame
rickou farmu odhodlána jsouc podrobiti
se svému novému osudu, byť již byl
jakýkoliv. V rodině ale, která ji přija
la, nezdálo se nikomu napadnouti obmysliti ji nějakou prací, jíž dobrovolně
se nepodala; bylo s ní zacházeno úplně
jako s hostem, pouze že přívětivost, s
kterou se zde setkala, byla tak chladna
a odměřena, že pocítiti musila, že cho
vána jest zde jedině z přátelství k ma
jorovi co potřebný svědek a pobyt její
zde že bude ukončen, jakmile jí nebu
dou potřebovati. Než i tehdy nebyla
by na tom hůře než před vstoupením
v dům a tak, aniž by se oddala před
časným starostem, prusila se vší přivě
tivostí o to, směti se učiniti potřebnou,
zmínila se o své zručnosti s jehlou a
zdálo se, že zde uhodila na pravý bod
domácí paní. Dostalo se jí práce, byť
tím spůsobem, jakoby jenom tím mělo
býti vyhověno vůli její, když ale pod
lehkými prsty Maryninýrni zrůstala prá
ce jako hračkou a když žádala za nové
zaměstnání, nabyl znalecký zrak staré
lady vřelejšího výrazu.
Dcera domu, sotva o mnoho mladší
než Mary, ačkoliv ještě navštěvovala
sousední školu, posadila se odpoledne
k hostu a rozpředla rozmluvu, na kte
ré také matka vzala podílu a Mary
dotknuta jsouc radostně větší touto
srdečností, sdělila po částech své pří
běhy života, »niž by si toho byla nále
žitě vědoma.
Nestrávila v domě ještě týden, když

zpozorovala účastenství pro sebe se
strany všech členů rodiny i důvěrnější
tón; jakoby schválně nebyla nikdy
zmínka učiněna o uvězněném Jamesovir
aniž jméno jeho kdy pronešeno, a
Máry sama, jakkoliv na něho často
myslila — a čím více blížil se den
soudu, tím častěji — cítila jako pu
dem že zde jest bod, jehož se dotknouti
nesmí.
Tu přijel major a s ním mladý hu
bený muž v černém obleku, tmavém
vlasu a chytrýma očima. Domácí pán
uvít.d je a zavedl do přední světnice,
kde seděla Mary při šití. Při vstoupe
ní hostů chtěla opustiti světnici, leč
major žádal ji, by zůstala.
,,Můžete-li, sousede,“ obrátil se na
farmera, „stráviti půl hodiny s námi,
učifite tak; záležíť mi velice na tom
míti někoho za svědka, že nepravým
spůsobem účinkováno není na děvče!“
V uších Maryniných zazněl opět ten
nedbalý hlas vzhledem k ní, který ji
hned při prvním setkání se s majorem
urazil; dnes pak, v přítomnosti ostattních zabolel ji tím více. Zraky její
setkaly se se zrakem starého Osborna.
,,WeÚ, pane, bude nejlépe, přikroČíme-li
hned k věci,“ obrátil se s další lho
stejností k svému mladému průvodci,
„tažte se děvčete a uslyšíte sám.“
,,Okamžik, pane Osborne,“ ujala se
slova dívka s vážným klidem, „dovol
te, abych nejprvé věděla, kdo jest ten
to pán a co zde ode mne jest žádáno?
Myslím, že zasluhuji si tohoto všedního
ohledu! “
Major pozdvihl k ní oči a kolem
jeho úst zaškublo to jako tvrdá odpo
věď, které hned nemohl dodati slov;
průvodce jeho ale, jehož zrak hned od
vstoupení tkvěl na celém zjevení Maryninu, zakýval s tichým uspokojením řka
se zdvořilým úsměvem: „Dovolte, sleč
no, abych se vám sám představil a
vás zároveň ujistil, že vše, co snad
může se vám zdáti pochybným, bude
vám vysvětleno. Jsem zástupcem mla
dého pana Osborna a rád bych vědělŤ
jak mnoho mohu se opříti o vaše svě
dectví a zdali mi dovolíte ještě několik
otázek.“
Mary sklonila lehce hlavu. „Vše
dobře,“ odvětila, „nevím ale dosud,
proč major Osborne přichází mi vstříc
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takovýmto spůsobem, jakého by si zrak advokátův, jakoby proniknouti
nedovolil vůči žádné jiné mladé lady, chtěl celou její duši, leč chování se
byť byla sebe chudší. Jsem tak osiřelá, děvčete stávalo se stále důstojnějším.
že každá bezpříkladná nepřívětivost
„Již myslím, že řekla jsem vše, co
musí mne dvojnásobné zaboleti — “
vím!“ ukončila.
Osborne zvedl netrpělivě hlavu a
„Dobře; promluvím k vám jasné a
otevřeně, poněvadž si toho zdáte přáti,“ povstal.
vpadl jí major do řeči, aniž by změnil
„To všecko není nic, mluveno býti
tvář; „vyřiďme ale nej prvé hlavní věc musí přímě,“ započal; „samo sebou se
a odpovězte na otázky tohoto pána.“ rozumí, že děvče mluviti nebude. Lidé
S těmi slovy přišoupl sesli a posadil praví, že můj hoch měl zde se slečnou
se pohodlně; případu toho následoval zamilovaný poměr, hoch Lukešův že
také hostitel, jenž s patrným zájmem přistihl oba při obapolném milkovnicsledoval celý výjev.
tví v lese a tak bylo neštěstí hotovo.
Advokát posadil se teprve, kdvž na Mně zdá se to velice pravdě podobno.
spůsobné pokynutí jeho učinila tak Ma Můj James — abych hned všecko řekl
ry. Děvče bylo vyzváno, aby vylíčilo — neměl na svém hloupém kousku
událost, která měla za následek vraždu: dosti, vyjádřil se zcela prostě, že jak
učinilo tak krátkými rysy a advokát mile octne se na svobodě, pojme za
kýval spokojeně hlavou.
ženu děvče, které k vůli němu opustiti
„Nyní, slečno, přecházím k jinému musilo svůj domov. Co svatby se týče
bodu,“ pokračoval tento. „Bezpochyby ovšem promluveno bude ještě několik
áe bude vynaloženo vše, aby podezří slov,“ dodal s hněvivým úsměvem,
váno bylo vaše svědectví; budete na „ale dá se z toho soudí ti na to, co
příklad tázána, zdali se domníváte znáti jsem již řekl a kdybych si přál, sleč
příčinu tohoto nenadálého a neoby no, abyste bývala někam jinam doho
čejného útoku Jindřicha Lukeše; zdali zena, než k nám, kdybych nemohl najste nestála v užším poměru s J. Osbor- lézti z celku nic chvályhodného pro
nem, kterýžto poměr rozčihti musil ny osobu, jakou chce býti mladá Lady,
ní mrtvého, co vašeho bratrského stráž porozumíte mi jistě. To ale jest řečeno
ce cti — a abych mohl své hájení pro pouze mezi námi a protože |ste si toho
všecky případy spravidlovati, prosil tak žádala. Vůči porotě jest to něco
bych vás, byste mi úplné podala druh jiného, tu jedná se především o to, jak
vaší známosti s mladým Osbornem; odinrštiti všecky otázky, kterými by
.zamlčení jakékoliv důležitější okolnosti, vám mohlo býti dokázáno, že máte
která by vyšla na jevo při soudním ří zvláštní zájem na propuštění mého sy
zení a na niž bych připraven nebyl, na, čímž mohla by býti oslabena vaše
mohla by býti zkázou mladého muže, věrohodnost co svědka. — Tažte se
kdežto bezohledná otevřenost propůj ještě jednou, pane, neboť mladá lady
čila by mně moc odvrátiti od vás bude již nyní dosti věděti, “ obrátil se
k advokátovi, „a tažte se, co nyní my
všecky nerozumné otázky.“
Mary naslouchala s velikým okem a slíte, že by se mohlo státi v křížovém
vzpřímenou hlavou slovům těmto a výslechu a prohlédnete zajisté v brzku
lehký růměnec sbarvil její líce. „Ne jasně! “
„Ušetřte si těch otázek,“ vložila se
vím, co bych měla zamlčeti, “ odvětila;
„neviděla jsem před neštěstím mladého do řeči Mary, v jejímž bledém obličeji
pana Osborna vícekrát než třikráte v zazářily oči temným, vlhkým leskem
■celém svém životě.“ A několika slovy a hlas její se počal chvěti; „neodpo
sdělila pak, jak neschopna angličiny, vím více na žádnou otázku; sbbila jsem
setkala se s ním u plotu — jak později složití své svědectví, nikoliv ale snána přání starého Lukeše vezla se domů šeti stále zúmyslné urážky muže, který
v jeho saních — a jak konečně při spíše měl by se mne ujmouti—“ chtěla
stoupil k ní na výletu; také vylíčila mluviti dále, než jakoby se obávala no
podrobně své setkání se s ním poslední vého záchvatu dojmu, povstala rychle
a učinila několik kroků ku dveřím.
noc v příbytku Lukešově.
„Halló, slečno, neutíkejte!“ volal
Po celé vypravování upřen byl na ni
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Osborne kvapně vyskočiv; „nepomyslil
jsem na to urážeti vás, leč ve věci, kde
jedná se o život a o smrt musí všecko
ven — přece nemůžete žádati ode mne,
abych k poslednímu nápadu svého ho
cha řekl „ano“ a „amen“, jenom abych
vás neurazil!“
Mary se zastavila a obrátila zvolna
■svůj obličej nazpět. Zrak její byl jasný
a pevný. ,,Co žádám, jest, abyste děv
četi, které jest vám dosti dobré k osvo
bození vašeho syna a které jste sem
do vážené rodiny uvedl, nebral v po
chybnost jeho čest — to jediné, co má.
Vám jest volno dáti víru zlomyslné po
mluvě, protože snad se vám to zdá
nejpohodlnějším vykročiti v cestu vyslo
veným úmyslům vašeho syna; já vám
ale pravím, majore Osborne, že bych
chtěla býti tázána dříve sama, co tako
vému úmyslu já řeknu. Jsem sirotek,
pane, který odkázán jest na vlastní
sílu; mdže-li však vychování dáti člo
věku postavení, tu doufám, že mohu
také zaujmonti to samé místo a žádati
toho samého ohledu, na jaký čtnily by
nárok vaše vlastní dcery, kdybyste ja
kých měl. Pane Osborne, ohledně zá
myslů vašeho syna buďte úplně upoko
jen, mé slovo na to!“ A s těmi slovy
vykročila důstojně ze dveří. Několik
vteřin panovalo ticho mezi zůstavšími.
,,Jak staré jest to děvče?“ započa'
konečně Osborne, pohlížející dosud na
zavřené dveře.
„Více mu býti nemůže než sedmnáct
let,“ odtušil domácí pán; „dle toho,
co nám a mé Lucy, s kterouž uzavřela
přátelství, vypravovala, zakosila již
mnoho neštěstí a to učinilo ji předčasně
dospělou.“
„Považuji veškeré vypravování o
mladé lady za zlomyslný tlach Luke
šových a -jejich přívrženců,“ zapačal
nyní advokát, „i spoléhám na svou
znalost lidí tak velice, že mohu raditi
k přijetí za pravdu jedině to, co ona
udává. Zjev a spůsob její, s jakým po
stoupí vstříc bezpodstatným obviněním,
účinkovati bude příznivěji na po otu,
než kdybychom některé otázky obžalo
by nenechali nezodpovídanými.“
„Toť moje mínění, i mohu vám
upřímně říci, majore.“ prohodil hosti
tel, „že váš James neměl naprosto
žádný špatný vkus!“

„Pěkně děkuji!“ zamumlal Osborne;
„mým vkusem nebyli aspoň nikdy tito
„daČmeni,“ byť sebe lépe vyhlíželi, a
hloupý hoch má spíše na něco jiného
mysliti, než na děvče, jež dosavádní
její pěstoun nalezl kdesi na new-yorské
ulici!“ —
Mary uchýlila se do komory, kterou
sdílela s dcerou domu; brzy však vrá
tila se tato zvěstujíc, že major opustil
se svým průvodcem dům — a od to
hoto dne nalézala Mary v rodině zvý
šenější srdečnosti a účastenství, než v
určitých slovech mohlo býti projeveno.
O Jamesovi siie i na dále jako před
tím nebyla činěna zmínka, tím více
ale stál on před Maryninou duší, nikoli
co obraz tajemné touhy, nýbrž co člo
věk šlechetný, který naliraditi jí chtěl,
co pro něho pozbyla.
Tak nadešel den soudního sezení s
majorem, kterého okamžik rozhodný
učinil nemluvným, odvežena na voze a
provázena s^ou novou přítelkyní Lucy,
dostala se Mary do města.
Osborne. chtěje vyhledati svého advo
káta zůstavil obě dívky v hotelu sa
motný, avšak v brzku i čiperná Lucy,
vábená hřmotem a lomozem na ulici
opustila světnici.
Jakmile octla se Mary samotna, sou
středily se její myšlenky kolem soud
ního jednání, o němž měla jenom sla
bého pojmu; přece ale cítila v sobě
dosti zmužilosti státi při straně obžalo
vaného, kterýž povznášel i posiloyal
celé její nitro.
Sotva že uplynulo několik minut,
vrazila do dveří Lucy s vyděšenou
tváří. „Pro bůh, stane se neštěstí,
chtějí ho lynčovati; pojď a viz sama!“
zvolala, uchopivši ruku své přítelkyně
a táhla ji ven ze světnice.
Mary nerozuměla ničemu jinému,
než že hrozí obžalovanému neštěstí a
když bledá octla se na pavlanu mezi
jinými obyvately hotelu a patřila na
blížící se a řvoucí množství, nemohla
ještě učÍDÍti si pravého pojmu o vlast
ní povaze obávaného neštěstí.
„Tu
chtějí hnáti útokem na vě
zení, chtějí ho oběsiti, slyšíš?“ volala
Lucy zděšena.
„Toť strašné, skoro sami „dačmeni,“
k nimž nelze moudrého slova pr<.mluviti a množství podezřelé luzy mezi
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nimi rozdmýchává plamen vášně! “ k těm lidem; tebe vyslyší, musí tě vyzněl hlas vedle stojícího muže; ,,domní slyšeti, ty máš zde právo a nikdo jiný.
vají se, že vězefi bude sproštěn vyše Víš, otče, že jsem byla tvým dobrým
třování — chtějí sami učinit i s ním dítětem, že jsem tě měla ze srdce rá
krátký proces; toť hrozné — v pěti da, jako svého vlastního otce a že mně
minutách musí býti vězení prolomeno!“ věřiti smíš — víš, jak Jindřich přišel
Mary přehlédla kolem hotelu vlnící o život a že vše jiné jest zlomyslností,
se množství lidu a hrozící nebezpečí co se vypravuje — nyní pomoz, aby
předstoupilo jasně před její duši. Oko zabráněno bylo skutečné vraždě, která
její těkalo kolem, zdali není nikde moc, by ti nedopřála nikdy pokoje, když
která by se šílenému množství posta mohl si jí od vráti ti —“
„Rád bych to ovšem, zatracujiť celé
vila v cestu; uvyklá dosud evropským
pojmům veřejného pořádku, měla to za to rozjitření, jak jsem právě řekl, jak
nemožné, že by jenom úmysl spáchati ale mohu pomoci -?“ Nevědě si rady
zločin, jakž zde věc se měla, zíistati starý obrátiv oko od děvčete k zuřící
mohl bez trestu; leč se stále rostoucím mu množství, které sotva dvacet kroků
rozjitřením pohybovalo se množství k bylo vzdáleno od cíle — tu zazněl
okresnímu vězení, ukazující v jedné jasný hlas u prostřed vřavy a na scho
poboční uličce nedaleko radnice ze dech, vedoucích k vězení, objevila se
špalků shotovené a silnými dveřmi silná postava se šedivým vlasem, která
opatřené průčelí; z nenadání viděti by kynula množství, aby se utišilo.
lo v rukou předních postav, zdajících
„Soudce - slyšte ho!“ ozvaly se hla
se býti vůdci celého hnutí, sekery a sy s několika stran a hřmot mírnil se,
okamžik mohl býti již skoro vy poctěn, jakoby řečníku popřáno býti mělo slu
kdy dvéře povoliti musí útoku.
chu.
Mary myslila, že srdce její pukne.
Odjinud však hned zase slyšeti bylo
„Což se to má skutečně státií“ obrá řvoucí Ilias: „Pryč s ním, jest zrovna
tila se k okolo stojícím mužům.
tak dobře uplacen jako jiní!“ a nový
,,Je8t to hanba!4· odvětil dřívější pokřik a klení rozlehlo 'se vůkol.
řečník; ,,kdo ale postaví se vstříc luze,
Chvějíc se a držíc pevně ruku Luke
nechce-li se obětovat sám?‘
šovu pozorovala všecko to Mary. „Ny
Tu spočinul těkavý zrak Marynin na ní pojď, otče, promluv k těm lidem,
skupině, stojící u jednoho domu něko sice bude pozdě!“ prosila, když řečník
lik kroků od vlnícího se množství a chystal se opustiti své místo; v zmatku
zrak její oživnul zvláštním ohněm. Byl okamžiku mluvila tato slova po anglic
to starý Lukeš, jenž nalézal se v živé ku a nenadálý záblesk naděje přelétl
rozmluvě uprostřed čtyř mužů — je obličej advokátův po její straně stojí
nom několik vteřin spočívalo na něm cího. „Otče, ty musíš!“ naléhala, když
oko dívčino, pak ale jakoby pojata starý jakoby zápase sám sebou odvrá
náhlou myšlenkou, obrátila se k vnitru til stranou svůj zrak; „ty musíš,
domu a spěchala se schodou dolů. V chceš-li dbáti sebe a svých doma; vše
polovici cestě přišel jí vstříc mladý děje se zde jenom pro tebe a zodpo
advokát upachtěn.
vědnost padne zase jen na tebe, spá„Jest major nahoře?“ volal a ucho chán-li bude zločin “
pil její ruku.
„Mluví pravdu, pane,“ dokládal
„Pusťte mne, pusťte mne!“ bránila advokát, „neotálejte jediný okamžik,
se dívka vášnivě, ,,nebó se stane ne nechcete-li sám pro cizí luzu učiniti se
štěstí, dříve než budě moci kdo po nešťastným. Každý z přítomných zde
moci! “
pánů jistě že se mnou souhlasí.“
Vymkla se z rukou mladého muže
„Pomni na své dobré jméno, otče!“
prosila
Mary úzkostlivě; Lukeš ale po
a kvapila k zpozorované skupenině,
kdež odstrčila rázně muže, stojící ko patřil na obklopující jej muže, viděl,
lem starého Lukeše.
jak zraky jejich při zmínce možné zod
„Otče, pro vůli boží!“ zvolala a povědnosti vyhýbají se pohledu advo
uchopila ohromeného farmera, „ne- kátovu, jak spůsobeno mezi nimi hnutí,
chceš-li se státi sám vrahem, promluv jakoby každý při první příležitosti chtěl
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ustoupiti a jeho osmahlý obličej sbarvil
se temným růměncem hněvu. Zakývaje
hlavou, obrátil se k advokátovi: ,,dobře,
volme tedy cestu nejkratší!“ a v nejbližším okamžiku zmizeli oba spěcha
jíce podél domů..
Sudí byl zatím po obnoveném mar
ném pokusu sjednati svým slovům
sluchu právě opustil své místo a ohlu
šující řev ho ještě provázel, když obje
vila se na schodech se zamračeným če
lem statná postata starého farmáře.
,,Lukeš, Lukeš! Sláva Janu Lukešo
vi!řval lid.
Volaný ale přehlédl temným zrakem
množství a neutišitelný hluk postoupil
ihned místo hlubokému tichu.
,,Jsu mezi vámi moji známí a přá
telé?“ tázal se silným hlasem.
,,Ano, jsou!“ voláno se všech stran.
,,Dobře, jenom k těm promluviti
chci několik slov, totiž, že s mé strany
zavdána nebyla nej menší pohnútka k
nynějšímu výstupu a že každý za to,
co zde učiní, musí býti s^m zodpově
děn. Jsem stižen neštěstím příliš těž
kým, než abych ještě nésti měl to. co
zde ze srocení povstati musí a kdo
myslí, že prokáže mi přátelství, nezná
moje mínění. Ostatně mám za to, že
když já jsem spokojen, může býti spo
kojen také jiný, jenž pouze křičí, aby
křičel a nedělá si z toho nic, zdali
řádným lidem upraví špatnou polévku.
Tak i nyní čin každý, jak ti libo!“
Po těch slovech ustoupil hřmotně
zpět a zmizel; rozkvašené množství ale
zůstalo jakoby náhle polito studenou
vodou; ovšem bylo slyšeti na rozličných
místech dřívější povzbuzující hlasy, než
odpověď neozývala se a lid počal ni
koli více k vězení, nýbrž sám mezi se
bou se vlnití; davy rozstupovaly se,
roztřiďovaly, následoval jeden druhý a
v brzku z rozčileného množství utvoři
ly se četné hloučky živě rokujících.
Neuplynula celá čtvrthodina a o dří
vějším rozjitření svědčily pouze ještě
malé skupenin.y před rozličnými krč
mami.
Lukeš opustiv schody, obrátil se k
řadě domů po levé straně ulice se táh
noucích. Nenadále ucítil, že uchopen
jest pevně za rameno. Pohlédnuv vzhů
ru spatřil obličej majorův, v němž
zračily se všecky pocity, vyvo'ané po

sledním výstupem. Po boku jeho stál
advokát.
,,Okamžik, pane Lukeši,“ pravil, drže
jeho ruku téměř křečovitě. ,,Nemohu
vám ani dosti děkovati — “
,,Nemáte příčinu k vzdávání díků!“
přerušil jej starý, vztahuje zpět svou
ruku. ,,Učinil li jsem zde něco, stalo
se to pro mne a nikoli pro jiného.
Chcete-li se skutečně poděkovali, učifite
tak u Mary, bez ní sotva bych byl
přišel na tu myšlenku, abych také já
slovo promluvil a — ano, chtěl jsem
říci, vy jste uhostil to děvče u svých
známých; prosím,zacházejte s ním dubře
a vynahraďte jí to, čeho pozbylo ne
štěstím v mé rodině. Nebyl bych ji
pustil od sebe, kdyby byla o to žádala;
to dítě jest tak řádné, jak jenom býti
může; byla ale pro nás příliš jemná,
jinak bylo by vše jistě dopadlo. Po
mněte na to, pane, jestliže váš syn
bez pohromy vyvázne, abyste na Mary
splatil to, čeho Lukešovým nikdy nahraditi nemůžete!“ Při slovech těch
potřásl vážně hlavou a vmísil se mezi
lid.
,,Pomine-li nebezpečí, majore, máte
skutečně to děkovati jedině mladé
lady,“ ujal se slova advokát, obrátiv
svůj zrak na lid. ,, Myslím, že nej horší
již pominulo. Ona byla jediná, která
poznala pravý prostředek a když vrhla
se mezi lid, nepochopoval jsem z po
čátku sám, co chce, dokud jsem ji ne
viděl domlouvati starému, aby mluvil
— kde ale jest nyní? Musíme se po ní
ohlédnouti. “
Následujícího jitra bylo městečko ne
méně naplněno, jako den před tím;
však jediný pohled poučil zkušené oko
o rozdílu mezi dnešním a včerejším
cizím množstvím. S podivuhodnou ry
chlostí rozšířila se zpráva o „dačské
luze“ po celém okolí a všickni Ame
ričané přitáhli pro případ, že by snad
nové srocení přistěhovalců mělo nasta
li. Z těchto ale ukázal se pouze tu a
tam některý obličej a soudní jednání
započalo za nejlepšího pořádku četného
poslucháčstva.
Mary, sedící nedaleko obhájce na
lavici svědků neodvrátila svůj bledý a
pokojný obličej od soudce a jeho nejbližšího okolí, ani tehdy ne, když na
stalé hnutí, mezi diváky věstilo příchod
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obžalovaného. Byla si vědoma, že ode
dneška začíná nový oddíl v její m životě.
Major, aniž by se byl včera zmínil
oběma děvčatům několika slovy o uda
losti. odejel opět domů a byť podíl
členů rodiny hostitelovy na událostech
minulých byl sebe živější, byť hostitel
poprvé dívce řekl, aby považovala jeho
dům, ať se stane co stane, za svůj do
mov, cítila přece více než kdy jindy,
že jest sama sobě povinna opustiti bezpostřední sousedství, jakmile mladý
Osborne bude propuštěn na svobodu,
v což pevně doufala. Cítila, že James
nenechá se zdržeti svým otcem, splatit!
jí to, čím domníval se jí býti zavázán.
Ostatně celý spůsob, jakým choval se
k ní major, probudil v ní hrdost, která
jí předpisovala snášeti spíše každou
vnitřní bolest a každý zevnější nedo
statek, nežli poddáním so své náklon
nosti ospravedlnit! všecky zlovolné,
vyjádřené domněnky.
Žaloba znějící na vraždu byla přečtěna, vězeň. prohlásil své „nevinen“
a obhájce počal dovolávati se jediného
důkazu, že tu c ·» činiti pouze se zabi
tím v sebeobraně.
Mary složivši přísahu líčila událost
ve všech podrobnostech a jasnost a zře
telnost, s jakou seto dálo, jakož i po
čátečně tichý, chvějící se hlas a klidná,
bledá tvář, učinily patrně příznivý do
jem na porotu i obecenstvo.
Na to pozvihl státní zástupce svého
hlasu prohlašuje, že vůči vyjadřované
nedůvěře, panující mezi přistěhovaleckými občany v okresu, káže přísné vy
šetření i počal rozbírati nemožnost
útoku bez jakéhokoliv popuzení, jakého
prý se dopustil nyní mrtvý proti dlou
holetému sousedovi. Nejenom tato v
oči bijící prázdnota ve svědectví osla
buje udání, pravil, nýbrž také ještě
okolnost jiná.
Dle vyšetření ohledávače mrtvol sta
la se vražda v odlehlé části lesa. Mla
dá lady opouští společnost a následuje
v taková místa jenom nejdůvěrnějšího
svého známého i může tudíž obžaloba
příjmouti za pravdu, že udržován byl
poměr mezi svědkyní a obžalovaným,
poměr, jaký dívku pohnul nejpřiroze
nějším spůsobem k tomu, by nezmínila
se o vlastní příčině sporu. Celé svě
dectví jest tudíž z příčin vnějších i

vnitřních významu tak nepatrného, že
porota musí se míti na pozoru, aby ne
kladla naň zvláštní váhy. Vykonané
usmrcení není se strany obžalovaného
nijak popíráno, a proto musí obžaloba,
za zcela nedostatečného svědectví pro
nevinu zůstati na původním svém po
žadavku.
Nyní povstal obhájce a počal šlehati
truchlivý stav obžaloby, která, aby
udržela představu o zločinu, nejen že
nezná žádného jiného prostředku, než
pochybovati vzdor složené přísaze o
hodnověrnosti výpovědí svědkyně, ný
brž i dotýká se nepřímým spůsobem
ctí vážené mladé lady. Náhodou však
jest tentokráte v stavu, pokračoval, dokázati úctyhodnost jeho svědkyně a
úplnou bezpodstatnost všech domněnek
se strany obžaloby a tím zároveň vy
dobýt! obžalovanému svobody — kdyby
jen soud dovolil mu předvésti svědka
k stvrzení prvního svědectví, svědka,
o jehož věrohodnosti v tomto případu
nikdo pochybovati nemůže a nesmí.
Obrátil se k prostoře naplněné di
váky, odkudž vystoupil starý Lukeš.
Brnčení a mumlání zaznělo soudní síní.
Hluboký dojem, jaký jeho objevení ee
učinilo, byl netajitelný.
Složil nejprvé přísahu a jal se mluviti za hlubokého ticha k přítomným:
„Jsem vyzván, abych řekl co počestný
muž, co vím o tomto mladém děvčeti
zde Musím vyzvání toho uposlechnouti, byť věci se měly jakkoliv, neb ještě
nikdy nebylo pravdomluvnějšího a lep
šího dítěte nad toto. To pravím já,
třeba bych jí učinil sám bezpráví v své
bolesti, když ono veliké neštěstí mne
stihlo. A pravím to též proto, že vše,
co vypravováno jest o milostných po
měrech a podobném, řečeno jest pouze
ze zášti. To dítě nepřišlo skoro ani
jednu hodinu denně s mých očí a po
výletu, kdy hrozné rány bylo nám pocítíti, odešla z domu, protože jsem si
toho přál. Pravím, že jest to neodpu
stitelným hříchem chtíti odejmouti si
rotku česť a dobré jméno. Mně káže
spravedlnost, abych takto mluvil a můj
ubohý Jindřich, který více nezná po
zemskou pomstu, dá mi za pravdu,
může-li sem nyní shlížeti. “
„Otče Lukeši!“ zvolala Mary vysko
čivši a uchopila ruku starého.
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Mary odebrala se se svými přátely na
,,Vždyť jest dobře, dítě,“ odpověděl
tento, vloživ svou ruku na hlavu děv jejich farmu; dříve však než uplynulo
čete. „Nemělo se splniti, čeho jsem si čtvrt hodiny, zastavil vůz Osbornův
žádal, osud položil mezi nás hradbu, před branou ohrady. Lehké zachvění
kterou překročiti nemůžeme. Dokud zmocnilo se dívky, když ze své komůr
ale budu moci ubrániti tomu, nesmí ti ky spatřila majora se svým synem při
cházet! do domu; brzy na to přispěcha
zde vžiti tvoji čest!“
Po těch slovech ustoupil zase mezi la k ní Lucy zvěstujíc jí návštěvu a
diváky, kdežto Mary vyhledala své do- zároveň přání hostí, že by ji rádi viděli.
Sntva že vstoupila do návštěvny, po·
savádní místo a ještě celou minutu zdál
se dojem výjevu mezi diváky utajovati kročil jí James s napřaženou rukou
vstříc. „O, bylo to nespravedlivé od
každý zvuk. —
Obžaloba vzdala se dalšího slova, po vás, slečno Mary, že jste tak rychle se
rota nepovstala ani se svých míst, ný vzdálila!“ pravil; než hned, jakoby pře
brž po krátkém šepotu mezi sebou vy kvapen její vážností pohlížel jí micky
nesla prostřednictvím svého předsedy několik okamžiků do temných očí. „Ma
rozsudek, znějící na „nevinen.“ Obža ry, nemáte pro mne žádného pozdra
lovaný v okamžiku obklopen byl četný vu?“ —
„Bude to snad to nejlepší, pane Os
mi přáteli, kteří ho, dříve než uzavřel
sudí jednání, v středu svém odváděli. borne, “ odvětila stísněně a lehký růTaké zástupce následoval průvod a měnec oblil její tvář. ,,My pro sebe
Mary octla se náhle samotna, až ko nemáme žádných pozdravů více. Ucho
nečně prodrala se k ní Lucy. ,,O Mary, váte si tím spokojenost svého otce a já
bylo to tak dojemné a tys získala množ se nebudu musit obávati o mé dobré
ství přátel!“ zvolala uchopivši její ruku. jméno —“
Nyní také objevil se otec dívky a pojav
Eohlížela naň s výrazem tak určitým
obě přítelkyně pod paží, pravil žertov a s tak bolestnou vážností v oku, že
ně: „tak to musilo přijití.“ Když pak mušlová odumřela na jazyku. „Mary,
se octli před radnicí, dodal: „Bude Lej- nevím zcela co míníte, vím ale přece,
lépe, necháme-li Osbornovi, kde jsou že takto od vás odejiti nemohu!“ pra
a odebéřeme se ihned domů!“
vil konečně vztáhnuv k ní znovu svoji
„Ještě okamžik, pane!“ zvolala Mary, ruku.
„Jděte jen, pane Osborne,“ odvětila,
odtáhnouc svoji ruku, neboť spatřila ne
daleko starého Lukše. Přikročila k ně vložíc lehce svoji ruku v jeho, „a dommu, uchopila jej za ruku, řkouc: „Otče, níváte-li s?, že jste mi skutečně něco
nepoděkovala jsem ti ještě — jak se dlužen, tož rozlučme se tímto.“
vám daří doma?“
Zdálo se, že chce ještě něco říci, o
Stařec pozřel v trudnou, rozechvěnou točila se ale náhle a vykročila ze svět
její tvář. „Dítě, nemáš zač co děko- nice. Starý maj.r pohlížel se staženým
vati,“ odvětil, „vždyť uposlechl jsem obočím na tento výjev; hostitel ale ký
pouze vyzvání advokátova, abych něco val hlavou, jakoby ničeho jiného neoče
napravil, že jsem tě v tvé bolesti po kával, když dvéře zapadly za děvče
slal samotnou do světa. Doma nedaří tem. Za několik minut chtěla Lucy
re dobře, Mary,“ pokračoval potřásaje navštíviti svoji přítelkyni, leč nalezla
hlavou, „matka, jak ti známo, žila pou dvéře komůrky uzavřeny a teprvé za
ze v naději, že spatří n.ladého Osborna pozdního odpoledne objevila se Mary
vÍ8eti; při tom ale slábla den ke dni a se zardělýma očima — ale nikdo v do
leží již od několika dnů. Vyhnala mne mě nezdál se to pozorovat!. Sotva že
včera a dnes do města — co se s ní se zmrákalo vtlačila Lucy s mnohořkoustane, až uslyší, že James Osborne jest cím pohledem své přítelkyni malý lí
na svobodě - a já před bohem a svým stek do ruky. „Obdržela j«em to od
svědomím jinak jednati nemohl ✓— ne něho!“ šeptala a vzdálila se zase.
Mary stála držíc v ruce lístek, jako
vím. Zamýšlím prodati vše a táhnouti
do Missouri, kde prý jest půda ještě by se bála sevřít! ho ve svých prstech;
lepší — nu, uvidíme, co se dá dělati.“ přesvědčivši se ale, že jest samotna,
Zakýval smutně hlavou a kráčel dále. uchýlila se do společné komůrky, uzam-
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kla znovu dvéře, načež s třesoucí se mářky. Sotva že tato zočila děvče sna
rukou otevřela lístek. Nepohlédla dolů žila se povstat!, leč upadla zemdlena
na podpis, nýbrž počala volné, jakoby zpět. Mary pospíšila si, aby zaujala
místo vedle její postele.
každé slovo chtěla uvážiti, čisti:
„Mary, musila jsem tě ještě jednou
„Drahá Mary!
Měl jsem s otcem dlouhou, vážnou viděti,“ pravila hlasem, jenž nepodržel
rozmluvu i pochopuji nyní důvody va z dřívějšího zvuku nic než tvrdost,
áeho chování se, které mně dnes hrozi „abych mohla přinésti od tebe pozdrav
svému Jindřichovi. Domníval se, že
lo zhoubou.
Cestuji odtud zítra pryč a nespatřím nechceš o něm ničeho věděti a že OsVás po dva roky — co bude mým osu bornův hoch ti udělal; z toho pošlo to
dem po mém návratu, spočívá jedině v celé neštěstí. Těší mne nyní, že mu
rukou vašich. Slíbil jsem svému otci, mohu donésti zprávu jinou; je to hezké
že vám ne známím více, nežli tuto od tebe, žes toho druhého nechala bě
zvěst i chci počestně dostáti svému sli žet! Jest nyní v Evropě, slyšíš — a
bu, abych později požadovati mohl také kdyby až na konec světa se uchýlil,
od něho úplnou počestnost. Vzpomeň neujde přece shledání se s mým Jin
te na svého
James Osborna. “ dřichem!“ Zakývala několikráte hla
Ještě když úplné temno rozprostřelo vou, načež zavřela se jí víčka a když
•dávno svá křídla nad krajinou, seděla Mary nad ní se sklonila, seznala, že spí.
dívka na zprvu zaujatém místě, majíc
Děvče povstalo tiše, ohlédlo se po
■obdržený lístek ve svislé ruce a zírajíc světnici, jevící úplný nedostatek pořá
sniyým okem ven ku hvězdnaté obloze. dající ruky a setkalo se s měkkým po
hledem starého Lukeše.
VII.
„Až dosud netíhla její myšlenka ji
nam, leda k Jindřichovi! “ pravil polo
Jediného slova promluveno nebylo o hlasem, „pojď ven, bychom ji nerušili.“
dalším pobyta Maryniném v domě, čle
„Bude nejlépe, otče,“ započala Ma
nové rodiny ale chovali se tak, jakoby ry, když octla se venku, „přijdu-li sem
se to rozumělo samo sebou. Děvčeti každého jitra a postarám se o hospodář
zdálo se z počátku, že nesmí přijmouti ství, dokud se opět matka neuzdraví.“
žádného ohledu, nepůvodícího v ničem
„Kdybys to mohla, dítě, bylo by
jiném, leda v soustrasti s osamělostí to pro nás všecky dobré,“ přisvědčil
její, však změna jejího postavení, že Lukeš, „snad že až všecko nastoupí
mohla učiniti se prospěšnou a užiteč svůj pravidelný chod, obrátí se také
nou v domácnosti a nový domov si za- nemoc matčina; nevím jinak, v co bych
sloužiti, usmířila ji s osudem.
měl ještě doufati. “
Uplynuly tři týdny. Jednoho dne
„Hned zítra ráno se dostavím,“ od
odpoledne dostavil se malý Jiří Luke pověděla dívka podávajíc starému ruku,
šův na farmu jejího hostitele a v rado načež nastoupila cestu k domovu.
sti, že spatřil opět syou někdejší sestru,
Když následujícího jitra objevila se v
skoro zapoměl, proč sem vlastně přišel. domě Lukešově, nalezla farmářku mrt
Oznamoval, že matka jest těžce nemoc vou a dům naplněnýnejbližšími sousedy.
na, že ráda promluvila by ještě s Mary
a otec že prosí ji snažně, aby přišla.
Čas plynul. Lukeš opravdu usku
Děvče zasmušilo tvář, hned však vy
tečnil dříve vyslovený úmysl, prodal
•dalo se na cestu.
Na polovici ceBtě mezi ohradou vyšel svoji farmu a krajinu, jež mu zasadila
jí Lukeš v ústrety.
tolik bolestných ran, opustil. Kupcem
,,Dobře že přicházíš, Mary,“ zapo jeho byl Osborne a vůkolní přistěho
čal podávaje ruku děvčeti. „Mám za valci tvrdili, že major zaplatil tak vy
Žo, že matka dlouho dělati nebude — sokou cenu jedině proto, aby se sbavil
vězí jí to uvnitř, víš tam,, kam žádný sousedství starého co nejdříve a setřel
doktor nemůže, —> pojď ale!“
s paměti dávné úpomínky. Částečně
Mary překročila známý jí práh a z oprávněna byla tato domněnka, neboť
postele v přední světnici zírala jí vstříc kupec sbořiti nechal dům a celé místo
skoro až na kostru vyhublá postava far- proměnil v obyčejné kukuřičné pole.
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Mary, trávíc dny dosud v rodině jora. Když příchozí vstoupil do ote
amerického farmera, rozkvetla zatím vřených dveří, stála bledá co stěna u
v plnou, něžnou pannu a žádný spo prostřed pokoje. Onen však sotva že
lečenský kruh v okolí nezdál se býti zdál se pozorovati vzezření její.
úplným, uebyla-li v něm se svojí pří
„Musím vám říci, slečno,“ zipočal
telkyní Lucy přítomna. Tato stala se a potlačovaná veselost hrála v jeho
již po roce nevěstou a ačkoliv mnohú očích, „že považuji to za nepatrné míti
toužebný zrak spočinul na Mary, ne ve zlé starému hochovi, jako j^em já,
zdála se přece tato dávati nikomu to, co mělo již dávno být zapomenuto.
Byl tehdy zíý čas a snad že vypuštěno
přednost.
bylo
mnohé slovo, o němž dnes sotva
Nacešlo třetí léto, které Mary v no
vém domově strávila, když jednoho čeho vím, Nyní mi ale podejte ruku,
jitra vstoupil do zadní světnice, v níž pravím vám; že jest mi toho velice
dívka byla zaměstnána pořádáním prá líto, co se tehdy stalo — neznali jsme
dla, farmer a vrhl se se zvláštním se ještě— a jistě nestane se tak již vícekráte. “
úsměvem na rtech na židli.
Mary hleděla na neobyčejný výraz v
„Jsme na zítřek pozváni,“ děl, ,.a
ačkoliv nemůžeme naproti tomu na tváři mluvícího, hleděla na nataženou
prosto nic míti, nepřislíbil jsem přece š’rokou ruku—a téměř křečovité chvění
ještě k vůli vám. Nejstarší syn majora zachvátilo celé její tělo.
„Majore, nežádala jsem nikdy více,
Osborna, setník, přišel, aby se rozlou
než
abyste mne postavil na roveň s
čil na delší dobu; jest povolán do jaké
ostatními
úctyhodnými děvčaty,“ pra
si pevnosti, daleko mezi Indiány, i
chce otec zítřejší den oslaviti k jeho vila tiše, snažíc se ovládati sama sebe
a vložíc svou ruku do jeho.
poctě. “
„Tak jest tedy vše odbyto, nyní ne
Děvče vzhlédlo od své práce vzhůru
lituji
své cesty sem,“ zasmál se starý
a zavrtělo, hlavou.
Mary ještě
,,Proč domníváte se, že pozvání patrně tímto potěšen
neslyšela
nikdy
jej
smáti
—
„a teď
vztahuje se také na mne'1“ odpovědělo
vezměte
jiný
oděv
do
společnosti,
po
slabým hlasem. „A kdyby tomu tak
byl.», víte rovněž tak dobře, že po všem, čkám, neb půjdete se mnou “
Mary opustila pokoj, aniž by si toho
co mě řekl major, aniž by mne měl
za hodna jediného slova na omluvu, byla úplně vědoma; když ale pospícha
la po schodech do své komôrky, znělo
tam jiti nemohu. “
,,Dobře, dobře, to bylo as, čeho to v ní jako sto andělských hlasů;
jsem se domýšlel,“ přisvědčil íarmer, ještě nikdy nebyla tak brzy hotova s
„ať pozře jednu pilulku; ostatně mám za převlékáním se a přece cítila v celém
to, že nebude nás zítra příliš dlouho svém těle chvění. Oznámila děvečce,
že odchází a teprvé, když octla se na
postrádati.“
Při těch slovech povstal a se zvlášt vozíku hodný kus cesty od farmy, při
ním úsměvem na rtech opustil světnici. šla k jasnějšímu vědomí. Major seděl
Mary byla poněkud bledší než oby vedle ní beze slova, poháněje koně k
čejně, když následujícího dne odebrala rychlosti. Role a skupiny lesů mihalv
se rodina na farmu majorovu, leč její se kolem nich a brzy objevil se před
určité se chování mluvilo zřetelně, že zraky dívky veliký zděný dům, který
jest si úplně vědoma pohnutek tohoto zaměstnával obraznost její od té doby,
kdy Jiří poprvé zmínil se o něm.
jednání.
Za budovou zaznívala hudba; sotva
Skoro dvě hodiny strávila v předním
pokoji zabývajíc se šitím a pohlížejíc že octli se na okrášlené prostoře, při
brzy otevřenými dveřmi do slunné les· skočil Čeledín, aby zadržel koně a Ma
naté krajiny, stopujíc při tom myšlen ry nemohla zabrániti tomu, by průvod
ky s voje, brzy zase jakoby se sama při ce její nesnesl ji s vozu.
„Nyní, aby přátelství neutrpělo ostihla na zapovězené cestě chápala se
práce, když pojednou před branou o- pět trhlinu, pojďte se mnou na oka
hrady zastavil lehký povoz a s poc tem mžik, “ započal tento uchopiv ruku
uleknutí spatřila vyskočiti i něho ma děvčete.
5
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Mary spatřila se býti vedenu k předsí
ni opatřené vysokými dveřmi; jedny z
těchto dveří povolily pod jeho rukou.
„Tak, uhlídáme se opět ve společ
nosti, “ zaslechla ještě, pak ale vstou
pila celá její duše do oka—ve světnici
před ní stál —James.
Patřili němě jeden na druhého; jak
byli změněni'—ona v plném květu pa
nenskosti, nikdy krásnější nežli v tom
to okamžiku; on mužně osmahlý s
mocnými výrostky vousíi.......
O hodinu později vyhledal párek v
rozkošné mýtině za domem veselou spo
lečnost; major, jakoby hnán netrpěli
vostí, popošel jim vstříc.
Jeden po
hled v zraky obou zdál se mu býti do

statečným, neboť uchopil vřele rtiku
dívčinu.
„Tak, slečno Mary, a nyní více žád
nému slova, dostál jsem poctivě slibu
danému Jamesovi—dostál jsem mu rád,
protože hoch byl řádnějším svého sta
rého—a tudíž vyrovnáme na vzájem
účet svůj!“
Sklonil se a vtiskl hlasité políbení
na růžové rty děvčete.—
Za čtyři týdny vešla Mary do farmy
Osbornovy, kterou James po svém ná
vratu převzal, co mladá paní.'—O Lu
kešovi nebylo více slyšeti, jakkoliv
Mary dala si později na tom záležeti,
aby aspofl zvěděla o jeho pobytu.
Vzdelal F C.

PŘEDE DNEM.
fĚTÉVKA lípy pod oknem
se do obloučku prolila,
a pod lístečků příkrovem
se rozliovorka zmohla.

Sem nezaběhne jinovec
v svém nejhněvnějším zdmutí,
a kdyby, teplé hnízdo přec,
má zlatá, uviju ti !

,,Pojď, drahá, chci ti něco řiď,
pojď, ono místo vizme,
kde tatíčkovi svému stříc
popěvky zpívali jsme.

A jestli na ně usedneš,
sněť obroubí je květem,
zde zbožnou píseň krásy, spěš,
svým vštípíme zas dětem.

Zde milý úkryt, vánek čist,
a chládek v horkém letě,
vždyť jeden rozvinutý list
celičkou zakreje tě.

O pojď, má zlatá, pojď a svol,
už není dlouho k létu,
to bude písní kolem kol
a radostí a květů!“

A zas větvička pod oknem
z obloučku zpět se páčí,
a já svou duši pohroužil
v tu skrovnou píseň ptačí. —

ADOLF HEYDUK.

— 67 —

JPro smutné otrvíle.
J? Nedorozumení. Ševcovský učenník
jde okolo drožky, k níž připřažen vel
mi bídný hubený hřebec, smutně věsí
cí hlavu. Hoch rychle uskočí stranou.
„I ty darebáku!“ zlobí se drožkář,
„proč odskakuješ? Můj kůň nekope.“
„Já vím,“ odpovídá čipera, „ale on by
mohl na mne padnout.“
Příliš u·______________________
přimný. V
Dobrá
přítomnosti
jistého paříž
skéhopeněžníka hovoří
se s nevolí
o chuďasu,
který ukradl
kapesní šá
tek. „Ty bo
žínku,“ pra
ví finančník
dobromysl
ně, „nesmí
me to brát
na tak těž
kou váhu.
My všichni
začali s má
lem. “

Jeden zůstal. Uher vsadil se, že sn
na posezení deset knedlíků. Snědl ale
Íouze devět a dále živou mocí nemohl.
podíval se na ten desátý a zlostně
zvolal: Isten harum: ty obludo, kdy
bych byl věděl, že ty zůstaneš napo
sled, byl bych tě slupnul nejdříve.
Jednoroční dobrovolník žádá od svého předsta
veného do
rada.
volenou, aby
směl odcestovati k své
smrtelně nemocné ba
bičce. Prosí
jen o tři dny
s n ažný mi
slovy.
„Nu, buďsi!“ povolu
je setník,
„ale to vám
povídám,ne
bučeli ta sta
rá za tři dny
mrtva, ne
chám vás
vrhnout do
žumpy!
“
Základem
ženské sou
Také po
stavy jsou :
rovnání. Př
čivy- pavuči
vdavkáchby
ny, srdce—
mělo stávati
vosk a hlava
té samé zá
železo. Tak
kladní
pod
„Tatínku, pravíš vždycky, že kojná vaří lépe než ku
nás učí zna
mínky jako
chařka: proč pak neuděláš kuchařku kojnou.
lec krásné
při pojídání
ho pohlaví.
jitrnic v letě,
Zdvořilost pekná ctnost. Pan Bědo- totiž neobmezená důvěra.
válek byl po celý život tak zdvořilým,
Rodinný revolver. Jistý pán vstoupí
že vrhnuv se jednou v samovražedném do puškařského krámu v New Yorku,
úmyslu se čtvrtého poschodí a padnuv chtěje koupiti revolver.
kolemjdoucímu pánovi na hlavu, oslo
„Zde,“ praví obchodník, „zde jest
vil jej takto: „O prosím, račte odpu krásná rodinná zbraň.“
stit.“ Na to zůstal ležet mrtev.
„Jak že?“
Profesor; „Letos studuje na univer
„Má šest ran. Dvě rány určíte pro
sitě naší o jednoho študenta méně než svou ženu, dvě pro rušitele vašeho ště
stí, dvě pro sebe. Toť nejnovější mó
loni.“
Slečinka: „A jak se ten študent jme da. Já již prodal na sta takové zbraně
co svatební dárky.'
nuje ?“
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Rozdíl.
Nuže, jak se vede nově zasnoube
nému párku ve vašem sousedstvu?“
„O, ti jsou jako slavíci — jen že opa
čně!“ — „Jak to?“ — j,luu, u slavíků
tluče sameček, kdežto u nich tluče sa
mička!^
Při zkoušce právnické.
Profesor'. Dejme tomu, že by byla
pocestnému na nádraží ukradena taška.
Jak byste nazval tuto krádež?
Zkoušený právník'. Samo sebou se
rozumí, že taá&ž^sÄxw!“
Početní hádanka.
V jedné misce nacházelo se 5 vajec.
Společnost pěti osob rozdělila se o
vejce tato a sice tak, že každý z přítomuých obdržel po jednom vejci a
přece jedno zůstalo na misce. Jak to
bylo možno? (Poslední vzal vejce i s
miskou.
JéLalý filosof.
Domácí učitel'. Milý Jene, buďte je
nom řádně pilným — čemu se přiučíte,
nikdo vám nevezme!
Jan'. Myslím, že bych stejného vý
sledku se dodělal, kdybych se ničemu
neučil — neboť bych rád věděl, kdo
by mně mohl pak něco vžiti!“
Jak ty mne. tak já tobě.
Dáma ubírá se s dlouhou vlečkou do
divadla; pán octnuvší se za ní vstoupí
nevědomky na její vlečku. S tváří po
puzenou obrátí se dáma na tohoto a
zvolá: „Vy vole, co pak nemáte oči?“
— „Odpusťte laskavě,“ omlouvá se
pán, „nevěděl jsem, že má kráva tak
dlouhý ocas!“ Všeobecný smích - dáma
utíká.
Strašné.
Brázda'. Považte, co se mně nedávjÉ) stalo na dráze. Sedím se svou ženou
m dvířek vozu a rozmlouvám pokojně
s ní. Tu nenadále vyšvihne se bledá
postava na stupátko a v nejbližsím
okamžiku spatřím před svými zraky
hrozný nůž. Moje žena omdlí — já za
čnu křičeti ze všech sil .... Šňorek.
Strašné! Ale pro pána boha, vždyť vás
snad přece.... Brázda
*.
Ach, co křičí
chlap: Koupíte perořízek s dvaceti že
lízky?!

Z taneční siné.
„Kde máš svou starou, Houžvičko,
rád bych s ní tančil.“ — „Tam stojí
podepřena o sloup. Až s ní budeš hotov
podepři ji tam zase.“
F kavárně.
Host (k hospodské): Káva vaše má
jednu dobrou a jednu špatnou vlastnost.
Dobrou — že v ní není žádné cikorie
a špatnou — že v ní není žádná káva!
Zíóz se?
Soudce (k tulákovi): Jsi zase již za
tknut, ty starý ničemo? Není-li pravda,
to se ti lib: stále jisti a piti a nic
dělat? — Tulák'. Á vám se to nelíbí,,
pane soudce?
Po obchodnícku.
A: Proč pak nechcete přijmout Per
líka za společníka? — B: Protože pije
mnoho. — A: Vždyť ale pijete sám
také dost! — B; Právě proto nehodí
me se k sobě!
Zvláštní líbánky.
„Nu, jak se ti daří v tvém novém
domácím stavu —smí tě člověk také
jednou navštíviti?“ — „Nikoli, příteli,
nyní ještě ne — moje paní má o mně
dosud příliš dobré mínění.“
Trochu smělé tvrzení.
Nájemník'. Mně se zdá býti toto
obydlí poněkud vlhké a chladné; zaji
sté, že sem sviti málo slunce? — Do
mácí pán·. Cože? Málo slunce? Sem
svítí celičký den slunce polední! ·
Dobrá příčina.
V jednom anglickém listu stojí ná
sledující oznámka: „Naprodei jedna
opice, kočka a papoušek. Obraťte se
na p. B. Davidse v nábřežní ulici,
který tato zvířata více nepotřebuje, je
*
likož se oženil.“
Duchaplná nestydatost.
Kvítek jeden obsadil u hracího stol
ku jedno číslo falešným stříbrným do
larem. Číslo vyhrálo a bankéř hráči
odpočítal třicetpět dolarů výhry. Tento
shrábnul peníze, odšoupl ale falešný
dolar zpět, řka: „Prosím za dolar pra
*''
vý.'
Bankéř, jenž podvod nespozoro
val, ochotně vyhověl jeho žádosti.
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Z přednášek roztržitého profesora.
Co si asi pomyslil duch Cicerona,
když byl stíná’·'? Mohli bychom určitě
se rozluštění této zajímavé otázky dozvěděti, kdyby nám byl o tom zanechal
aléspofí několik řádků.
$3 Uhři jsou smíšenina nažvíce Maďarů,
kteří si nároky na úplně pustou, pouze
neobývanou zemi vybojovali krví.
Vitásku! Zdali jsi dnes zase náhodou
zapomněl svou knihu, otluču ti ji bez
•okolků o hlavu, neboť v tom právě
poznávám tvůj úmysl.

•

Uznalost.
“
Zedník (při stavbě): Ale, pane pro
fesore, proč pak chodíte po špičkách,
když jdete mimo nás?
Prof.\ Ach, lidičky, vím ze zkušeno
sti, jak nemilé jest vyrušovati v práci.
,, TJbohý 'hochu pravil soucitný pán
k plačícímu chlapci, ,,což tě tvoji bra
tří již zase bili?“·
„Ano, a hodně,“ skučel hoch, „ach,
já bych si přál, abych byl přece již
jednou sám svým vlastním bratrem:“

O n : Slasť moje tys a moje radost, ·
pojď ať přivinu tě k prsou svým —
rci, čím učinit lze ti zadost
a všecko na světě bude tvým ! (Přestávka.)
Nuž, žádej přec — lile již na cestě,
ty drahá, sladká, jest tvůj klenot.—
Ona: Což přáti jiného lze nevěstě,
než abys pojistit dal svůj život!

Žena: Pamatuješ se ještě na doby
před naším zasnoubením, kdy jsi mne
nemohl vidět, ani vystát?! — ALuž (s
hlubokým povzdechem): „O, neupomínej mne na ty krásné doby!
Amálka: Maminko, prosím tě ještě
za kousek chleba s máslem.
Matka: Máš dost, mé dítě!
Amálka: Ale matinko, vždyť přece
nemohu piti kávu suchou!

Ze soudní siné:
Obžalovaný: Pane předsedo, můj ·
advokát onemocněl — žádám za odro
čení mé záležitosti na osm dní. —
Předseda soudu'. Byl jste dopaden při
činu, když jste měl svou ruku v kapse
druhého; co by mohl tedy váš advokát
říci k vašemu zastání?“—Obžalovaný:
Ano, pane předsedo soudu, toho sám
jsem velice žádostiví“
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V roztržitosti.
Paní Éetkvičková potká paní Mrk víč
kovou, oděnou od hlavy k patě v černý
šat. „Zajisté, že vás potkalo rodinné
neštěstí?“ — „Bohužel, moje drahá,
můj milovaný manžel odebral se na
věčnost.“ — Pani VoprŠálková: „Ach
můj bože, jaké to neštěstí? A měla
jste pouze toho jednoho?“

První.
V jistém městě při příležitosti do
bytčí výstavy mluveno bylo o kusech,
zasluhujících odměnu. Bohatý statkář
a majetník piyovaru, který od dávných
let odchovával nejkrásnější krmné voly,
pravil k posuzujícímu soudci: „Koňům
nerozumím mnoho, avšak kde jest řeč
o volech, tu jsem první!“
Jenom pet.
Ordinující lékař v jedné nemocnici
vykonávaje svou obyčejnou večerní náštěvu, tázal se hlídače: „Kolik mrtvých
dnes?“ — „Pět!“ oznamoval sluha Eskulapův.—„Vždyť ale předepsal jsem
lék pro šest nemocných“, žasl lékař,
„co se stalo s tím šestým?“—„Šťastně
vyvázl; nechtěl nic přijmouti!“
Spatné obchody.
Obchodník'. Lituji, že dnes nemohu
nic objednati; jsem vším ještě záso
ben. — Cest ující jednatel'. Ukážu vám
aspoň svůj vzorek! — Obchodník'. O,
prosím pane, ušetřtesi práce, nekoupím
nic! — Jednatel'. Tedy dovolte, abych
se na svůj vzorek sám podíval — nevi
děl jsem ho již tři týdny.
Probatum est.
V malém městečku postavena byla
nová porážka. Éeznický cech vedl si
stížnost u městské rady, že brána jest
{»říliš úzká, než aby vůl mohl jí proézti. Měšťanosta sám odebral se na
místo, aby bránu prohlédl. S roztaže
nýma rukama prošel šťastně branou a
zvolal: „Jakže? Což nevidíte, že tady
může největší vůl prolézti?“

*.
Učitelka
Od okamžiku, kdy J indřlch
První pozbyl^svého syna, nesmál se
nikdy více.
LLalá žačka
*
s Co ale dělal, když ho
lechtali?

Bolest zubu.
Venkovan (vrazí udychtěn do lékár
nv): Pane lékárníku, nemáte nic pro
bolení zubů!“ — Lékárník', O, ano!
(Přiloží venkovanu lahvičku se čpavkem
k nosu.) Venkovan, jenž silně přiču
chl k otevřené lahvičce, kácí se jako
omráčený k zemi Když se opět zota
vil a povstal, táže se ho lékárník.
„Nuže, nyní jistě necítíte více žádnou
bolesť! — Venkovan
*.
Jak bych cítil,
když mne zub nebolí, nýbrž mou ženu
doma!“
Zlatá rada.
Každý z čtenářů zná asi nesnáze, v
jaké upadneme, pozdraveni li jsme od
někoho, jenž hlásí se k nám co starý
známý a přítel a my jeho jméno ne
známe. Pádíme v tomto případu, aby
každý dotyčný odvětil pozdrav zrovna
tak srdečně a pak se tázal: „Těší mne,
že vás konečně vidím. Chtěl jsem vám
již mnohokráte psáti, leč nebyl jsem
list, jak se vaše ctěné jméno píše. Pro
sím, slabikujte mi ho!“ '— Přítel za
počne ochotně 81abikovati a my jsme
z nesnází venku.
Lékařské vyšetř vání.
Dr. Clemenceau, vlivu největšího
požívající poslanec francouzský a přítel
Gambettův, staví se vždy v Montmartere, kdež přijímá návštěvy svých pa
cientů. Nedávno dostavili se dva. První
jest předvolán a stěžuje si na bolení
prsou.
„Svlečte se,“ praví lékař a prohlíží
jej pak s největší svědomitostí. An
píše recept, dá rozkaz, by byl druhý
vpuštěn, a aniž by se ohlédl, praví k
vstoupivšímu:
„Svlečte se také, přítelínku, budeme
pak dříve hotovi.“ Napsaný recept
odevzdá doktor prvnímu pacientu a ten
se vzdálí. K druhému, jenž zatím vy
svlečen byl čekal v koutku, obrátí se
se slovy:
„Vy také trpíte na prsou, není-liž.
pravda?“
„I ne! Já bych prosil o místo u
pošty!“
Ze soudní sine.
Soudce (předříkávaje přísahu): Pří
sahám ....
Sedlák' Já také!
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f Humor v pátém poschodí.
Jak často mám vystupovat!
Baron (ke kočímu.) Matěji, tys už do Věřitel:
pátého poschodí po bídných scho
zase na mol opilý. Teď mne ale trpě dech, abych od Vás obdržel své peníze?
livost přechází. Zde máš svou službu a
Dlužník (uražen): Snad si nemyslíte,
zítra ráno ať jsi z domu.
že
vám a svým věřitelům prona
Druhý den ráno objeví se Matěj v jmuk vůli
byt v přízemí?
pokojích pana barona, položí obdrženou
Výsledek novějšího bádání.
mzdu na psací stolek a praví polorozpačitě a polodůvěřivě:
Učitel: Proč leze rak nazpátek?
Žák: Aby neviděl když spadne do
„Pane barone, zde máte peníze zpět.
Rozmyslil jsem si to, a zůstanu u vás.“ vody.
Zdravý rozum jest to, co na světě
Chytrý zubní lékař. Sedlák přišel k
nejspravedli
doktoru, aby
věji rozděle
si nechal vy
no jest; ne
trhnout zub.
boť každý
Při operaci
domnívá se
však zakousl
vlastniti ho
se do klíštek
tolik,
že sa
tak,že nemo
my osoby,
hl lékař zub
jsoucí v ji
vytrhnouti. 1
ných věcech
poručí tento,
těžce uspo
by jeho slu
koj itelny, ne
žebník vzal·
přejí si více
jehlu a píchl
rozumu, než
spod stolice
ho mají.
sedláka tam,
Dve mladé
kde měkko.
slečpy
ubíra
Stalo se, a
ly se po ulici
uleknutý se
a poněvadž
dlák otevřel
bylo blátivo,
hubu. Zub
měly poně
vytažen, ale
kud nadzvipacient ohle
žené sukně.
dávaje svůj
Ševcovský uzadek raně
čenník po
ný, se diví :
„I hrome !
tkal je a vo
Ten můj zub
lal·, „Slečin
Sedlá k; Co by to stálo, k dybych neclial svého vola
měl hluboký
ky, něco jste
fotografovat?
Fotograf : Pět zlatých.
kořínek.“
ztratily 1“—
Sedlák: A kdybych se nechal já fotografovat?
Přílišný po
Jedna z krá
Fotograf : Také pět zlatých.
žadavek. —
sek obrátila
Sedlák; A což kdybych se postavil vedle vola, co
by to potom stálo?
,, Honzíčku,
se a tázala se
Fotograf : Také jen pět zlatých. Neboť na tom
proč tak kři nesejde,
vzdorně; —
vezmu-li na jeden obraz jednoho neb dva.
číš?“ „Ach,
„Hloupý ho
maminko, Ji
chu, co pak
řík chce mít půl postele pro sebe.“ — jsme ztratilv?“ — ,, Lýtka i'" odpověděl
„Nu, tak mu nech jednu polovici, a kluk a ušklíbaje se utíkal dále.
sám lež na druhé.“
„Ano, ale on
Nežné loučeni.
chce mít svou polovičku u prostřed, a
„Slečinko, musíte co nejdříve přijet
jámám ležet po Obou stranách.“
do Vídně, neboť již v dubnu počíná
Co jest to samomluva? Mluví-li ně sézona jízdní s velmi zajímavou výsta
kdo s jediným dítětem vlastních svých vou koní.“
rodičů.
„Jste vy také při tom?“

Dobrý nápad přichází po spaní.
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Polévkaf která se nemůže jisti.
„Slyšíte, pane sklepníku, dejte mi
polévku, ale dobrou polévku, rozumíte?
- „Slyšíte, pane sklepníku, tu polévku
nemohu jisti! “ — .,Odpusťte, pane,
přinesu vám hned jinou!“ — ,,Slyšíte,
pane sklepníku, tu polévku nemohu
ještě jisti!“ — „Pane principále, ten
pán nechce již druhou polévku jisti, co
máme dělat?“ — „Neumíte dosud s
hosty zacházet, můj milý, promluvím
s ním sám!“ — „Můj pane, pravíte,
Že nemůžete jisti tu polévku?“ — ,,Ne
mohu!“ — Proč pak?“ -—»„Protože ne
mám lžíci!“
Otázkami stáváme se moudrými.
Pan Konipásek setkal se v železnič
ním voze s panem Vlaštovkou, honosí
cím se všude vědomostmi svými. Pan
Konipásek chtěje uvésti Vlaštovku v
nesnáze, tázal se: ,,Můžete mi vysvě
tliti, učený pane, proč mám na hlavě
vlasy černé a kníry bílé? Dosud mi to
nemohl nikdo dostatečně vysvětlili.“
— ,,O, proč pak ne, s radostí“, odtu
šil ochotně pan Vlaštovka. ,,Hleďte,
vše, čeho nejvíce jest upotřebováno,
stává se ošumelým. Vy v životě jste
asi málo přemýšlel a proto zůstaly vám
na hlavě vlasy Černé. Bezpochyby
ale že křápal jste hubou samý nesmysl
a tudíž vám kníry žbélely.

Detská odpovéd.
Matka kontjší své dítko. Toto praví
plačíc:
„Maminko, já včera upadla a uhodi
la jsem se. “
„To bylo včera,proč ale pláčeš dnes.“
„Včera tys nebyla doma.“
Matka (svému synu domlouvajíc) :
'Ach, Jindřichu, nemohu často celé noci
spáti, když přicházíváš tak pozdě domů.
—, Syn: Já také ne, matko!

Učitel'. ftekni mi, Honzíčku, proč
nazýváme tento strom smuteční vrboul “
Honzíček: Protože stojí vedle školy a
vy zní řežete metly.
Profesor: Co asi myslíte, že by se
stalo, kdyby Jindřich IV., král fran
couzský, nebyl zavražděn? — Student'.
Byl by později přece musil zemříti.

Stařec bývá ctihodným tak dlouho,
pokud nechce býti jinochem.

,Není dobře býti člověku samotnému,
pravil Daniel, když vržen byl do jámy
lvové.
Učitel: Buďte pokojný, děti a učte
se poslouchati - vždyť také já musím
poslouchat; kdo mi řekne koho?
Adolfek: Paní učitelku!
Host: Sklepníku, znáte pana dokto
ra Koníčka?
Sklepník'. Dle jména ne — ale od
vidění!
„Jdi Baruško a podívej se, zdali te
ploměr spadl,“ žádala paní venkovskou
služku. Tato vrátila se za chvíli řkouc:
,,Ne, milostpaní, nespadl, visí ještě na
hřebíčku!“
Zlomyslné objasnění stavu manžel
ského podala nedávno jedna duchaplná
paní. Zní: „Žena více a muž méně.“
Zdali ta dáma byla sama provdána,
aniž by měla „muže“, nevíme.
„Byl jsem v Americe,“ vypravoval
kdosi, vrátivší se do Cech. „Tam vše
jde parou. Časně z rána nežli jsem se
vydal na cestu, pokládali základní ká
men k novému pivovaru a večer již
rozváželi uvařené v něm piyo.“

Jak přísně nábožnými byli dříve lidé,
stůjž tento příklad: V jednom městě
chtěli luteráni koupiti od reformova
ných louku, však obdrželi následující
odmršťující odpověď: „Luteránský do
bytek nesmí žráti reformovanou trávu!“
Pane doktore, stěžují si na vás vši
chni yaši pacienti. Také já jsem s vámi
velice nespokojen.“ — „Nu, tedy vám
radím, abyste šel k našemu dobytčímu
lékaři; na toho si ieště žádný z jeho
pacientů nestěžoval!“
Velmi vzdělaná dáma přistižena byla
kdysi při ženské ruční práci a tázána,
proč nevyhledá si duchu i vědomostem
svým přiměřené literární zaměstnání,
odpověděla: „Slyšelajsem Často, žena
světě jest mnoho knih, avšak nikdy,
že by bylo mnoho košil a punčoch.“
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Francouzský cestovatel píše do „Figara“, že zažil následující výjev na
hranicích obou válčících mocí ve^báječné posud válce rnsko čínské. Číňané
vtrhli vítězně na ruskou ptidu. Čínský
důstojník prochází se pyšně po ulici
malého městečka, vstoupí do domu
Rusa a spatří jeho hezounkou ženu.
,,U čerta!“ praví. ..Tvá ženuška je
roztomilá! Toť se rozumí, že ji vezmu
s sebou.“

TJrbite.
Žena: Kdy přijdeš domů?“
Muž: Až budu chtít.
Žena: Vždyť je dobře, ale jen ne po
zději !“
U nemocného. Doktor: Nu, jakž je,
pane mistře?
Snědl jste dnes kuřátko
již s chutí?
Nemocný'. Ne, pane doktore, ale s
bramborovým salátem.

Dobré vy s véd cení.

Paní: Mám-li vás přijmouti za panskou, musíte se vykázati
vysvědčením o věrnosti a zdraví. Kde jste byla dosud?
Služka: U svébo Jana. Ten může dáti nejlepší svědectví o
mé věrnosti a mém zdraví.

A jak pravil, tak učinil. Nižádný
odpor se žádné strany.
Klidně vystoupí na to Rus na stře
chu svého domu a hledí zádumčivé za
odcházejícím párkem. Hluboký po
vzdech se mu vyvine z prsou, i zvolá:
„Jest to sice nepřítel vlasti, ale pře
ce jen člověk, a proto mám právo jej
litovat!“ A s bolestným povzdechem:
„Ubohý Číňane!“ odchází do domu.

Šibeniční.
„Dosud musil jsem vždycky platit
kdykoliv jsem byl před soudem—dnes
jsem šťastnější, neboť jsem dostal pět
měsíců. “
„Kávové a čajové společnosti“, praví
zlomyslný spisovatel, .,jsou schůzky, při
kterých vrány vypravují kavkám, jak
černými jsou havrani.“
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Něco zcela zv’áŠtniho.
„Toť přece podivuhodné!“ mínil ven
kovan. „Teprve nedávno je tato dráha
otevřena a železniční hlídač má již
čtyry děti!“
Pomoz si jak můžeš.
FLosi: Sklepníku, vezměte tu rybu
zpět, zapáchá! — Sklepník-. O, prosím
pane, při strašném vedru červencovém
zapáchají nyní ryby dříve, než jsou
chyceny.
Ne zrovna nejhůře.
Profesor ukazuje při lékařské zkoušce
lidskou kosť a táže se žáka: „Sekněte
mi, jak dlouho ležela tato kosť v zemi
a zdali náleží v pohlaví ženskému či
mužskému?“ —Zák\ „Kosť tato ležela
v zemi od smrti jejího vlastníka a ná
leží pohlaví ženskému, neboť se říká:
ta kosť.“
V Milwaukee vycházející jeden list
přinesl svého času tuto zprávu: Mladá
dáma v Osvego vstupujíc do kostela
ztratila obočí. Mladý muž, který ji do
provázel, spatřil obočí ležeti na zemi i
omdlel — neboť měl za to, že jsou to
jeho kníry.
Herečka, známá co zvláštní hrdinka
ctnosti, hrála kdysi mužskou úlohu.
Jeden z její ctitelů zvolal nadšen:
„Jak věrně hraje! Polovice obecenstva
jistě myslí, že jest skutečně mužem!“
— „iíno, “ dodal vedle stojící divák,
„leč druhá polovice zná ji lépe ze
zkuŠenostiX “

„Jsou čtyry druhy pýchy“, pravil
kdysi kazatel Swift; „pýcha rodu, pý
cha peněžní, pýcha krásy a pýcha du
ševní. Promluvím jen o třech pýchách
prvních, neboť co se týče poslední, není
bohudík mezi mými nábožnými poslu
chači nikoho, komu bych musil činiti
výčitky. “
Následující anekdota vypravována je
o někdejším guvernéru missourském
Claibornu Jacksonovi. Týž pojal za
ženy pět dcer bohaté a vznešené rodi
ny a když poslední mu zemřela a on
žádal svého tchána za ruku šesté dcery,
zvolal tento: „Ano, Olaibe, dostaneš
ji, dostaneš také tu poslední. Avšak
prosím tě pro vůli nebes, ponech mně
aspofi mou starou ženu!“

Nuž pánem v dome.
bázně před svou rozčertěnou ženou
zalezl jistý manžel pod stůl. Žena vo
lala na něho hrozivě: „Vylez ven hned
— já poroučím! “
„Nikoliv!“ odvětil muž vzdorovitě.
„To neučiním! Rád bych věděl, kdo
jest pánem v domě!“ ·
Kdysi chtěl jistý Gaskofian přeplaviti se poštovní lodí z Francie do An
glie; přišel však pozdě k přístavu i
musil najmou ti malý člun, který by jej
dopravil ještě na vzdalující se loď.
Dohonil poštovní loď za několik hodin
a poněvadž byla noc, vylezl na palubu
aniž by kdo č'un zpozoroval, jenž opět
se obrátil. Déšť lil se s oblak a Gasko
ňan byl promoklý skrz na skrz. Odebral
se přímo do kajuty a když se ho ptali,
proč je tak mokrý, odpověděl: „Jak,
u čerta, neměl bych býti mokrý, když
od břehu musil jsem za vámi až sem
*
plovati?·
Žasnouce pohlíželi cestující
jeden na druhého; konečně ujal se slova
jistý Angličan a tázal se, zdali skuteč
ně jest tak výtečným plavcem a zdali
jest to pravda, co praví. „Ovšem, zku
sil jsem arci mnoho, než jsem vás do
honil,“ vece Gaskoňan. Angličan tázal
se dále, zdali by chtěl po příchodu do
Londýna plovati o závod s jedním
mouřenínem, který svému pánu již
veliké sumy peněz vydělal. „O ano,
odvětil Gaskofian, „proč pak ne —
mně se žádný nevyrovná.“ Uzavřeli
spolu smlouvu a sotva že octli se v
Anglii, byla sázka umluvena. Mouřenín
a Gaskofian, provázeni mnoha pány
vznešenými, již vlastní sázku na oba
byli učinili, objevili se na břehu moř
ském a měli právě se svlékati, když
mouřenín pohlížel se strany stále na
Gaskofiana, u něhož spozoroval skřífiku a jej se tudíž tázal, co zamýšlí s
tou skříňkou, kterou nese pod pažím?
„Milý příteli/1 odpověděl Gaskofian,
„uložil jsem do ní potravu a právě se
tě chci ptáti, zdali jsi se také něčím
podobným na cestu zaopatřil; neboť
chci plovati kolem Francie a Španěl
přímo do Afriky.“ Mouřenín uslyšev
slova tato odebral se k svému pánovi
a žádal ho, aby vzdal se jen své sázky
jelikož prý s tím chlapem plovati může
o závod jenom snad čert.
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Záhadné počítáni.
Školní dozorce se táže: ,,Chci se přesvědčiti, jak daleko dospěli jste v po
čtech. Fricku, počítej!“
Fricek : Jeden, dva, tři, čtyry, pět.
Dozorce: Dále—Jíro!
Jíra: Šest, sedm, osm, devět, deset,
spodek, filek, král, eso.

Etymologie.
Učitel: Milé dítky, včera jsem vám
vypravoval o stvoření světa. Zdaliž,
Karlíčku, dosud víš, jak se jmenoval
první člověk?
Karlík: Adam.
Učitel; Dobře. A jak první žena?
Karlík: (po rozmýšlení) Madam.

Bolesť vdovy.

„Jak ti muži dnešního dne jsou falešní, překonává všecek pojem
Tu pohleďte na našeho obchodvedoucího. Dokud žil můj muž lícho,
til se ke mně, líbal a objímal mne a stokrát řekl: „Vy drahá paní
kdybyste nebyla provdána, pojal bych vás okamžitě za choť.“ Nu
a nyní jest můj muž celých čtrnáct dní už mrtev a dosud krásný pan
obchodvedoucí na něco podobného nepomyslil.“

čtveracivá sklepnice.

Chce se usmířit.

Host: Nu, Berto, kdy jste vlastně
spatřila světlo světa?
Sklepnice: Osm hodin po svém na
rození.
Host: Jak to?
Sklepnce: Nu, narodila jsem se v
jedenáct hodin v noci a slunce ^vychá
zelo teprv o sedmé ráno.

Matilda: Maminko, maminko, paní
Rohanová se už na nás nehněvá; již
zase na mne mluvila. Viď, že tě to těší?
Matka; Ovšem že se těším. A co ti
řekla ?
Matilda: Ona pravila: O ty malá opice, už jsi tu zas? Ten okamžik se mi
odtud kliď.
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OCHRÁNCE ŽIVOTA.
H Á Č E T OD T. E.

RÁSXY byl to večer podzimní; tako

Ä

Usadil se tudíž také do trávy a hle
vý jakými příroda obdaruje tak rá děl cizinci zvědavě v tvář.
da krajiny severoamerické, když prochá
„Vy jste se chtěl v tento krásný
zel se co nejslušněji oděný pán na pro večer rozloučit se světem?“ tázal se
cházkách, rozkládajících se podél břehu cizí pán. „Což není více hoden, aby
východního jezera Erie, nedaleko světo jste mu věnoval služeb svých?“
známých vodopádů niagarských. Spo
Mladík se na okamžik zarazil, ne
kojenost a pohodlí zračily se mu v mohl se vpraviti v spůsob, jakým cizi
očích. Pohled na jezero byl tak váb nec svůj hovor vedl. Konečně odpově
ný, vzduch, vanoucí přes hladinu vodní, děl: „Nemohu tíž života déle snésti a
tak svěží, že osamělý chodec veselou proto myslím, že jest nejprospešnějším
prozpěvuje si písničku, vždy dále a dá odhodím-li ji“.
le procházku svou rozšiřoval, až byl
„Nu, arci, kdo nemůže býti lidstvu
konečně octnul se na místech, jež více
nebyly vzdělány a kamž zablouditi se v ničem více na prospěch, každému
byl nenadál. Sám to zpozoroval a již zde překáží a je v cestě,“ rozumoval
chtěl nastoupiti cestu zpáteční, když k cizinec ledově, „ten dobře činí, kdo
sluchu jeho dorazil hluboký povzdech. sám sebe odstraní. Zbytečný lid jest
Zaražen zastavil kroČejů svých. Tu lidem nejnebezpečnějším pro společ
spatři] pod sebou dole na břehu jezera nost.“ Zároveň jakoby hravě vytahoval
muže, sedícího pod velikým keřem, náboj z bambitky a házel patrony do
jenž bambitkou v ruce očividně účto jezera.
„A přece jste mi zabránil ve vyko
val naposledy se životem a pak zamý
návání
mého úmyslu“, prohodil mla
šlel učiniti sobě konec kulkou do hlavy.
Střelhbitě a mrštností neobyčejnou dík mrzutě.
„Zúplna“, odvětil druhý, „protože
octnul se náš chodec v nejbližším již
okamžiku po boku nešťastníka a vytrhl jsem toho zvláštního náhledu, že nikdo
mu zbraň z ruky. Neznámý vida se nemůže býti soudcem ve vlastní své
tak nenadále a neočekávaně přepadena, při, a že právě pro tu příčinu jsem byl
vyskočil, a: ,,Pane,: co se to opovažuje vždy horlivým zastancem zřízení zvláš
tního soudního dvoru pro samovrahy.
te? “obořil se na smělce.
„Óiním pouze svou povinnost“, od Takový dvůr musil by zařízen býti as
větil tento suše.,, Jelikož ale bezpochyby následovně: Každý samovrah, nežli ku
máme více sobě co sděliti, tož raději činu přikročí, musí se u tohoto soudu
si sedněme. Hovoří se snáze, zda-li přihlásiti a zde veškeré své smutné po
rozprávějící se pohodlně usadí.“ S stavení s příčinou i následkem předlo
těmi slovy vrhl sebou do trávy, neopo žití a vysvětliti. Uzná-li dvůr, že se
menuv zároveň mrštiti pohledem zkou bevrah in spe jest skutečně člověkem,
mavým na nešťastníka. Ten byl mu s nímž žádným pádem nikdo nesvede
žem as osmadvacetiletým s obnošeným nic více, že by ku příkladu byl nena
velmi oděvem, jenž však dříve musel pravitelný lump, kterýž by světu byl
býd velmi módním. Tvář mladíkovu jen na obtíž, kdyby déle zůstal na živu
pokrývala hluboká těžkomyslnost a byl — tomu měl by pak uděliti dovolení
patrně zaražen zvláštním, bezohledným ku sebevraždě, a po případě postarati
spůsobem, jakým jej byl cizinec oslo se i poněkud o slušný pohřeb, by se
vil; než myslel sobě, což mohlo se uvarovalo každému pohoršení“.
Mladík yzdor duševním mukám svým
jemu, beznadějným jak byl a kterýž se
již se životem bídným byl uzavřel, což nemohl se ubrániti úsměvu při slovech
mohlo se jemu ještě zlého státi?
cizincových; tento spozoroval změnu.
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„Věru,“ pokračoval u svém vykla jsem to potěšení viděti, kterak malé
du, „toť mé nevinné blouznění, jsem jmění mé stále vzrůstá a naděj se skýtá,
totiž z domova právníkem, čili byl že budu moci někdy započít obchod
jsem v mladších letech písařem u ad vlastní. V brzku rozzářil se mi život
vokáta v Pennsylvanii, nežli jsem se ještě rozkošnější, seznal jsem vábnou
domohl svého vyššího povolání. Avšak dívku, milý pane, dívku tak krásnou,
posud nejsem s ideálním svým soudním jak milostnou. Byli jsme se poprvé
dvorem u konce. Jsem totiž toho ná spatřili jistou neděli odpoledne u břehu,
hledu že ne vždycky dovolí můj soud a častěji v Centralparku a milovali jsme se
ne každému omrzeici vžiti si život. — vždy vroucněji a brzy stala se Eliška
Někdy hledí člověk příliš černě—nával mou nevěstou. Jest to děvče velmi
krve ku hlavě, nedůstatek čerstvého dovedné, kteréž prací svých rukou bylo
vzduchu! Jsem totiž tak trochu lékař, si založilo existenci; kreslí a maluje vý
to jest, byl jsem před tím, než jsem se tečně a zhotovuje tudíž pro velkoob
stal písařem, pomocníkem u vyrábí tele chody s hračkami pěkné malby na věpilulek v Novém Orleansu. Avšak ne- j ře,malé stolky, skříňky atd. Dostá
odchylujme se — mluvil jsem o těch, vá dobrý plat, a jelikož umí taktéž
kterým soudní dvůr nedovolí si život spořit, uložila si, jako já, polehounku
vžiti, poněvadž jest náhledu, že není něco peněz pro budoucnost. S úspora
všecko u klienta ztraceno, že tento se mi jejími a s malým jměním mým od
vzchopí se silou, poskytnou-li se jemu hodlali jsme se, státi se co možná nej
vhodné prostředky, podporován li bude dříve samostatnými, avšak skrovný náš
patřičným spůsobem. Soudní dvůr by posud kapitál nedostač >val ku započetí
mohl tu často účinkovati velmi blaho řádného, výživu nesoucího obchodu, a
dárně. Dejme tomu dnes, že takového protož nemálo jsme se zaradovali, když
soudu dnes stává a já jsem jeden ze se nám nabídl velmi slušný mladý ku
soudců, vy pak ten, jenž chce si vžiti pec, kterýž pravil, že jest značně boha
tým a měl chuť vstoupiti se mnou ve
život, co by ste mi měl co říci?“
,,V krátkosti vám to povím“, odvětil spolek a začíti obchod V radosti své
mladík. „Jsem synem zámožných ro přidal jsem udání Mr. Francise úplné
dičů; otec můj, jenž měl veliký obchod víry, vzdal se svého postavení a činil
s kožmi ve Filadefii, byl ve spojení s všecky přípravy ku založení obchodu s
Cílým západem a obs-arával značné zá- kožešinami, najal místnosti obchodní, i
eylky jmenovitě do Evropy. Získal při uzavřel některé smlouvy na dodávání
tom velice, a já byl by clí sdědil krás zboží, a Franci?, který, jak pravil, byl
ný obchod kdyby otec nebyl předčas velmi obeznalý ve vývozu, započal
ně zemřel. Když mi bylo sotva deset ro7sáhlou korespondenci s evropskými
let, roznemohl se můj dobrý roditel na velkoobchody. O stavu svého jmění
horečku a 2a tři dni nebylo jej mezi podal mi všeobecný přehled; jelikož
živými více. Ubohá matka má tak se ale, dle jeho udání, nemohl ihned ho
nad smrtí otcovou rmoutila, že onemoc tové sehnati, vydal jsem prozatím své
něla zapálením mozku a již za týden peníze — a v den po vydání jich do
následovala manžela svého na věčnost. naší obchodní kasy byl můj společník
Pak přidán mi sirotčím soudem poruč zmizel nejen s veškerým jměním mým,
ník, avšak člověk ten jest bídák. Aniž nýbrž i s úsporami mé nevěsty, ba on
by kdo měl o tom jakési tušení, vydí se byl i v sousedství na mé jméno to
ral majetek můj a když konečně šmejdy lik vydlužil. co jen mohl dostati. Jak
jeho vyzrazeny, bylo již pozdě a větší jsem se ulekl, můžete si pomysliti; byl
část mého jmění ta tam. Mezi tím byl jsem zničen. Osvědčilo se vše jeho
jsem na vychovacím ústavě a pak v udání zlým výmyslem, neměl jmění
učení ve velkoobchodě v New Yorku. svého ani haléře, za to však na jiných
Když jsem se doučil a stal se plnole místech byl se dopustil podobných
tým, zbýval v mých rukou přece ještě podvodů. Tím, že byl mi ukradl vše
malý kapitálek, kterýž jsem starostlivě cko, nebyl smutný můj osud ještě do
střežil, uspořil si každoročně, stana se vršen; firma naše byla učinila závazky;
pomocníkem, malou sumičku a měl nové nářadí mělo býti zaplaceno, a
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protože jsem neměl ničehož, dáno vše
do konkursu, já sám zatknut, ba tvr
dilo se pevně, že jsem byl tuze lehko
myslným, lehkověrným a proto byl
jsem odsouzen k několikaměsíčnímu
vězení pro šalebný bankrot. O, milý
pane! Jak bídný byl můj stav pj
týdny, měsíce!“
,, Jak trapná to doba pro mou ubohou
nevěstu. Avšak doufali jsme, že až
budu na svobodě, přece se nám podaří
znovu vyšinouti se z bídy; zklamali
jsme se. Já propuštěn z vězení, uchá
zel jsem se u všech mně známých ob
chodů o místo, všude byl jsem odbyt.
Aniž mohl jsem se jinak uchytiti, ne
boť každý se dříve po mne poptával a
pak se vždy řeklo: Aha, toť ten. zcela
dobře, toť člen oné firmy, jež trvala
pouze týden a pak zbankrotěla. Spo
lečník jeho ještě v čas upláchl a tento
to odseděl. Žádného místa pro mne !
Posud vydržovala mne má nevěsta; to
délu nesnesu, nemohu a nechci býti
dobré dívce na obtíž, proto jsem ji
napsal dopis, kterýž nalezen bude v
kapse mého kabátu. V dopisu tom
vylíčil jsem jí naposledy své zoufalé
postavení a prosím ji, by na mne v
brzku zapomněla, aby stín, kterýž jsem
vrhl na její mladý život, poznenáhla
zmizel. “
„Toť ovšem velmi truchlivý osud,
který vás potkal,“ uchopil se slova ci
zinec. „Kde že máte dopis na vaší
Elišku?“
Nešťastný mladík sáhl do kapsy a
podal neznámému psaní. Tento přečetl
si adresu. „Nechte, abych psaní sáui
obstaral, jakmile toho bude třeba“,
pokračoval a zastrčil psaní k sobě,
„snad máte ještě dosti Času, neboť vám
chci uČiniti návrh. Jelikož na každý
pád chcete zemřiti, bude vám to ko
nečně jedno, zdali stane se to spůsobem tím neb jiným, jen když ne značně
nepohodlnějším. Ba, snad to bude
míti pro vás jakousi vnadu, když dáte
světu vale v takovém postavení, k ně
muž zapotřebí veliké odvážnosti, než
na tento obyčejný spůsob — kulkou do
hlavy. Jsem totiž chodec po provazu,
čili jak má paní raději říká, equilibri·
sta Blondin“.
„Jak, věhlasný, odvážný Blondin?“
zvolal mladík všecek překvapen.

„Ten samý“, odvětil Blondin nedba
le. „Jak vám známo, přešel jsem vo
dopády niagarské již několikráte po
provaze; abyčh to opakoval, bylo by
bezúčelné; dobří Američané už to vi
děli, a tím věc odbyta. Přemýšlel
jsem tedy, co bych mohl nového obe
censtvu podati, a tu mi napadlo, abych
přenesl přes zuřící propast na svých
bedrách člověka, který by se k tomu
odvážiti chtěl. Amerika by byla u
vytržení a já bych vydělal statisíce —
ale kdekoliv jsem se ještě poohlédl,
nemohl jsem nalézti nikoho, kdo by
tuto ovšem odvážnou jízdu podstoupili
chtěl. Vy jste onen muž. který musí
se se mnou na tu cestu vydati; podaři
li se, vyděláte si jednou ranou hezký
peníz; nepodaří-li se, nuž, pak jste
právě tak daleko, jako když se zde
bídným spůsobem zastřelíte.“
Mladý muž naslouchal s tlukoucím
srdcem, neodvážil se však přisvědčiti.
„Kdyby ste si snad přál,“ pokračo
val Blondin, „aby vaše jméno nebylo
uveřejněno, oznámíme vás jednoduše
co Mr. George aneb jakkoliv, a mimo
to můžete si vžiti poloviční masku.“
„Pak jsem spokojen,“ zvolal mladík,
„a byť jen proto, abych mohl Elišce
splatiti její těžce vydělané úspory.“
„Platí“, odvětil Blondin a podával
druhu svému ruku, jíž se tak rychle
získaný směle uchopil.
Brzo na to vraceli se oba mužové po
boulevardu do Buffalo, kdež Blondin
byl tehdy domovem.
Neminul týden a již oznamovaly
obrovské plakáty ve všech velkých
městech v Unii, že věhlasný Blondin
opět překročí Niagaru po provaze,
tentokrát však ne sám, nýbrž s mužem
na bedrách. Oznámení to vyvolalo
nesmírného rozčilení; každý chtěl věděti, kdo že je ten smělec, kterýž chce
cestu hroznou s sebou vykonati. Na
ohláškách jmenován jakýsi Mr. George,
ale tím neudáno nic podrobnějšího a
lid stával se' tím zvědavějším na hrůzné
divadlo. A když den představení na
dešel, tu hrnuly se statisíce ku břehům
Niagary, by byly svědky odvážnosti k
víře téměř nepodobné.
Když se objevil Blondin se svým
jezdcem na provaze, tajil se v každém
z přítomných dech, nastalo hrobové
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ticho, použe mocné spousty vod vrhaly
se s neustálým hukotem v hloubi.
Blondin kráčel ku předu, na okamžik
sice zavrávoral lehce, jezdec nad ním
úzkostně rozpjal ruce a obecenstvo
vzkřiklo zděšením; avšak ihned nabyl
umělec zase své rovnováhy a jistým
krokem vykonal svcu pouť.
Když došel na protější břeh, vypu
klo obecenstvo y jásot a v krátkosti
hlásaly veškeré časopisy světa:
,Blondin překročil s mužem na rame
nou niagarské vodopádyu.
Umělec byl tím, jakž i očekával,
dosáhl svého účele; byl podal něco
nového, neobyčejného, což vábilo i pou
talo v nej vyšším stupni, sláva jeho
vzrostla a byl docílili značného peně
žitého úspěchu. Z výdělku svého však
dal poctivou část svému Mr. George,
jak byl přislíbil. Tento spěchal co nej
rychleji ku své milované Elišce, kte
ráž neměla ovšem ani tušení, že by
ženich její byl oným smělcem, soudru
hem · Blondínovým. Jaké to krásné,
opětné, šťastné shledání — první svit
slunka po mnoha trudných měsících!
Spolčení se George-a s Blon dinem

nepřestalo však s tímto jediným před
stavením. Mr. George vykonal pouť
svou přes vodopády Niagarské ještě
několikráte, provázel pak Blondína na
uměleckých jeho cestách, byl mu vždy
po ruce a stal se konečně, vydobiv si
úplné důvěry umělcovy, jeho jedna
telem a tajemníkem. V krátkosti stal
se zámožným a uvedl svou mladou
choť do příjemného domova. Později
doprovázel Blondína také do Evropy
a vedl jeho často zamotané a rozma
nité obchodní záležitosti s největší obezřelostí a zručností; když bylo někdy
třeba dodati představením Blondíno
vým větší ráz odvážnosti, tu vždy byl
jednatel jeho ochoten vsednouti jemu na
ramena a nechati se nésti kamkoli v
pevné důvěře, že pánu jeho pro jeho
mistrno8t nemůže se nic zlého přihodit.
Pozdější dobou ovšem nebylo třeba
provozováti tak krkolomné kousky, ne
boť Blondin vzdálil se co milionář z
veřejnosti a žije co privatník v Brusselu, kdež i George zůstává v službě
Blondínove. Jest správcem jeho jmění
a zároveň důvěrným přítelem.
O Mr. Francia, zlodějském společní
ku, neslyšelo se nikdy více.
■«»»■·--------------

VRBY NAD POTOKEM.
OTOKEM v tmu noční potopen,
vrbami z Šeda obklopen,
a když šel měsíc vrbami,
jsou potažené strunami.

Hned z rána zněly cimbály,’
by svatebčanům zahrály,
kdy však šly kolem potoku,
zašla jim vůle do skoku.

Vybělili lidé z vesnice,
vyběhly mladé dívčice,
a ten, který je vyděsil,
na vrbu housle pověsil.

Zbudil se, zbudil mladý spáč,
a z vrby zahrál divný pláč,
tam ještě bloudil noční duch,
až jí přechází zrak i sluch.

Nelekla se jen jediná,
ta byla toho příčina,
ta odvapila v podstřeší,
tam svoje srdce potěší.

Rozluč se, děvče, s nadějí,
lidé to místo míjejí,
to místo, tebe zároveň,
a můžeš li, pak zapomeň!
Vítěz. Hálek.
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STARÝ MLÁDENEC.

EZ lásky kdo sám a sám
životem se plaví,
ku blaha ten krajinám
jak živ nepřistáv!,
— jako já.

Taký sobec skrbivý
nezná veselosti,
srdce jeho spráchniví,
zrezaví mu kosti,
— jako mně.
Milujte se, povídám,
dokud k tomu časy,
dokud léta v srdci vám
oheň neuhasí,
— jako mně.
Josef Ježek
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SPIKLENEC KUBÁNSKÝ.
ROMANCE Z KUBY A JEJÍ VOD OD COL. P. INGRAHAM, PRELOŽIL F. B. Z.

BYLA půlnoc a krásný přístav ha- ném provazovém žebříku do výše na
vanský odpočíval v hlubokém kli palubu.
, Víteť (Gruy), pravil jeden z nich ku
du, leda že chvílemi zrcadlo vody bylo
druhu
svému stráží stojícímu, „ještě
rozrýváno rychle plujícími strážnými
lodicemi, které dnem i nocí nepřestá nikdy jsem se nepobavil tak pěkně,
vají projížděti rozsáhlý přístav, by se jako dnes. Škoda, že’s tam také ty
neděly nepořádky aneb aby neukrylo nebyl!“
„Možno, Graysone, že bych se byl
se tu nic vládě nebezpečného.
Tu a tam na všech stranách stály pobavil také, ale necítil jsem se
zakotveny všech národů lodí, buď vá dnes naložena dle toho, a proto raději
lečné parníky, buď obchodní neb ká jsem zůstal zde stráží.
„Dovolíš mi, abych s tebou chvíli
vové draghery, vedlé nichž houpaly
se zase ušlechtile y ach ty zábavní, ry v noční samotě tvé pobyl zde, nemám
bářské kocábky a gondole přívozníků. na spaní ještě ani pomyšlení.“
Jejich všech světélka odléskala se ve
„Bude mně to těšiti, ač nesmíš myvodě, tak že malé vlnky čeříce se od- sliti, že bych se i v té samotě nedo
zračovaly jako by tisíceré hvězdičky vedl baviti. Když toh’k jest předmětů
červené.
stále na očích a tolik myšlének v hlavě,
Nade všemi stožáry pne se do výše nestýská se nikdy.“
„Zůstanem tedy trochu spolu, a hle,
u vchodu do přístavu toho tvrz černá
a děsná i vzhledem i obsahem svým, přivádím ti ještě jednoho přítele, neb
El Moro zvaná, pohlížejíc zamračeně právě vychází měsíc ze záhoří onoho,
na přístav celý i město a hlídajíc je by naši samotu obveselil. Ale — hleď
— tam dole střílí, — co to znamená?“
mocnou paží svou.
Skutečně zablesklo se a střelná rána
S břehu kmitalo tisíce světel větších
i menších z mramorových paláců vzne přetrhla klid na vodě panující. Ihned
šených i z chudých chatrčí a měšťan jako vykouzlený zavířil život na klid
ských prkenných domků. V palácích ném přístavu a světla míhala se na
těch boháči a šlechta, jakož i španělští všech stranách.
„Hrome, guvernérova yachta Nina
úřadníci ostrova tuk i svobodu trávící,
používali noce k zábavě o chladu, aby letí z přístavu ven — chytají ji — co
ve dne při parnu těžkém mohli odpo- se to as děje?“
Nina jako letem se blížila. Tu jí
čívati bez práce a dření, jež jest údě
lem jen chudého, kterýž maje výhradně do cesty plula strážná policejní lodice
na sobě břemena člověka, měl by míti a voláno na ni velitelským hlasem špa
i výhradně právo jeho. Společnost nělským. Nina ale nevšimla si stráže
však dosud neuznává to a dlouho se a nesla se dále.
„Madre de dios!“ volala stráž —
povede boj, nežli zásada práva se pro
„vždyť nás zajedete!“ a nežli se to
vede i na chudých dělnících.
„Loď ahoj! Co to jest za člun?“ rozlehlo, už vystřelilo několik pušek
ozvalo se pojednou s předku velké vá stráže a člun její potopil se i s těmi,
lečné lodi, jejíž výprava a vlajka zna kdo byli na něm, neb jen štěpiny zů
staly z něho. Nina ho zdrtila. Zhouba
čila, že jest to loď americká.
„Dart!“ byla celá odpověď na vy a smrt zůstávaly v její stopě.
„Buď jest nějaký neobratný kormi
bídnutí slyšané a v okamžiku přitiskl
se člun k boku korábu a asi šest delník na ní,“ pravil Vít, „aneb nějací
mladých důstojníků, kteří byli na břehu odvážlivci chtějí s ní z přístavu uprch
při nějaké zábavě, šplhalo po spuště nout!,“ a obrátil noční dalekohled na
6»
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prchající lodí, ana byla teď zřetelně k
rozeznání při svitu vzešlého měsíce.—
Byla krásná, nová a každá stopa plát
*
na byla natažena, aby vhodnému větru,
ženoucímu 9 uzlů za hodinu, poskytla
opory ku popohánění lodí. Na palubě
stála tři mosazná děla, z nichž každé
měřilo na jinou stranu a u každého
stálo asi šest dělostřelců. Jen 2 osoby
bylo lze pozorovati na kapitánském pa
lubí a sice jednu vysokou postavu,
která zahalena v plášť kráčela netrpě
livě přes palubu, pohlížejíc bedlivě na
všecky strany. Druhá byl mladý muž
nějaký bezvousy' s dlouhým vlasem na
bedra splývajícím. Byl odín černě,
maje námořnickou čapku, držel pevně
kolo kormidelní a hleděl bedlivě na
cestu před sebe.
„Ten chlapík zná dobře svou věc,
ale je to bláznovství pro něho, myslí-li
že bude moci uniknout! z tohoto ozbro
jeného přístavu. Ale, Granger, nemí
níte jej staviti?“ tázal se Grayson
Trevor svého spoludůstojníka.
„To by se mi chtělo; ať si guvernér
svůj přístav hlídá sám. Ten chlapík
zasluhuje zdaru už za svou odvahu —
hleďte!“
Co to mluvil blížila se yachta a za
jela zase druhou strážní loď, která se
jí se střílením strážců přístavu stavětí
chtěla v cestu.
„Ten poráží ty strážní lodě. Vzhůru,
hoši! spusťte třetí kocábku do vody a
sebeřte topící se strážníky. Rychle!“
Tak volal poručík Granger ku svým
lidem a opět podíval se dalekohledem
nočním za yachtou, která nesla se od
vážně a pyšně dále.
Teď už byl celý přístav vzhůru a od
četných světel na všech stranách bylo
po vodě světlo skoro jako ve dne.
Všech oči obracely se po odvážné lodí.
Obratné velení pravidlovalo plachty při
každém zatočení směru. Několik plav
ců stálo u děl pohotově a všichni zdáli
se rozhodně odraziti útok jakýkoliv, ač
věděli, že největší nebezpečí teprvé
nastává, až se dostanou pod tvrz El
Moro, kde děl silných jest mnoho a do
bře obsluhovaných. Dokud byli mezi
jinými lodími, neodvážila se žádná po
yachtě střeliti ze strachu, aby neublí
žila jiným lodím.
Uplynulo deset minut od poplachu

učiněného a odvážná loď už se blížila
k místu, kde kotvil americký koráb
Dart, na jehož palubě stáli teď všichni
důstojníci nž vzbuzeni a vyvoláni po
plachem.
„Proti větru obraťte!“ volal Vít
Granger ku svému mužstvu. „Yachta
se blíží, ať do nás nevrazí.“
„Ano, pane, proti větru,“ zavznělo
to s prchající yachty v čisté angličině.
Mladý kormidelník to volal a pozdra
vil mávnutím ruky americké důstojní-·
ky na korábu iejich.
„Odkud prcháte?“ tázal se Granger
kormidelníka, když yachta byla skoro
u samého korábu jeho.
„Z temna onoho žaláře!“ vážně od- '
pověděl kormidelník ukazuje při tom
na tvrz černou.
„Ano, z toho, co vy svobodní Ame- '
rikáné znáte ocenili — ze smrti, beze- ·
ctí a tyranství!“ přidal k tomu starý.'
muž zahalený na yachtě a hrozil pěstí ’
ku tvrzi.
Američtí plavci porozuměvše čisté
anglické řeči té, jali se volatí zdar pr
chajícím, avšak Vít okříkal je, by ne- ,
zapomínali, že loď jejich nalézá se :
přátelská v přístavu španělském. Pak
dodal obrácen k ostatním důstojníkům:
„Jest to nějaký státní vězen, který
prchá z pevnosti, ale bojím se, že.
uniknuv ze žaláře nalezne smrt ve vl
nách zde, jak jen dopluje pod Moro. “
„Ano,“ ukazoval Grayson Trevor, a
tamto žene se za ním honící pes vládní
na lodi prudké s parou i s plachtami
všemi. “
„Věru, jest to Magenta, nejrychlej
ší loď ve službě španělské zde. No, té
bude těžko uniknouti. Zachrání-li se
uprchlík před děly, dostane jej tatoloď do náručí jistě.“ To řka přemá
hal hlasu svého, by se neprozradil, že
zná osoby, které prchají tak odhodlaně
na guvernérově nejlepší yachtě.

II.
STÍHÁNÍ.

Bum! bum! bum! zahřmělo to už s
tvrze Moro a dělové rány trhaly noč
ní vzduch do daleka i široka. Rána
za ranou padaly z děl, ale yachta za
bočivši až pod samou skálu byla.kryta
že děla nemohla sníží ti jícny své na
ni, a nestalo se jí ničehož. Důstojníci
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američtí s radostí hleděli na loď tu,
jak šťastně dovedla se zachrániti i
před dělv a už se nadáli, že se zachrá
ní. A tak byli do toho zabráni, že
hnedle zapoměli na honící ji parník
španělský, který přiblížil se až k nim.
„Ahoy, Dart!“ pozdravoval španěl
ský lodivod.
„Ay, ay. Sir!“ odpovídali.
„Co to bylo za velitele na té prcha
jící lodi?4*
,, Viděl jsem jen d a důstojníky tam,“
odpovídal Vít.
„Proč jste je nestavil, když pluli
kolem vás?“ tázal se mrzutě španělský
velitel.
„Ať si Španělové vykonají špinavou
práci španělskou, Amerikáné to za ně
dělati nebudou,“ odpovídal Vít.
Španělský velitel zaklel z hrubá, ale
jeho slova všecka nebyla slyšeti na lodí
americké, neboť děla zaduněla zase
znovu nocí. Yachta byla už přes míli
napřed. Magenta vypluvši z dosahu
lodí ostatních jala se také stříleti z děl
svých za jachtou. Kolem ní lítaly
kule ustavičně. Dosud ještě ani jedna
kule nepoškodila ji.
„Caramba! Tato koule ti chtěla Ralfe, strhnouti hlavu,14· pravil stařec v
plášti k mladému kormidelníku, když
kule jedna zafičela kolem jeho hlavy a
spadla do vody.
Pravda, otče; avšak šibenice jest
jistější, budeme li lapeni“, odpověděl
mladík chladně.
,.Verdad, verdad, Ralfe; než my ne
smíme oýti lapeni,“ děl stařec.
,,Nesmíme, otče — aspoň ne živi“,
dodal mladík.
,.Teď už si dělám naději,“ soudil
stařec. „Hleď loď za námi zůstává
pozadu a děla tvrze nám neuškodí už.
To bylo moudré od tebe, Ralfe, že’s
vybral pro mé zachránění tuto lodi,
neb ta jest jediná, kterou rychlá Matanga nedohoní.4
„Ano, moje drahá Nina se nedá laoiti. — Ha, tato byla špatná rána!“
svolal mladík, když kule jedna vrazila
lo hlavního stěžně a urazila mu hořentií konec.
„Muerte de dios! Toho jsem obával
e,4 pokračoval starý vlastenec. ,Vzhů
u, hoši, sejměte vrchní plachtu; Pedro,
kliď oba raněné plavce!44

„Jistě,44 odpovídal silný veliký muž;
„měl bych vás, siňore Ralfe, zastati u
kola?“
„Nikoli, dobrý Pedro; jde mi to do
sud dobře; loď dá se říditi bez veliké
ho namáhání. “
„Seňore,4* pravil za chvíli Pedro,
pozvedna odvážný obličej ku starci,
„Teď už máme naději, že vyvázneme.44
„Dej to matka boží! — Než, hleďte
— nepřítel přichází zase nový — nám
i jim!44
„Hrome a peklo! Já myslel, že je
to kouř z děl Moroských. V před,
lidé mí — buďtež pohotově! Stáhněte
plachty! Všichni do díla!44 Tak volal
kormidelník, když se byl na poukázání
starce obrátil na zad a spatřil valící se
bouřlivé mraky v zápětí s takou rych
lostí, jako ty nejprudší vichřice jižní
činívají.
„El huraean! el huracan’“ volali
plavci jednohlasně, spatřivše nového
nepřítele, který arci dříve musel stihnouti pronásledující je Magentu a pak
teprvé je.
„A na Magentě se ani neohlíží a o
bouři nic nevědí, ač jest jim za zády.
Všechny plachty ještě mají na plno,44
pravil Pedro.
Bylo tomu skutečně tak, neboť na
Magentě všech oči obracely se jen za
Ninou ničehož nedbajíce jiného. Nina
zatím připravila se úplně na vichřici a
plachty byly hnedle svinuté až na
přední jednu a poboční. Ve dvou mi
nutách byla Nina pohotově, Magenta
ale ještě ani zdání neměla o blížící se
bouři.
„Nebesa, už je má!44 zvolal starý
vlastenec, když viděl, jak Magenta se
téměř převalila najednou pod nárazem
prvního dechnutí zuřivé vichřice. —
Plachty její byly hnedle na cáry a sto
žáry přelámaly se jako hůlky. Křik
lodníků se ozýval až na Ninu. Hrůza
šla po všech to vidících a slyšících.
III.
BÍDNÁ ZRÁDA.

„Teď dojde řada na nás; v před,
hoši! mějte se pohotově ku všemu.
Pedro, pomoz mi u kormidla; musím
zastaviti,“ volal mladý Ralf a za chvíli
byla Nina postavena tak, aby mohla co
nejlépe stati proti bouři.

X-
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„Živote, což bychom měli teď zahynouti, když jsme se cítili vysvobozený
mi skoro?“ pravil starý vlastenec, drže
se jednou rukou kola.
*
„Nikoli/
těšil Ralf, „ale pohleď na
Magentu, jak se s roztrhanými plach
tami válí v divých vlnách bez pomoci
a vyhlídky. “
Pojednou zablesklo se z ní a rána
dělová o pomoc volajíc zahoukía ve
vřavě živlů rozkacených,
„Anó, volají do nebe o pomoc—ale
marné jest to, neb se neodváží žádná
loď na vodu k nim.44
„Leda bychom my jim pomohli.“
„Nuže, otče, učiním, seč jsem, neb
opravdu jest s nimi zle. Co díš?“
„Máš ušlechtilé srdce, Ralfe; učiň
tedy, seč jsi,“ odpovídal vlastenec, ana
'druhá a třetí rána ještě o pomoc vo
lala s Magenty.
„Pedro, obrať k nim a postav přední
plachtu. Pomůžeme jim.“
Sotva se tak stalo, unášela vichřice
Ninu k Magentě, nepřítelkyni své. Be
ránek nesl spásu vlkovi.
„Pedro, drž se k její předku; pomalu
— tak!“ volal Ralf a zanechav mu kolo,
skočil do lanoví volaje: „Ho, Magenta!“
„Ay, Ay!“ ozval se hlas velitele
zmítaného na všecky strany.
„Jste-li v nebezpečí zahynutí,počkám
na blízku a zachráním vás.“
„Že ano? Neočekával jsem to od vás.
Ano, ztratil jsem třetinu lidí, moje
stožáry jsou na třísky a loď se již
plní rychle,“ odpovídal Španěl trou
bou svou.
„Počkám tedy, až se bouře přežene
a přijmu vás pak na palubu,“ volal
velkomyslný Ralf.
„Učiňte tak a zachráníte aspoň svůj
krk propadlý za vyplutí s guvernéro
vou lodí.“
Ralf neodpověděl na poznámku urá
žlivou, ale řídil dále svou loď, aby
nebyla odtržena od Magenty, jejíž oby
vatele chtěla zachrániti.
Tak minula hodina a vichřice se uti
šovala ponenáhlu. Pojednou však zase
z tonoucí lodí zaduněla rána dělová a
troubou voláno:
„Topíme se rychle — za půl hodiny
jest po nás.
„Přeplavte se tedy na bárkách k
nám. “

„Nemáme žádnou bárku už, neb
nám je bouře spláchla všechny.“
„Neztrácejte naději, pošleme vám
naše,“ odpověděl Ralf a velel hned
mužstvu svému:
„Muži, vím, že žádám na vá», by
ste zachránih nepřátele; avšak oni jsou
většími nepřáteli mého otce a mne, a
přece nemůžeme viděti, aby zahynuli
před očima našima. Kdo půjde na
bárky?“
Se zajásáním bylo hned 20 mužů po
hotově. Pedro uznal jich 14 za dosta
tečné k osazení dvou bárek, které s
velikým nebezpečím byly vysazeny na
vodu a plavci namáhali se všemožně,
aby se dostali k tonoucí lodí. Za de
set minut dostali se k ní. Zajásali znovu.
Zde, otče zadrž kolo a já s Pedrem
hodím jim provaz.
Podařilo se jim to a hnedle lezli za
chránění Španělé na Ninu.
Nežli však ještě odložil zachraňující
je provaz mladý kormidelník a nežli
je mohl přivítati, nemaje ani nejmenšího tušení o jich zrádnosti bíďácké,
už ležel na palubě udeřen silně do
hlavy od velitele, ani plavci ostatní se
vrhli na Pedra a na ostatní plavce,
a několik jich postřílevše obratem,
ostatní drželi bezbranné v rukou svých.
„Ha, to jest vaše bídná hra, vy
bídné potvory!“ zvolal starý vlastenec
pustiv se kola a tase meč. Než asi
tucet chlapů se naň obořilo a odzbrojili jej·
Zatím probral se Ralf z omráčení
svého a první jeho slova, když viděl
Ninu v rukou svých nepřátel, bylo:
,,Ci jest tato podlost hodna španěl
ského důstojníka?“
„Ano, že jest, můj mladý buřiči,
neb jednajíce se zrádci, máme všechno
dovoleno,“ odpověděl posměšně dů
stojník.
<*
„Kde jest mé mužstvo, ktfré vydalo
se v nebezpečí smrti, by vás zachráp
nilo?“ tázal se Ralf.
„Někteří jsou zatím už na dně moře
a ostatní jsou mými zajatci,“ chechtal
se důstojník. A teď, kormidelníku, obrať
lodí. Vítr ulehá. Poplujeme zpět do
města. “
Co plavci noví hotovili loď, vyletěla
Magenta do povětří s hrozným výbu
chem a osvětlením celého přístavu.
V
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Při světle tom teprve obrátil se dů
stojník k starému vlastenci a poznal
jej ihned.
„To ty jsi, El Miralda, spiklenec,
jenž chtěl tuto uprchnouti?“
„Tak jest, kapitáne Eugenio Basil, já
jsem El Miralda, náčelník spiklenců, “
odpověděl přísně Kubánec.
„A přísáhl bych na to, že zde syn
tvůj spískal tento útěk s lodí guver
néra. “
„Tak jsem učinil, don Basile, a
kdyby nebylo tvé mrzké zrády, byl
bych otce svého dopravil mimo dosah
španělského tyranství“, pravil Ralf s
opovržením.
„Jste to párek skvostných buřičů.
Nevěřil bych nikdy, že z El Moro jest
možno vyváznouti. Ale oba tu jste už.
Tentokráte však vás dostanu do pev
ných želez.“
„Madre dedios!“ zvolal Ralf, „však
Španělové budou pykati tohoto dne!“
Oba vlastenci, otec i syn, byli obtí
ženi okovy a zavedeni do vnitru lodě.
✓
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IV.
OSTROV SPIKLENCŮ.

Abychom čtenáře zasvětili blíže do
udalostí a významu jejich, jak v přede
šlých kapitolách jsou naznačené, musí
me se vrátiti o rok na zpět před útěk
s lodí Nina, by se nám vysvětlilo vše,
co k udalosti té příčinu zavdalo.
Jednoho krásného odpůldne rok před
udalostí vypsanou, stály dvě osoby na
čelném předhoří ostrova, kterýž byl
sídlem náčelníka kubánských spiklenců,
El Miralda. Po jedné straně předhoří
skalnatého byl dosti hluboký záliv, v
němž mohla .státi velká loď’, aniž by
byla s moře spatřena. Vchod dc> záli
vu byl velmi obtížný pro neznámého
tu plavce, neboť vedl mezi skalisky ne
bezpečnými. Cizí kapitán neodvážil se
sem ani za tichého moře.
Na pobřežním hřebenu skaliska stály
dvě osoby. Byl to jeden muž důstojné
a mužné postavy, bystrého oka, še
dých vousů a vlasů, oděn ve vlněný
lehký šat a 8 kloboukem sombrero, jak
v Mexiku je znám. Prázdný rukáv
naznačoval, že mu schází pravá ruka a
celý zjev jeho vyznačoval odvážného
bojovníka, který provedl už mnohý
boj v životě svém,

Druhá osoba byl mladík asi dvaceti
letý, zřejmě syn osoby starší. Měl
krásný obličej, tytéž bystré oči a od
hodlaný i hrdiný výraz obličeje. Dlouhý
vlas jeho byl černý.
Nedaleko břehu za nimi bylo viděti
několik řad prostých a chudých chýžic
rybářských,
„To jest tedy, otče, ten břeh rybářů
a totoť záliv spiklenců, o němž jsi mi
tolik vyprávěl?“
„Tak jest Ralfe,“ pravil otec. „Toto
jest útočiště naše. Máme tu rybářů
celkem asi 300 osob, mezi nimiž jest
asi 90 mužů silných a odvážných.
Všem těm opatřil jsem obydlí, trh pro
výtěžek jejich a json mi věrní i odda
ní do nekonečna. Viděl jsi, jak mně
přivítali při mém příchodu. Vláda o
nich sice ví, ale považuje je za lid vše
ho nebezpečí prázdný, nevědomý a
poddaný. Nazval jsem teď ostrov tento
„ostrovem spiklenců“, neboť odtud
mají veliké ty záměry vyjiti, které
osvobodí Kúbu, vlast naši, jednou ty
ranie španělské.“
„A či i já mohu v tom býti nápo
mocen, otče?“
„Arciže. Vždyť jen proto jsem ne
chal tebe vychovati v Soustátí při
loďstvu, abys naučil se tomu, co po
třebovali budeš pro vlasť svou.“
„Otče, už jednou tázal jsem se, kde
v které bitvě jste ztratil svou pravou
ruku, a neodpověděl jste mi.“
„Dnes ti to povím, synu, abys věděl
jaké příčiny mám nenáviděti vládu
španělskou. -- Jsem rozený Kubánec.
Naše rodina byla nejbohatší a nej vzne
šenější na ostrově. V mládí svém jsem
vstoupil do služby Španělska, kde při
šel jsem do společnosti vznešených
Španělů, kteří mně chtěli učiti, v jaké
poddanosti sluší se zůstávati Kubánci
před nimi. Kubánci prý jsou otroky
Španělů, svých pánů. Krev počala v
žilách mých vřítí a touha po svržení
jha španělského nadchla duši mou.
Pocházeje z bohaté a vznešené rodi
ny, byl jsem vzat do rady starých via·
stenců a stali jsme se spiklenci, kteří
umínili si svrhnouti panství španělské
s rodné vlasti naší, Kúbv. Já byl usta
noven k tomu, abych učinil-první ránu
tím, že srazím španělský prapor s tyče
při velkolepé přehlídce guvernérově na
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ostrově. Vše bylo ku vzbouření připra
veno a sražení praporu mělo býti zna
mením ku vzbouření se. Já, maje za
to, že jest vše připraveno, vedl ránu
proti nenáviděnému praporu tomu. Jak
jsem se ale zhrozil, když provedl jsem
úkol svůj a spozoroval, že jsme zraze
ni. Guvernér věděl o všem a mně.
jelikož jsem byl při jeho štábu, nemo
hlo o tom býti sděleno. Byl jsem cho
pen a odsouzení mé nedalo na sebe
čekati. Kat uťal mi pravou ruku na
špalku a pak mně uvrhli do vězení te
mného v pevnosti Moro. Rok dlouhý
strávil jsem tam a pak jsem byl vyve
den a vypuzen z ostrova.
Musím skrátiti, synu, vypravování
své. Odebral jsem se do Ameriky, kde
jsem se seznámil s tvou matkou, dce
rou bohatého sadaře v New Orleansu.
Dostali jsme se za sebe Jsa vypuzen
na pět roků, navrátil jsem se po vypr
šení lhůty té na své statky na Kubu
zase Guvernér zvěděv to, uvěznil mně
na statku mém a zapověděl mi pod
trestem smrti objeviti se v hlavním
městě. Tak žil jsem po mnobo roků 8
matkou a se sestrou tvou, až smrť mi
vyrvala ženu z náručí. Tu stal jsem se
zase spiklencem. Tebe poslal jsem do
Spojených Států k loďstvu, kdež jsem
ti skrze příbuzné s matčiny strany do
sáhl důstojnictví. Sestru tvou jsem ale
choval u sebe. Nechal jsem si vystavěti
loď, na které jsme s přáteli stejně
smýšlejícími objížděli ostrov náš. Když
pak nadešla opět dle našeho počítání
doba činu, povolal jsem tě ze Soustátí
zpět, Balte, abych ve tvé hrdinství,
vlastenecký zápal a šlechetnost složil
všechny naděje své!“
Kubánec přestal mluviti. Oči syna
jiskřily žárem, když pravil: ,,Děkuji ti,
otče milý, za důvěru tvou do mně.
Jak jsem rád, že cítím v sobě sílu a
schopnosť, bych mohl věnovati se služ
bě vlasti zmořené a pomstil nespra
vedlnosti tobě a ostrovu našemu či
něné. “
„Synu, věděl jsem, že takto budeš
mluviti. Dnes ještě tebe představím
naším lidem, kteří se těší na čin, a
shledáš, že jsou to muži odvážní a že
s nimi se dá provésti všecko pro osvo
bození vlasti. Dnes v noci se dozvíš o
všech našich záměrech tajných, o naší

síle. Za 14 dní seznáš náš ostrov spik
lenců se všemi jeho tajnými zálivy a
skrýšemi, jakož i s otevřenými i ne
bezpečnými cestami, které jen dobře
obeznámený plavec odváží se projiti na
lodí. Pojď!“
V.
POBŘEŽNÍ LETOHRAD.

Nemnoho lig od Havany na jižním
břehu ostrova Kúby stojí dnes ssutiny
někdy rozkošného letohrádku, v němž
někdy sídlila rodina Miraldova, která
pyšně odkazovala se na předky své
pochodící až z dob křižáckých válek.
Zde byl domov El Miralda, náčelníka
spiklenců, kde jsa vyhnán z Havany,
dlel v blaženosti domácí a spokojenosti
se svou ženou rozenou Amerikánkou a
a se svýma dvouma dítkama, Ralíém a
jeho sestrou. Žena mu však brzo zem
řela a vdovec zůstal s dítkama svýma
o samotě. Pojívejme se do tohoto le
tohrádku po rozmluvě mezi otcem a
synem, již jsme právě byli tuto vy
slechli.
Jest parné a dušné odpůldne, jakých
bývá v teplých krajinách do roka hoj
nost. Mladá krásná dívka, asi 16 roků
stará, sedí na sedátku mezi palmovým
a kokosovým stromovím. Pleť její jest
temná a oko zářivě Černé, avšak vlas
jeji jest jako zlatý. V klíně odpočívá
jí kniha, avšak nezírá do ní, nýbrž její
zraky sledují loď objevivší se na obzoru
několik mil od břehu a ani nejmenšího
vánku neopírá se o plachty její, aby ji
popohnalo. Pojednou však vznese se
s lodě obláček kouře a za hodnou chví
li ozývá se o břehy dunění dělové
rány.
,,Co asi může tato dělová rána znamenati?“ tázalo se děvče samo sebe.
,,To vám povím,“ odpovídal hlas po
jejím blízku, pochodící od starého věr
ného sluhy domácího, Mariala. „Popatřte seňorito jen tamo na zad oblohy,
jak se odtamtud valí hrozivé mraky.
Hle, v jednom už se ukázal blesk.“
„Máš pravdu, Mariale; já neviděla
mraky ty hledíc stále jen směrem k
lodí; oni tedy přejí si průvodčího,
který by je přivedl šťastně do přístavu,
by ušli blížící se bouři.“
„Tak jest, seňorito, ale líto mi, že
volají nadarmo. Otec váš vzal s sebou
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všechny plavce ®dtud jeda pro vašeho
bratra; my pomoci nemůžeme.“
,,Jest pravda; a už jest dva měsíce
vzdálen, tak že se skoro už obávám,
aby se mu nebylo něco zlého stalo na
•cestě.44
,,O něho se nebojte, sefíorito. Ale
hleďte, už zase druhá rána z děla vy
šla na lodí cizí. Kéž bychom jim jen
mohli pomoci,’ neboť pakli je bouře za
stihne poblíž břehu našeho, jsou ztra
ceni, neb tn máme samé nebezpečné
Tiskali kolem.4
,,Což bychom jim nemohli dáti zna
mení, kudy by měli plouti?
,,Nikoli, seňorito; tím bychom jim
jistý hrob připravili, neb nemůže se
neznámá loď vyhnouti podmořským
skalám zdejším.44
,,Bnď jim nebe milostivo; i kdyby
to byli naši nepřátelé, nepřála bych
jim žádné zkázy.44
,,Nikoli, žádní nepřátelé,44 odpovídal
sluha, , ,jest to loď americká ozbrojená
která objíždí uáš břeh.44
,,Co pravíš, loď americká? A my
nemůžeme pro ni ničehož udělati?“
,,Viděl jsem skrze dalekohled její
prapor, sefíorito, nežli ještě ulehl vítr
a zanechal ji tam bez pomoci. Avšak
pomoci nám nelze jim. Zde popatřte
sama.·4 Při tom podal dalekohled dív
ce, kteráž majíc jej upravený, s radostí
patřila na americkou loď, vědouc, že
Američankou byla její matka. Viděla
na lodí pěkně upravené jedno mosazné
dělo v předu, a asi 15 plavců. Vyprá
věla dále, že jeden mezi nimi stojí dle
■obleku co důstojník a jiný jako velitel
chodí po palubě, dávaje rozkazy.
,,Aha, už spouštějí lodice, aby se
dostali snad sem s nimi ku břehu.“
,,Nic jim to nespomůže“ odpovídal
sluha. Bouře jest už na spadnutí a je
pro ně už pozdě.“
A skutečně rozestřelo se po obloze
olověné barevné světlo, které značilo
blížící se zuřivou bouři, a Maria! napo
mínal slečm, aby pospíšila z hájku do
domu, nežli ji zastihne bouře zlá. Ne
mohla se však odtrhnouti od dívání se
na loď, která úpěnlivě prosila skrze
dělo své za pomoc
Pojďte, slečno, rychle,“ pravil slu
ha bera ji za ruku. Ona však prosila,
by ji ještě nechal chvíli se dívati, co

se na té lodí děje. Než když zahřmělo
silně pojednou a ozvěna se kolem te
mnými mraky rozběhla Marial nedba
je jejího vzpouzení, polo vedl polo nesl
ji do domu. Sotva však tam vstoupili,
již spustila děsná hudba a jako z hrdel
tisíců děl divých, a blesk za bleskem,
hrom za hromem duněl ustavičně.
Vichr zuřil na vodě a fičel děsivě po
ostrově ‘ Pohled na moře a na lodí v
nebezpečí postavenou byl zahalen.
Po dvouhodinném trvání nejzuřivější
vichřice uklidilo se zase nebe, vítr
stanul a obloha se vyjasnila. Dívce
nedalo to a musel ji doprovoditi starý
sluha zase ku břehu, aby se přesvěd
čila, co se stalo s lodí americkou. Roz
hlížela se kolem, avšak nemohla ničeho
spatřiti.
,,Mariale, obávám se, že je loď ame
rická nešťastnou, neboť běda nám, ne
mohli jsme ji zachrániti.44
,,Nebe žehneiž vás, krásná dámo,
za soustrast vaši, avšak není možno
už zachrániti muže, kteří spí na dnu
moře.44
Beulah, neb tak se jmenovala dívka,
ohlédla se na neznámý tento zvuk, a
spatřila před sebou důstojníka lodního
v americkém stejnokroji, kterýž dobře
znala, poněvadž i její bratr podobný
nosil. Sebravši se z prvního překvape
ní tázala se rychle:
,,Ach, povězte mi, pane, jest lodí
americká zachráněna?“
,,Utonula, milá dámo,44 odpovídal dů
stojník, a já snad jen jediný j^em na
živu ještě. Má lodí v zuřivé té vichři
ci se potupila.“
,,Tedy vy jste byl její velitelem?“
tázala se Buelah, pohleděvši muži tomu
do tváře krásné a mužné. Avšak tu
spozorovala teprvé, že mu z rány jedné
teče krev a že má ruce i nohy bosé
zkrvavené.
,,Odpusťte“, zvolala, ,,že nespozoro
vala jsem hned, že potřebujete pomoci.
Mariale, pospěš, doprav toho pána do
obydlí našeho, vidíš, vždyť se sotva
na nohou drží, a já zatím obstarám
všechno potřebné.44
Skutečně klesal mladý důstojník vy
sílením a byl dopraven věrným sluhou
do pokojíku jednoho v letohrádku, kde
obstarávala jej pečlivě Beulah, tak že
v několika dnech se úplně zase zotavil

88 -r-

a ona měla společníka, který ji prová
zel ku břehu každý den, když šla vyhlížeti na moře, zdali se vrací její otec.
Důstojník tento námořský byl Vít
Granger. Mladí lidé zamilovali se do
sebe a nežli uplynuly tři týdny, vyzna
li si lásku svou vzájemnou.

VI.
ZRAZEN.

Kdyby byla Beulah neměla teď
svého Víta, který jí stále těšil a nadějí
plnil na shledání se s otcem, byla by
nešťastnou bývala, majíc za to, že snad
vichřice ta, která zničila lodí ameri
ckou, jejího otce potopila v moři. On
však bavil jí a vypravoval ji o matce a
sestře své, které jej tak milují vřele,
ač jest už od mládí svého na moři, a
jak se těší na to, až bude moci přivésti
jim svou kubánskou nevěstu k objetí.
Vyprávěl jí o Americe, což ji velmi
zajímalo, o svých dobrodružstvích -na
moři a vyložil jí, že byl poslán s ma
lou lodí na vyměřování vod podél
břehů kubánských, kdežto větší lodí
válečná ,,Dart“ leží v přístavu kubán
ském v Havaně.
Jednoho odpolodne seděli spolu Vít
a Beulah opět při břehu a Vít loučil
se s milenkou svou, řka, že nevyhnutel
ně musí za povinností svou do Havany
zítra už, aby složil zprávu o svém mě
ření a o své lodí, pak že se vrátí zase,
aby se nikdy více od ní neodtrhl —
když pojednou spatřil v dálce yachtu a
upozornil na ni dívku.
,,Ach, to jest Beulah, yachta mého
otce,“ zvolala radostně dívka, padnouc
mu do Dáručí.
A skutečně tak bylo. Lodí připlula
obratně do přístavu a z ní vystoupil
na břeh El Miralda a jeho syn Ralf.
Několik slov vysvětlení o přítomnosti
Víta a všichni přátelé odebírali se do
letohrádku; kde vyprávěl starý El Mi
ralda o své cestě.
El Miralda neměl nic proti spojení
důstojníka Víta s dcerou svou, ba byl
naopak rád, že nalezne mezi lodníky
Soustátí tak blízkého a oddaného pří
tele. Zamiloval se sám do šlechetného
a hrdinného lodníka a Ralf nalezl v něm
také upřímného přítele.
Když pak viděl El Miralda, že dů
stojníkova povinnost jest navrátiti se co

nejdříve do Havany, umínil si. že jej
tam doprovodí, představí jej tam svým
přátelům zasvěceným v tajné záměry
vlastenecké a Beulah se hnedle vypra
vila na cestu zpáteční. Dcera jeho zů
stala, jako vždycky, sama doma pod
ochranou starého sluhy
El Miralda věděl dobře, jak jest to
nebezpečno odvážiti se do havanského
Íjřístavu. a že by jistě smrť následovaa, kdyby byl vyzrazen vládě, avšak
nešetře sebe a nehledě na nebezpečí,
podnikl to přece, auo se mu to zdálo
velmi důležitým.
Když sešli s lodí, nalezl Vít Granger
náhodou soudruha svého s americké
válečné lodí Graysona Trevera, důvěr
ného přítele svého a byl uvítán vřele
jako z mrtvých povstalý a za ztracené
ho považovaný. Vít musel na rýchlo
vyprávěti své osudy soudruhu a od
toho se dozvěděl, že americká lodí
,,Dart“ musí o půlnoci ještě téhož dne
vyplouti z přístavu na výpravu proti
námořským loupežníkům v karaibickém
moři. Jelikož však její kapitán Devoe
jest povolán do Washingtonu za něja
kým řízením, zbylo na důstojníky, aby
se velení lodě ujali. Jelikož pak jest.
Vít nejstarší z nich, že právě přišel
vhod, aby se velení lodí té uial.
Vít představil druhu svému Ralpha
přístojícího a poslouchajícího a pak mu
vysvětloval, že musí za povoláním svým
opustiti ostrov, avšak v několika měsí
cích že se zase vrátí a s ním sejde.
Po rozloučení odebral se Ralf do taj
ného místa schůzí vlastenců spiklenců
a byl vřele uvítán. El Miralda poznav
že záležitost jejich roste, umínil si, že
zůstane v Havaně vzdor nebezpečí, a
poslal Ralfa zpět na statek, by tam při
pravil tlupu rybářů ku povstání se blíží
címu a postaral se o bezpečí své sestry.
Odebral se tedy Ralf na lodí svého
otce na ostroy spiklenců podlé nařízení
otce, avšak sotva tu pobyl den a sdělil
sestře všecko, co věděl o otci i o mi
lenci její, přišel posel nějaký a pře
svědčiv se, že Ralf jest skutečně oso
bou hledanou, podal mu z Havany za
slaný dopis.
Beulah byla při tom, když jej četl a
silně zbledl třesa se.
,,Nebesa, snad nepotkalo nějaké ne
štěstí našeho otce?“ zvolala.
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,,0d koho máš tento list?“ tázal se nich ohlédl a vyrazil ze sebe varující
křik, při čemž i ženština zajatá vykři
Ralf posla.
.,Generál De Vega mi jej doručil a kla volajíc o pomoc.
Ralf její vykřiknutím povzbuzen a
sdělil mi, abych v případu jeho ztracení
ústně vám pověděl, že všechno je ztra nehledě na nebezpečí, učinil ještě ně
ceno a že náčelník nalézá se v pevnosti kolik skoků s koněm a pak se vrhl mezi
lupiče. Prvním výstřelem z bambitky
Moro.“
Beulah omdlela zármutkem velikým své porazil jednoho, za okamžik padl i
a když byl Ralf zavolal sloužící na po- druhý a už měl mladík odvážný úzdu
m®c k její obsluze, nechal si povídati koně v rukou, na němž seděla dívka
od posla, že El Miralda cítě se bezpeč celá nešťastná.
ným, odvážil se na náměstí, kde však
,,Pusťte úzdu koně dívky té, seňore
byl poznán; hned také zatčen a do loupežníku,“ pravil Ralí, vybízeje prů
vězení uvržen.
vodčího její. by se vzdal. Ten však vida
,,Toť zlé, toť zlé,“ opakoval Ralf, jen jediného člověka proti sobě, namí
,,avšak zemříti nesmí, a nebudu-li jej řil bambitkou svou proti němu a volal
. moci osvoboditi, aspoň budu jeho osud na soudruhy, aby se nebáli, že jen je
s ním sdíleti. A ty, Pedro,“ volal na den jest za nimi a ne více. Ralf však
plachetní ka, ,,zůstaň zde připraven stá srazil dýkou svou bambitku lupiče a
le, až bys o mně uslyšel, neboť mu rozrazil mu hlavu, že se skácel. Hned
sím hned po zemi na Hayanu s poslem pak nařídil dámě, by obrátila svého
tímto. “
koně a spěchala zpět, nežli se vrátí ti
Vyhledal nak svou sestru, již potěšil tři ostatní, kteří napřed už prchali.
že jde vysvoboditi otce, jemuž nemůže
,,To neučiním, abych svého hrdinné
bytí dokázáno, že by byl měl nějaký ho zachránce nechala zahynouti proti
zlý úmysl přijetím do města, a slíbil,
lupičům samotného“, odpověděla dívka
že nechá o sobě brzo slyšeti.
dojemně. Ralf zatím však obrátil se
Ozbrojiv se dobře na nebezpečnou proti třem zbývajícím, kteří chtěli na
cestu po zemi, opustil domov s poslem. něho útok vésti, avšak v tom se obje
vil posel, s nimž Ralí bral se do města
VIL
a loupežníci domýšlejíce se, že jest jich
SPOJENEC V NOUZI.
ještě více v zásobě někde ukryto, opět
První noc cesty své odpočíval Ralf se dali na útěk.
s průvodčím svým v palmovém háji
Blahopřeji vám, má dámo, k vašemu
podél cesty. Druhý den posilněni krá zachránění,“ pravil zdvořile Ralf sme
čeli statně dále a Ralf neměl ani po kaje před ní čapku, neboť ještě dosud
myšlení, aby pozoroval krásy přírodní měl na sobě stejnokroj loďstva americ
kraje, kterými se brali, nýbrž byl za kého.
brán úplně myšlénkami svými, které
„A já, seňore, blahopřeji vaši hrdinnebyly pranic příjemné.
nosti šlechetné, kteráž zachránila mi ži
Ještě hodinu a již museli viděti vot a snad ještě více. Neboť není mi
Havanu.
známo, za jakým účelem loupežníci se
Tu pojednou zaslechli proti sobě du- mne zmocnili. Až do smrti zůstanu
něti podkovy koní. Z daleka poznal vám zavázána díkem, seňore.“
jeho průvodčí, že jsou to loupežníci
Podavši mu ruku, stiskla vděčně jeho
kraje toho a nabídl mu, aby se skryl a on sotva nalézal slov, aby vyjádřil
do trávy, aby se mu nic zlého nestalo. své potěšení nad tím, co bylo právě se
Učinili tak a když několik jezdců mí stalo.
jelo je, poznali, že mezi sebou na koni
Když jí chtěl nabízeti, že ji doprovo
mají ženštinu nějakou. Ralf, nedaje se dí s průvodcem svým k její přátelům,
zdržeti nebezpečím, neb jezdců bylo 6, jimž byla odnešena, pravila: ,,Ejhle,
vsedl na kůň, nařídil soudruhu poslovi, právě přichází otec můj s družinou·
aby jel za ním a pustil se v největším svojí. “
trysku za nimi.
,, Vždyť jest to vrchní guvernér ostro
Nebyl pozorován prchajícími, až když va, “ s poděšením pravil Ralí.
už jim byl v patách, když se jeden z
.,A já jsem jeho dcerou,“ ozvala se··
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dívka. Ci vám jest to tak nemilé, že se
barví tvář vaše na bledo?“
„Nijak, seňorito, ano naopak jsem
velice šťasten, že jsem mohl se osvěděiti k službám dcery vrchního guver
néra “
A v tom už přiblížil se přede vší
svou družinou guvernér sám ve stejno
kroji španělském a se všemi czdobami
syými a volaje: „Nino, Nino, dcero má
mám tě zase přece?“
„Ano jsem zachráněna, ale jen při
spěním tohoto seňora mladého, ’ neb
kdyby ten nebyl s největší odvážností
přišel v čas, byla bych už teď zanese
na v lesy a ztracena.“
„Jest to děsné, jak ti lotři jsou odvážliví; vžiti mi dceru téměř od boku, z
ruky a unésti ji.“
„Otče, já toho byla vína sama, neboť
když jsi zastavil, abys pohovořil s ka
pitánem Eugenem Basilem, předejela
jsem trochu, a tu jsem byla lapena a
unešena.. Avšak seňore, vy jste zapo
menul na mého osvoboditele.“
„Pravda že, odpusťte seňore; radost
otce nechala mi zapomenout! na vás.
Jak pozoruji, nesete americký stejno
kroj, a tak soudím, že tím více jsem
poctěn, když mohu děkovati cizinci za
zachránění své dcery.“ Sejma rukavičku
a klobouk, podával generál ruku mla
díku. jenž však váhal přijmouti ji. Ko
nečně se odhodlal a pravil:
„Seňore, vrchní guvernére, i sem šťa
sten, že jsem mohl službu prokázati
vaší dceři, avšak ač nosím stejnokroj
amerického důstojníka, jsem přece jen
rozený Kubánec a mé jméno jest Miralda.
„Velký bože, či jest to možno!“ zvo
lal guvernér. Pak ale dodal jako sám
pro sebe: „Ano, on měl syna vychova
ného v loďstvu Soustátí — a tento od
vážný mladík jest jeho synem.“ A
temný mrak zakabonil jeho Čelo na
chvíli. Hnedle ale přešlo to a podávaje
znovu mladíku ruku, pravil:'
„Mladý muži, nechci navštěvovati
hříchy otců na synech; zde jest má
ruka přátelská a čest bude vám kdyko
li poctíte můj palác návštěvou svou.
Bezpochyby jedete do Havany a slyšel
jste o svém otci a jeho smutném osudu.
Jen jděte, a přičiňte se, zdali budete
jej moci osvoboditi, neboť musí býti

souzen spravedlivými soudci. A dojděte
k mému tajemníku, jenž vám dá pří
stupu svobodného k otci vašemu v
žaláři. To je prozatím vše, co mohu pro
něho učiniti.“
A ještě jednou poděkovav za zachrá
nění své dcery, obrátil svého koně k
městu s dcerou svou. Tato pak potřá
sla mu vřele rukou podanou jí a
hořká slza soustrasti skanula jí po lící
jedné.
„To jest dobré znamení,“ pravil
Ralf sám k sobě, když s Antoniem po
slem jel za guvernérem Camillem, „a
možno, že budu moci otci svému dobře
posloužiti. A jak krásná jest ta jeho
dcera, pravý anděl; slyšel jsem už vy- ’
pravovati o její dobrotě, která se druží
k jeho ďábelskosti velmi nepřístojně.
Jak podivně působí její pohled na mé
srdce. Bojím se, že budu-li tak šťasten
a budu ji častě moci vídati, budu mu
set ji milovati vzdor jejímu zlému otci.
— Než odvahu musím míti. Budu na
vštěvovat! její palác, budu se mísiti
do vznešené společnosti havanské, byť
otec můj úpěl ve vězení. Ať třeba lidé
mluví o neslušném synově chování.
Budu navštěvovati otce v žaláři a gu
vernéra v paláci. Jeho dcera bude mou
spojenkyní krásnou a mocnou a kdo ví,
zdali se mi nepodaří osvobození otce
mého “
Dojel do města a nalezl dobrého po
hoštění mezi přáteli věci národní, poslal
pak posla Antonia se zprávou o tom,
co se bylo událo ku své sestře a k dů
stojníkům spikleneckým v dálce.

vin.
TAJENY ZÁMĚR.

Ralf sešel se s důstojníky tajného
spolku revolučního a zvěděl všechny
podrobnosti otcova zatčení a sdělil jim
zároveň své dobrodružství, které měl s
dcerou guvernéra.
„To pomůže jen vaší osobě, seňore,“
pravil jeden kmet sestárlý ve službě
španělské, „nikoli však vašemu otci.“
„Jen když mi to otevře cestu k otci,
abychom mohli s ním býti ve spojení
při našich záměrech. A teď, pánové,
neposuzujte mne dle zdánlivého jednání
mého, neb znáte mé srdce a mé zámě
ry. Půjdu ku guvernérovi, budu se po-
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hybovati v jeho paláci, a uvidím pak,
•co budu moci pro naší věc učiniti. “
Skutečně druhého dne ráno nechal se
ohlásiti Ralf v paláci skvostném vlada
ře kubánského. Po udání svého jména
byl připuštěn, ač bylo ještě dosti časně.
V předsíni však skvěle upravené nale
zl prázdno. Nečekal však dlouho ne
boť hnedle se otevřely dvéře a v nich
objevila se v ranním bílém obleku
dcera guvernérova Nina. Ta s největší
radostí jej srdečně uvítala a pochválila
jej, že držel slovo a přišel ji navštíviti.
,, Veliké potěšení mi spôsobujete,
drahá dámo“, pravil Ralf, neb nenadál
jsem se, že bych směl doufati vás spatřiti, neb jsem přišel navštíviti guver
néra. “
,,Skoro bych se měla hněvati na vás
za to; slyšíc jinenovati vaše jméuo před
tajemníkem a vědouc, že otec není pří
tomen, umyslila ]sem si, že vás sama
uvítám a to, proč asi sem přicházíte,
vám sama obstarám. Je li pravda,
^chcete viděti svého otce.“
Zazvonila. Sluha vstoupil.
,,Pozvi seňora Garc»a sem ke mně “
„Si seňorita “
Seňor Garcia vešel, byl představen
zachraniteli své mladé velitelky. Vzáje
mně vyměnili si pánové poklony a pak
velela dívka tajemníku svého otce, by
vystavil seňorovi povolení, by měl vol
ný přístup k otci svému ve vězení v
El Moro, kdy bude si přáti.
S radostí nevýslovnou přijal Ralí lis
tinu vystavenou na místě tajemníkem a
pobaviv se ještě 8 vábnou dívkou i
slíbiv přijití do nejbližší večerní zábavy
domácí u guvernéra, spěchal do černé
pevnosti k otci.
Kus papíru v ruce drže otvíral vše
chny zámky a závory železné, až pro
vážen strážcem ocítil se v doupěti
hlubokém, do něhož jen úzkým otvo
rem ve skále vydlabaným něco světla
vcházelo.
Neviděl ničehož. Jen rachotící okovy
zaslechl v koutě a když svítilna stráže
vrhla zář do kouta, poznal svého otce.
Leželi si v náručí.
„Ralfe, synu můj, tys zde?!“
,,Tak jest, drahý otče, ale nikoli co
vězeň,“ odpovídal pohnut jsa Ralf.
Podstrčiv pak zlaťák do ruky stráže
«působil, že je nechal oba o samotě.

Usadili se pak na vlhké slámě a poví
dání nebylo konce s obou stran. Po
hodině se museli rozloučiti. Slíbil, že
přijde každý den a že bude pečovati o
to, jak by otce osvobodil.
Tak minul týden. Den co den radili
se a vymýšleli, ak by se dalo osvobo
zení otcovo nějak provésti. Steré zámě
ry vymýšleli, ale málo se dalo provésti.
Tu konečně nadešel den, kde dle slibu
Nině daného musel objeviti se v palá
ci guvernéra k zábavě. S bolestným
srdcem se k tomu odhodlal nesa tvář
veselou na odiv.
Byl milostivě uvítán od dona Camil
la a srdečně od jeho dcery. Všichni
bavili se vypravováním a posloucháním
o jeho hrdinnosti při zachránění Niny.
Od tohoto večera byla Nina milen
kou Ralfa a tento navštěvoval ji v pa
láci velmi Často. Skrze její přímluvu
vymohl přesazení otce do jiné přívěti
vější a zdravější celi a směl mu posky
tovati mnohé pohodlí a lahůdky.
Neočekávaně zamiloval se guvernér
do Ralfa s takou vřelostí, s jakou ne
náviděl jeho otce. Nabídl mu několi
kráte slušné postavení úřadní při sobě,
kteréž ”šak Ralf zdvořile ale pevně
vždy odmítl.
Guvernérovi napadlo koupiti si vachtu, v které by mohl ve společnosti
několika přátel či niti příjemné výlety
kolem ostrova. Poradiv se o tom s
Ralfem, kde že by bylo dle jeho lodnické zkušenosti nejlépe lodí takovou
nechat stavětí, slyšel jeho návrh, že
podobná lodí rozkošná se staví právě
v Pensacola v Soustátí pro boháče jis
tého, ale že by byla za slušný peníz ku
koupi. Popis její líbil se donu Camil
lovi a bez dlouhého váhání jej vybídl,
aby mu ji šel koupiti. Haif přijal úkol
ten na sebe a byl vypraven penězi dle
potřeby.
„Done Ralfe“, pravila Nina při lou
čení, „vy máte nějaký tajný záměr, že
jste přijal poslání toto. “
„Nezapírám, má dámo.“
„A záměr týká se vašeho otce?“
„Nemohu viděti jej umřití.“
„Nikoli, a činhe dobře, milý done.
Budu-li moci,pomoha vám ze všech sil,
neb jste věru dobrý syn a ušlechtilý
muž. Pamatujte na mou lásku a odda
nost. Adios.“
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Rozloučili se na měsíc nejméně.
Přijda domů poslal Ralf věrného
Antmia na letohrádek svůj k sestře a
vzkázal donu Pedrovi, aby bez mešká
ní odebral se na ostrov Spiklenců, vy
bral tam 15 nejlepších plavců a poslal
je v rybářské lodici do Pensacola v
Soustátí, kde se s nimi sejde. Vzkázal
pozdravili také sestru svou Beulu a
navštíviv ještě otce, rozloučil se i s
ním.
IX.
SYNOVO HRDINSTVÍ.

Druhý den plul Ralf Miralda z Ha
vany do New Orleansu a odtud pak do
Pensacoly, kde ku svému potěšení na
lezl loď slíbenou právě cohotovenou a
na prodej. Výprava její nenechala ni
čehož skvělejšího a krásnějšího očeká
*
váti. Ralf se znaleckým okem přeměřil
všechny její rozměry a seznal ku své
radosti, že nad míru dobrá to loď —> i
pro jeho tajný záměr. V několika dnech
byl se smlouvou hotov a Camillo stal
se její pánem.
Když stavitel její s Ralfem na palu
bě pili litkup z ohnivé lahve, plula
mitro právě rybářská lodice s 15 Ku
bánci, mezi nimiž stál Pedro. Ralf s
ním vyměnil pohled ale nedal znáti
ničehož více.
Pak v hotelu sešel se Ralf s Pedrem
a večer při měsíčku byla yachta, která
byla pokřtěna „Nina“ osazena plavci
—\ oněmi patnácti z ostrova Spiklenců
— a vyplula z Pensacoly.
Plula krásně, rychle, skvostně. Ne
trvalo to mnoho dní a zakotvila v pří
stavu liavanském, kde ji odevzdal Ralf
guvernérovi.
„Excellenza, nikdy ještě nebyla žád
ná yachta snad tak pevně a pěkně sta
věna, nikdy nebyla tak rychlou a vzne
šenou, jako tato; a lidi, které jsem v
Pensacole najal, dovedou s ní tak
obratně vlásti, že jest z toho radost.“
Guvernér děkoval vřele a pravil, že
podrží schopné ty plavce na ní, i jeho
že učiní její kapitánem.
1 to odmítl pevně a zdvořile Ralf
V několika dnech ozbrojil ji guver
nér a vyjel si s ní prvně na moře s
Ralfem. Přesvědčil se o její výtečnosti
v každém ohledu i o obratnosti mužstva
a chválil Ralťa velice.

Plynuly týdny a měsíce a El Miralda
ještě úpěl na Moro ve vězení. Nebylo
lze dostati jej na svobodu. Byl koneč
ně postaven před soud vojenský a
vzdor všemu vlivu syna a jeho milenky
byl odsouzen k smrti; z rozhodnutí toho
nebylo odvolání. Marné byly prosby za
omilostnění od guvernéra. Zůstával ne
úprosný v tomto případu. Den popravy
byl už ustanoven. Ralf pracoval na do
konání svých příprav tajných.
Nina slavila 17. své narozeniny. V
paláci byl ples nevídaný, velkolepý.
Bylať dcera po Havaně tak milována,
jako její otec byl obáván i nenáviděn.
Ralf, syn odsouzeného, nescházel.
Hned po jeho uvítání vedla jej Nina k
otci jeho.
„Ótče drahý, zde se synem El Miraldy v den svátku svého, prosím tebe
za život vězně toho jediného.“
„Excellenza, i já prosím za život
svého otce.“
„Nikoli, musí zemříti,“ byla chladná
a přísná odpověď guvernéra, jenž mr
zutě se obrátil a zmizel v davu hostí.
„Ralfe, dostojím slovu Čekej na mně
v síni tajemníka“, pravila šeptem Nina
chvtivši se kapitána Eugena Basila s
lodí válečné Magenty.
Ralf čekal v síni udané a Nina při
šla. Vedla jej mlčky několika chodbami
a konečně mu ukázala do síně soukro
mé svého otce.
„Zde jest psací stolek mého otce;
více nemusím ti říci. Kéž se ti to po
daří a kéž sejdeme se zase jednou!“
Zmizela.
Mladý spiklenec s tlukoucím srdcem
přistoupil ku stolu, otevřel jej a nalezl
mezi papíry prázdných několik opatře
ných jen pečetí a podpisem guvernéra.
Vzal jeden, napsal několik řádků naň a
zastrčiv do kapsy poboční, spěchal zpět
do salónů, kde se vše veselilo, v nej
větším jsouc roznícení.
Nespozoroval toho nikdo, že se Ralf
z paláce vytratil.
Kráčel několika ulicemi, pak ale za
hnul k vodě stranou. Zde stál vůz, u
něhož střežil don Pedro.
„Pedro?“
„Já jsem, seňore.“
„Koho máš s sebou?“
„Čtyři plavce, jež jste objednal s
lodě Niny“.
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„Dobře. Vezmi tuto listinu a spěchej
do pevnosti. Zde jest nařízení, podep8ané guvernérem, aby byl El Miralda
vydán ihned a dopraven do paláce. Já
zatím připravím vachtu na útěk. Spě
chejte. ‘ ‘
„Si, seňor, vše bude dobře,“ pravil
Pedro a vstoupiv do vozu už jel k
pevnosti.
Uplynula skoro hodina, kterou Ralf
netrpělivě trávil na palubě yachty gu
vernérovy, kde plavci všichni poslušní
byli jeho rozkazů. Kočár konečně tiše
přikvapil ku břehu, lodice přijala z něho
6 osob a už se tyto nalézaly na yachtě
— El Miralda mezi nimi.
„A teď, drahá lodí, leť s největší
svou rychlostí z tohoto nenáviděného
přístavu! “ zvolal Ralf. Plavci v chvíli
spustili všechny plachty a noční vítr
opřev se o ně vydatně hnal lodí ku
předu.
X.
PROZRAZENI.

Nina, dcera guvernérova, nechtíc,
aby smrť El Miraldy padla na hlavu
otce její, jakož i soucit majíc s nebo
hým k vůli jeho synu, jejž milovala,
dopomohla Ralfovi k osvobození otce
Tento pak, aby neupadl v podezření u
guvernéra, že mu chce lodí uloupiti,
zanechal na stolku jeho list jej ospra
vedlňující.
Čtenář poznal v prvních kapitolách,
s jaký.o úspěchem se potkal Ralfův
odvážný podnik, a jaký měl výsledek
následkem zrady bídné kapitána Euge
na Basila, na válečné lodí Magenta.
Tento Člověk byl třicátník a počítal
své předky šlechtické zpět až k potopě
světa. Zdědil nesmírné statky a byv
spřízněn s guvernérem se strany man
želky jeho, považoval se za domácího
v paláci. Proto obávajíc se Nina, by
náhodou nevešel do pokoje guvernérova
a nepokazil tajný záměr její miláčka,
bavila se s ním mnoho a držela jej
stále blízko sebe. Nikomu ani nenapa
dlo, že by se mohlo něco neobyčejného
díti.
V tom vstoupí do síně důstojník je
den z pevnosti a oznamuje:
„Excellenza, velitel na Moro mne
posýlá se stráží, bychom doprovodili
zpět vězně, aby se nestal cestou pokus
o jeho vysvobození.“

„Co mluvíte, pane, o vězni; nevím
o žádném. “
„Neposlal jste nařízení stran El
Miraldy.... ?“
„Ho, stráže sem! Nikoli, neposlal—
mluvte, co víte!“
„Jeden důstojník z vaší yachty při
nesl váš rozkaz a odvezl El Miralda s
sebou ve voze.
„Per dios! za to budou padati hlavy.
Pošlete ihned Eugénia na jeho Magentu, aby y ach tu stíhal a třeba potopil; a
s Moro ať všechna děla bouchají do
prchajících. Spěšně!“
Zuřivost guvernéra byla v nej vyšším
stupni. Vztekle měřil síni a oči mu jen
zářily.
„Otče, drahý oče, co se to stalo?“
tázala se Nina přiběhši a chlácholiti
jej chtějící.
Stalo, mnoho se stalo, dítě, El Mi
ralda uprchl z vězení!“
„Uprchl! Vždyť byl v Moro “
„Ano, ano —ale což vím jak? —
Stráž — zatkněte mi hned jeho syna.
Je-li otec pryč, mám synovu hlavu zafí.‘
„Mladý seňor opustil palác už před
hodinou,“ oznamoval sluha.
„Ha, už bouří děla na Moro. Toť
dobře. Buď jej utopí neb zabijí. Toť
dobře!“ zvolal guvernér.
„Don Eugenio už stíhá vachtu na
vodě,“ oznamoval hned na to druhý
sluha.
„Však oni jej dostanou. Ale jak se
to mohlo státí? Nejinak, nežli že mu
byl někdo z domácích mých nápomo
cen“, sýpal guvernér a nechal se věsti
dcerou svou do svého soukromého po
koje.
„Ha, co jest toto?“ zvolal, spatřiv
na psacím stolku list nadepsaný sobě.
„Nebesa? toť rukopis toho mladého
zrádce. Co asi má mi sdělovati?“
Rozbaliv list Četl:
„Donu Camillovi, vrchnímu guver
nérovi na Kúbě: Seňore: Vy jste mi
vždy < svědčil láskavosť jen a přízeň; k
mému otci však El Miraldovi nenávisť
trpkou od té doby, kdy před 25 roky
uťal jste pravou ruku od těla jeho, po
něvadž v ní držel meč k ráně za svo
bodu. Vy jste mohl jej teď zachrániti
jediným slovem, ale neučinil jste tak a
proto musím učiniti to já, když se mi
příležitost nahodila, neb nechci a ne-
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Óasně ráno obeslal guvernér kapitána
mohu nechat otce zemříti, když jest v
moci mé osvoboditi jej. Seznav, kde se Basila k snídaní, by od něho samého
nalezaií vaše soukromé papíry, opatřil zvěděl, jak se vše událo, neboť Časopi
jsem si list s vaším podpisem a pečetí sy ranní měly celou událost zmotanou
vyplnil jsem jej nařízením vaším a teď tak, že nebylo lze rozuměti, jak se co
upotřebil jsem vaší yacbty, věda jaké stalo.
má ceny. Nechci však lodí tu vám
Kapitán Basil přišel a vyprávěl před
uloupiti, nýbrž zanechávám vám tuto guvernérem a jeho dcerou do podrobná
poukázku na mého bankéře za plnou všechno, co se stalo, chlubě se i svým
cenu yachty té. Děkuje vám za laska podlstvím, svou zradou a bídností,
vost osobě mé prokázanou zůstávám které dopustil se na uprchlících, když
vaši Excellenci
Ralf Miralda.“
mu život jeho zachránit chtěli.
Guvernér slyše to, chválil jej, že jest
„Ať čerti do pekel duši mou odnesou,
když toto není odvážný kousek, “ sýpěl to výborné válečné umění, kterého
tuto použil, avšak Nina se vzchopila a
guvernér, pře čta list ten.
rozhněvána
nazvala to pravým jmenem,
„Píše uctivě k vám, seňore a jedná
„ďábelskou podlostí“ a zradou proti
poctivě,“ poznamenala dcera.
dobrodinci
svému, zapovídajíc si, aby
„Ano, ano, ale zemře, bude-li lapen
se
kapitán
vícekráte
nehlásil, že jest
Slyš jen ten lomoz děl — toč hrůza—
než to není jen střelba, to je také její příbuzný. Guvernér měl co dělati.
hrom,“ děsně pravil odhrnuje záclony aby uchlácholil kapitána a pak uzavřel
v jeho přítomnosti, že El Miralda musí
oken.
„Ano, děsný hurikán stíhá uprchlíky ještě dnes zemříti na popravišti, mladý
také — nebe jim pomoz,“ vzdychla Ralf, don Pedro a ostatní zajatí plavci
Nina soucitně pro sebe. Palác otřásal že budou postaveni př?d soud a bezpo
chyby že budou také k smrti odsouzeni.
se v základech při bouři té děsné.
Nežli ještě odešel od snídaně guver
nér,
přihlásil se k slyšení americký dů
XI.
stojník Vít s lodě Dart. Byl slušně
V ŽALAŘI.
přivítán a guvernér nemálo se podivil,
,,U čerta! yachta se vrací!“ zvolal když tento přednesl svou žádost za do
Vít na americké lodí, který s Grayso- volení, by směl navštíviti El Miralda a
nem byl celou bouři sledoval a vše da syna ve vězení.
lekohledem stopoval.
Vít žádal nejprvé za vysvětlení, jak
„Věru. Co to má znamenati?“ divil může soudruh jeho Ralf Miralda, jenž
se Grayson.
jest americkým důstojníkem lodnickým
„Nepochopuji; brzo ale uvidíme. Po býti zatčen. Než tu mu sdělil guvernér,
pluje kolem.“
že Ralf už před rokem opustil americ
Důstojníci oba se divili, neb pro kou službu a proto že nemá právo na
vzdálenost, bouři a blesky nebyli spo americkou ochranu. Vysvětloval Vítovi
zorovali. že loď Magenta shořela. Po viny starého i mladého Miraldy proti
mocí dalekohledu seznali při svitu mě státu i vládě jeho a pravil, že starý El
síce, jenž se z mraků zase prodíral, že Miralda ještě dnes bude popraven a
děla nejsou obsluhována. Až když při mladý souzen i bezpochyby také k smrti
šla naproti lodí americké, spozoroval odsouzen.
Vít s úžasem, že kapitánem její jest
Konečně nechal se uprositi guvernér
Eugenio Basil a nikoli Balí. Basiloyi a dal Vítovi povolení k návštěvě jich
to nedalo a vyskočiv na bok volal:
v žaláři, neb se vyznal Vít, že stojí k
„Vidíte, seňore Amerikáne, že jsem nim v blízkém přátelství a že nebylo
by mu možno neviděti je, nežli opustí
dostal tu loď bez vaší pomoci.“
„Což jest udatnost u španělského dů Havanu.
Stráže vězení na Moro divně vrtěly
stojníka tak řídká, že se ní musíte hohlavami, když se Vít vykázal průvod
nositi,“ odsekl mu Vít.
Ještě téže noci octli se El Miralda a ním listem do vězení El Miraldy. A
Ralf jeho syn pod silnou stráží v tuto bylo ještě větší překvapení otce i
syna, když před sebou spatřili Víta.
žaláři.
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„Jak mně to těší, že přicházíte,
mladý příteli, abych po vás vzkázal po
slední své slovo milé dceři, neb tuším
že není na dlouze života mébo. “
,,Opravdu jest marnou nadějí vás těšiti. neb právě přicházím od guvernéra
a ten pravil, že ještě dnes máte ze
mři ti. “
„Čekal jsem to. K čemu odkládati?
Arci bych si přál zemříti raději ve vřavě
bitvy s inými Kubánci za sebou a ko
lem sebe. A co RalfJ“
,,Má býti souzen a bude-li shledán
vinným zemře prv také. “
„Toť hrozné pro tebe, synu!“
,,Nikoli, otče; nebojím se zemříti za
Kúbu a kráčeti celtou, kterou tys mně
předešel z lásky k vlasti a k její svo
bodě. “
,,Neboj se, příteli a neodávej se po
mýšlení na smrt. Mám ještě cestu,
abych tě zachránil,“ těšil Vít.
,, Ztratí ti otce a zachrániti sebe, to
nechci. Nechte mně zemříti s mým
otcem. “
„Ustaň synu, nemluv tak. Což nemů
žeš žiti, abys mně pomstil? Co tvůj
náčelník velím ti, bys hleděl dostati se
z těchto zdír bude-li možno a seti pak
po celé Kúbě sémě nesváru, spiknutí,
vzbouření, aby vyrostla z něho svoboda
a neodvislosť národa.“ El Miralda mlu
vil vřele se zaníceným zrakem, any
okovy řinčely při pohybování jeho jedné
ruky. Obrátě se pak k synovi ještě je
dnou, pravil vážně:
„Přísahej, Ralfe, že ocítíš li se ještě
jednou na svóbodě, věnuješ život svůj
osvobození ostrova od španělského ty
ranství!“
„Přísahám, otče!“
„Dosti. Jsem spokojen. A teď slovo
k vám. mladý příteli. 8 mého srdce
snímám tuto obraz mé dcery a ukládám
jej v ruce Vaše. Slibte mi, že ujmete
se jí co muž a budete jí otcem, bratrem
a vším po celý život.“
„Slibuji, seňore,“ odvětil slavně Vít.
„Žehnej vám nebe. A teď mám ještě
prosbu k vám. Přál bych si, byste mne
doprovodil k mé smrti a stál při mne
i pochovati dal tělo mé, a pak byste
donesl dceři mé zprávu o mé smrti.“
„Učiním dle vašeho přání“.
V tom vešla stráž volajíc El Miraldu
k poprayě.

„Jsem hotov,“ odpověděl tento, a
kapitán se stráží četnou jej vyvedl z
vězení ven po krátkém ale dojemném
rozloučení se synem jeho.
XII.
SLADKÉ JEST ZEMŘÍTI PRO VLASŤ.

Bylo to odpoledne v ten den, kdy
po třetí už odsouzený náčelník spiklen
ců kubánských, vlastenců p o vlast se
obětujících, měl zemříti a davy obyva
telů kubánských spěchaly ulicemi k popravišti osudnému, kde smrtí mělo mu
býti splaceno to, že miloval vlast a
chtě! ji osvobodití od tvranů její.
Tisícové shromáždili se na místě tom,
aby viděli umírati člověka pod rukou
katovou. Španělové milují prolévání
krve, a nemohli se dočkati okamžiku
rozhodného. Jak zdlouha plynula jim
každá minuta, kdežto odsouzenci a jeho
přátelům ubíhala jako mžitkou i hodina.
Ve čtverci z mužů, španělského voj
ska utvořeném seděl se svými poboční
ky na koni Camillo, vrchní guvernér,
jehož jediné slovo mohlo El Miraldu
zachrániti, jenž však slovo to vysloviti
nechtěl.
Hnedle zazněl z dáli tlukot bubnů
krytých a úpěnlivý kvikot píštaly, za
nimiž ozýval se dusot mužstva četného.
Uprostřed stráže té kráčela přímá ještě
postava starého spiklence a po boku
jeho smutně kráčeli Vít a Ilalf. El
Miralda kráčel pevným krokem a s
pyšnou tváří ku popravišti.
Pojednou, když byli na místě, obrátil
se Ralf ku guvernérovi a pravil hlasitě:
„Seňore, nechci prošiti o milost pro El
Miraldu, ale tolik prosím pro tu záslu
hu, kterou mám před vaším duchem,
byste nechal otce mého zemříti smrtí
vojenskou, zastřelením, a nikoli mečem
katovým. “
Vít k tomu přistoupiv přidal: „1 já
prosím o to, seňore, pro tu přízeň,
kterou jste americké lodí vždy osvědčil. ·
Camillo zamračiv se rozmýšlel. Ko
nečně pravil:
„Seňore Amerikáne, vám k vůli po
volím vaší žádosti a ať zemře odsouze
nec jak si přejete.“
I byl hned celý plán popravy změ
něn. Dutý čtverec pěchoty otevřel se
na jedné straně a tu byl postaven El
Miralda. Pak přečetl důstojník třetí
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•odsouzení jeho a lid díval se se zají
mavostí na vlastence, který nebál se
zemříti. Arci považovali jej mnozí za
zločince dle výkladu vlády.
Když důstojník oznamoval, že jest
připraven, pravil El Miralda k přáte
lům svým přítomným, mezi nimiž stál
také don Pedro s ostatními plavci, ale
v okovech, neb chtěl guvernér, aby byli
svědky smrti vůdce svého:
„Víte, v tebe skládám veškeru svou
naději stranu mé nebohé dcery. Vyřiď
jí, že jsem zemřel odhodlaně a bez lí
tosti leda pro ni. Ty pak, milý synu
můj a vy ostatní, kteří máte po mně
smrt jistou, patřte na mne, který stojím
na pr^hu smrti a nebojte se. Buďte
hrdinní a vězte, že až na našich hro
bech bude tráva růsti,vykvete svoboda
vlasti naší jistě a bude prosta trýzni
telů svých jednou. Synu můj, pamatuj
si to.“
Podali si ruce, podívali se do očí
sobě hluboko, objali se, aby se více
nespatřili.
El Miralda postavil se na své místo
a dal znamení rukou vojákům. Pak
učiniv povel vojenský, velel sobě samu
k smrti.
Blesk z pušek — rána — kouř — a
El Miralda ležel mrtev na zemi bez
dechu. Hudba spustila národní hymnu,
davy se rozcházely a volaly cestou slá
vu Camillovi za to, že jim poskytl tak
milou zábavu.
Zdrcený, uvnitř ale chladný na povr
chu Ralf byl s ostatními vězný odveden
do pevnostního žaláře. Vít žádal za
mrtvolu padlého a byla mu vydána,
neb věděli důstojníci, že má u Camilla
vliv veliký. Mrtvola byla vzata na sta
rost pohrobníka a večer ještě vezena
byla provázena dvouma jezdci z Hava
ny na statek letní. Vít a Antonio byli
průvodčími její.
XIII.

den co den smutně ta vodu, čekajíc
příjezd otce, bratra a milence. Obava
o otce stále ji tížila, neb věděla, co je]
čeká, bude-li lapen v Havaně vládními
pochopy.
Zaslechši kroky blížící se právě v oka
mžiku truchlých mvš.ének, obrátila se
po sluchu a už spočinula v náručí mi
lence svého zapomínajíc na vše.
„O, Víte, jak jsem šťastna, že jste
zase zde.“
,,1 já cítím se nad míru šťastným.“
Ve slovech jeho však spozorovala
něco neobyčejného a v očích scházel
lesk vnitřní radosti. Napadlo jí to hned.
„Víte, vy nesete nějakou smutnou
novinu?“
,,Beulah, vy jste pravila, že opustíte
celý svět a přivinete se jen ke mně
šťastnou se cítíc.·1
„A opakuji to dnes zase, Víte: ale
co to cizího ve vašich slovech?·
*
,,Poněvadž, drahá dušinko, přeji si,
abys úplně na mně spolehla a nalezla
útěchy v srdci mém, neb — “
,, Nebesa — rychle — neb-------co
můj otec, můj bratr?“

,,Bratr váš jest v Moro.“
,,V Moro, a co za zločin spáchal
před očima Španělů?“
,,Pokoušel se vysvoboditi otce vaše
ho z vězení, podařilo se mu, až na
zrádu, která jej uvrhla v ruce nepřátel
jeho a — “
,,O, mluvte, Víte, co ještě— ?“
„Sebeřte všechnu svou sílu duševní,
nebohá dívko.“
,,Jen mluvte, jsem silná dosti— a?“
„Vy jste sirotkem od včíra.“
„Otec můj mrtev?“ zaúpěla dívka
sklesnuvši v sedadlo.
„Zemřel smrtí hrdinnou pro vlasť
rozkazem Camillovým a bratr váš má
zemříti též.“
„Ale nesmí zemříti!“ vyskočila dívka
znovu odvážně vzhůru. „Já vše učiním,
bych jej zachránila a vaší ženou nebudu
DCEŘIN SLIB.
dříve, pokud Ralf není zachráněn!“
Vít ponechav Antonia s mrtvolou
Vít slíbil, že se přičiní s její pomo
pozadu, spěchal napřed, aby dříve při cí, a vyprávěl jí dříve všecko, co už
pravil Beulu na ránu, která ji nyní známe, že se událo v Havaně. Když
dopověděl, spozorovali vůz s mrtvolou
očekávala.
Bylo to večerem druhého dne po otce přicházející.
zastřelení starého vlastence, když při
Druhý den ráno byl pohřeb. Vít za
blížil se Vít k letohrádku. Nalez! Beu stupoval místo kazatele, čta obřady po
lu na sedátku u břehu, odkud vyhlížela hřební církve episkopální.
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Beulah zanášela se teď jen myšlén
kou na zachránění Ralfa. Připravila se
na cestu, vzala dva sluhy s sebou a za
dva dny byli v Havaně. Vít nalezl jí
místo u příbuzné staré, kteráž ji ráda
uviděla a pak odebral se na loď svou,
kde nebylo nic nového zvlášť.
XIV.
SOUBOJ.

Dva listy nalezl tu Vít nadepsané
jemu. První zněl:
jVa yachte Nina, Čtvrtek.

Seňoru Vítu Grangerovi, veliteli amer.
válečné lodí Dart.
Seňore—Stíhaje buřiče El Mira'du a syna jeho minule v noci a míjeje
vaši loď, obdržel jsem od vás odpověď
tak drzí, že ji nesnesu. Za urážku uči
něnou mi na mé palubě před mým
mužstvem žádám zadostiučinění úplné
písemně.
Bůh zachovej vás dlouhá léta a věř
te, že se zvláštní ochotou zůstávám
Váš ponížený sluha
Don Eugenio Ba sil.
kapitán loďstva španělského.

V odpověď na dopis ten poslal po
příteli svém Vít Basilovi následující
dopis:
Americká válečná lodí Dart, přístav
Havana, sobota.
Kapitánu Eugeniovi Basilovi:

Pane—Obdržel jsem až dnes váš
dopis jsa nepřítomen na lodí. V odpo
věď pravím tolik, že slova má byla
vyvolána vámi a nevím, k čemu bych
je měl omlouvati, což ani činiti nechci.
.Každé další sdělení od vás jsem hotov
přijmouti ač bídné zrádcovství vaše při
zajetí yachty dobře mi známé mělo by
vás postaviti pod všimnutí si vás od
poctivého muže.
Guy Granger.

Co Grayson odnášel list, četl Vít
druhý. Zněl takto:
,,Seňore—Rozumějíc dobře svaz
kům poutajícím vás k nebohému vězni
v Moro a vědouc, že jej chcete osvoboditi, oznamuji vám, že má býti Kalf
Miralda popraven, nebude-li v brzku
osvobozen, k čemuž chci býti dle všech
sil nápomocnou, za kterýmž účelem
prosím, přijďte do paláce uavštívit
Ninu Camillo.

Radostí naplněn spěchal Vĺč k Beu
lah, aby jí sdělil radostnou zprávu o
neočekávané pomoci jim kynoucí. Pak
ale obdržev vyzvání na souboj od Basila přijal na večer ještě při západu
slunce za městem na meče.
Srdce mu tlouklo, když jel za město
v průvodu Graysona a lékaře. Co bude
z Beulah, co z Ralfa? Než vyhnout! se
nemohl, aby pomstil dle možnosti zra
du spáchanou na Ralfovi od bídáka
kapitána, který jsa dobrý šermíř s
mečem, nevzal ani lékaře s sebou za
město, jsa jist, že nemůže se mu niče
ho státi.
Dopadlo to však špatně pro něho.
Meč mu byl při prvním náběhu obrat
ným a silným Amerikánem vyražen z
ruky a dostal hlubokou ránu do boku,
kterou musel obstarati lékař Vítův.
Nešlechetný kapitán Basil byl potretán a zrada jeho pomstěna.
Druhý den ráno časopisy přinášejíce
zprávu o setkání tomto stranily spíše
Vítovi a sdělovaly, že jest kapitán
těžce, nikoli však smrtelně raněn. Vít
skoro se obával obje viti se v paláci,
věda, že kapitán jest tam spřízněn, a
že jej snad ani nepřijmou tam. Avšak
odvážil se přece pro přítele. Šel.
Nina uvítala jej velmi vřele a rado
stně. Sdělila mu v odpověď na jeho
obavy, že kapitána Basila dávno nepo
važuje za příbuzného a přítele. Zvědě
la, že Beulah, Ralfova sestra, jest v
městě a chce osvobození býti nápomoc
nou, což jí přišlo velmi vhod. A pak
promyslivši vše vyprávěla Vítovi svůj
záměr následující:
Guvernér včera odplul do Santiago·
de Kuba. Propustil svého tajemníka
osobního, jenž dnes popluje do Španěl.
Za něho měl dostati jiného 181etého v
kláštěře vychovaného mladíka, kterého
nezná, a který se na cestě utopil a de
peše o tom došly dnes do její ruky,
tak že žádný jiný o tom neví. Kdyby
se Beulah odhodlala na nějaký Čas
hráti úlohu tajemníka osobnílio u gu
*
vernéra převlečena za muže, měla by
velikou moc a vliv na další zdar toho
záměru.
XV.
MLADÝ TAJEMNÍK.

V úpravném pokojíku, kde Nina s
Vítem smlouvali se o tajném úkolu je*7
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dnoho i druhého k osvobození Ralfa,
seděly třetí cen po souboji, v němž
Basil byl těžce raněn i pokořen, dvě
osoby.
Jednu zná čtenář co Ninu Camillo v
skvostném oděvu dcery vladaře důstoj·
ného; druhá byla asi lSletý mladík s
»krásným obličejem skoro ženským v
ipěkném oděvu z bílého flanelu.
„Přestojím-li zkoušku udatně, “ pra
vil mladík, ,,nebojím se pak o budouc
nost, tetičko Nino.“
„Dio. musíš udatně ji přestátí, sice
jest Ralí ztracen. Jakmile přijde před
soud, bude odsouzen. Soudy španělské
nedělají žádných průtahů s nepřáteli
vlády španělské.“
„ já to dobře vím sen—“
,,’Už zase zapomínáš, že jsi Dio a já
tvoje teta?“
,,Odpusťte, tetičko Nino, dám si již
pozor.“
Poznáváme sestru Ralfovu Beulu za
nastávajícího tajemníka guvernérova pře
strojenou, kterýž dnes má přijíti a ji
prijmouti z cesty, Nina připravovala
Beulu na úlohu její, vyprávěla jí vše
chny podrobnosti rodinné, které muse
la znáti a zasvěcovala ji v spůsoby,
jakými se zavděčí otci její.
Guvernér přijel a Dio Yarona byl
mu představen od Niny. Camillo měl
velikou radosť a viděl v jeho tváři po
dobu své zemřelé sestry jako v obraze.
Přijal jej za tajemníka a odevzdal ho
Nině, aby se postarala o další jeho
potřeby.
Druhý den uvedl jej do všech povin
ností jeho a byl potěšen jeho schopno
stí a dovedností, kterou v každé práci
jevil. Dio zalíbil se nejen guvernéru,
ale všem ostatním úřadníkům, s nimiž
mu bylo jednati.
Uplynuly dva měsíce a Dio opanoval
v úřadě. Guvernér věda, že může se
spolehati se vším na tajemníka svého,
zanedbal často sám mnohé věci. Nade
šel soud Ralfův a ostatních plavců a
všichni byli odsouzeni k smrti. Nad
očekáváni povolný udělil guvernér jim
ještě 60 dní času k přípravě na smrť.
Vít zatím opravoval svou loď, čehož
velice potřebovala a spoléhal na d*ě
pomocnice v paláci, že se o Ralfa po
starají, jak jen bude čas. Zatím byl
povýšen od vlády z Washingtonu za

kapitána své lodí pro zásluhy osvědče
né Zároveň mu bylo nařízeno, aby bez
odkladu vyplul a odebral se do jižní
Ameriky až k Monte Video, odtud pak
zpět do Washingtonu. To jej zarazilo.
Byl by se musel vzdáti záměrů a na
dějí svých, což učiniti nechtěl. Raději
že složí úřad a věnuje se úkolu svému
vlastnímu Složil tedy velitelství lodí
na přítele Graysona Trevora. nařídil
mu, že musí v noci ještě odplouti a
zašel si do paláce, aby nejen se roz
loučil, oznámil své odplutí, ale aby si
také vymohl dovolení k návštěvě Ral
fa i umluvil se, co se dá dělati.
Dlouho umlouval se s Ninou a Beulou, an guvernér nebyl doma. Sosno váli
celý tajný plán. Pak dostal přístupu do
vězení Ralfa a sdělil mu, že odjede,
žádaje za sdělení cesty na ostrov špik
lenců, by se odtud vrátil zpět do Ha
vany přestrojen. Ralf dal mu adresu
tajného oddaného muže v Havaně,
který nejlépe jej provodí tam, an jest
sám plavec, ale zapřísáhl se, že ač by
rád stál na svobodě, nepřijme ji bez
Pedra a soudruhů jeho, kteří jsou stejně
s ním a pro něho odsouzení k smrti.
Vít slíbil mu, že jest o vše už po
staráno, ubezpečil jej, že Beulah se
má dobře a že jest veliká naděje na
osvobození, načež se rozloučili na brz
kou shledanou.
XVI.
ODVÁŽNY POKUS.

Byl krásný večer. Slunce právě za
padalo. Americká ,,Dart ‘ byla už celý
týden z přístavu pryč. Do přístavu vjí
žděla právě plachetní odřená loď ká
vová a vyhledala si místo přistání u
guvernérovy yachty ležící na kotvě.
Pojednou z Moro ozvala se dělová
rána, kterou vždy bylo pozdrayeno slun
ce zapadající i vycházející. V tom to
zazní z břehir
,,Yacht ahoy! “
„Ay, ay, pane, jen dále!“ volal
velitel yachty poznav v blížícím se gu
vernérova tajemníka.
V nej bližším okamžiku stál Dio Va
řena na palubě jsa zdvořile uvítán ka
pitánem.
„Done Torre, chci vám sděliti, že
guvernér přeje si brzo použiti yachty
své, abyste ji tedy měl ve všem po
hotově. “
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.„K službám, seňore
*
“
„Poněvadž chceme míti veselou cestu
přinesl jsem vám několik beden lahví
vinných; světím dnes své narozeniny a
•tu bych si přál, byste jich několik vy
pili na mé zdraví.“
„Mnoho díků, seňore,“ děkoval veli
tel a už sliny dělaly se mu na jazyku
v předtuše požitku slíbeného.
„Račte pamatovati, done Torre, aby
mužstvo přihnuvši si, snad nedělalo
mnoho hřmotu na palubě a aby nebylo
nalezeno pak ráno ještě v nepříčetném
stavu.“
„Žádné nebezpečí, seňore.“
V tom připlula na blízko kávová těž
ká loď, jejíž velitel žádal za dovolení,
by směl připevniti ku kotvici yachty.
„Jen se postavte na kotvu vlastní,“
•odpovídal velitel yachty.
„Nemáme žádnou; ztratili jsme ji v
bouři cestou.“
, .Torre, dovolte mu toho, chuděrovi, “
přimlouval se Dio.
„Jak pravíte, seňore; dobře tedy,
člověče, máte dovoleno připevniti se na
naší kotvu,“ volal Torro.
„Děkuji, seňore, dám vše, čeho si
budete přáti“, pravil vůdce lodí kávové
.a už použil dovolení mu daného.
„A teď, Torro, musím se vzdáliti.
Víno máte v kajutě. Užijte ho všichni
ve zdraví.“
„Blahoslavená matka boží vás pro
vázej, seňore“, blahořečil Torro a sotva
• dostoupil tajemník břehu, pozval své
mužstvo na výborné víno, jež chutnalo
nad míru.
Pilo se a výskalo dobré dvě hodiny
—pak ale usnuli všichni lodníci do po. sledního na yachtě.
(Byla noc.
Pozdě hodně pozvedla se na kávové
lodí postava a volala na Ninu, zdali by
někdo ji uslyšel.
Žádná odpověď.
„Do práce, lidé mí“, velela osoba ta.
Na vodě se to míhalo při kmitu
hvězd. Hnedle osoba ta vyšplhala se
na yachtu a ostatní plavci za ní. Oby
vatelé yachty spali jako dřeva, neboť
bylo víno připravené, a byli hnedle
svázáni, ústa jim ucpána a leželi bez
pomoci v kabině. Z velikého sudu vin
ěného vytáhly se šaty španělských vojí
nů, stráže zvláštní guvernéra. Do těch

oděli se noví plavci; někteří opět oble
kli na sebe stejnokroj Torrových plavců
a velitelský stejnokroj měl nový velitel,
jenž nebyl nikdo’jiný nežli Vít Granger.
„Hoši, dvacet vás bude hráti španěl
ské vojáky, ostatní španělské plavce.
Svázané Španěly zavřete do kabiny na
kávové lodí. Antonio, ty zůstaneš se 4
muži na palubě yachty a ostatní půjdou
se mnou na břeh. Zatím popluješ s
y ach tou pod Moro a počkáš na nás,
až se vrátíme.“
„Stane se, seňore,“ odvětil Antonio.
„Pamatuj, že každý křivý krok stojí
nás všech životy.“
Vít s vojíny spěchal na břeh, kde
čekal už tajemník guvernérův s listinou,
řka:
„Vše připraveno. Guvernér už spí.
Mám listy a doprovodím vás sám.
Mně pustí všu le. Seňorita Nina modlí
se za náš zdar!“
„Nepôjde s námi?“
„Nikoli; vyložil jsem jí to a prosil,
ale nechce. Mimo to došly dnes tajné
zprávy do paláce. Don Camillo jest od
vlády odvolán a za týden zde bude
jeho nástupce. Camillo dostane důležité
místo jinde a odpluje s lodí, která při
veze nástupníka jeho “
„To jest arci důležité a my máme
svrchovaný tedy čas. Pojďme!“
A vojsko táhlo ulicemi Havany majíc
tajemníka v čele, k Moro.
Dio lehce pořídil u důstojníků v Moro,
kteří jej měli ve veliké vážnosti a byli
hotovi uposlechnouti každého jeho roz
kazu ani papíry viděti nechtíce guver
nérem podepsané.
Dio vyprávěl jim, že guvernér zasle
chl, že se schází v Havaně podezřelý
lid, který má tajný plán zmocniti se
vězňů, až budou vyvedeni k popravě a
učiniti roztržku. By jim to překazil a
vyhnul se prolévání krve, nařídil, aby
byli vězni všichni tajně noční dobou
dopraveni v jeho yachtě do Santiago
de Cuba, kde budou hned po svém vy
stoupení na břeh popraveni.
Velitel pevnosti byl hned pohotově
vyhověti žádosti a byl velice rád, že
Dio přivedl s setou své muže a že vo
jíni z pevnosti nemusí býti ani buzeni.
Vše bylo „buenos. “
V několika okamžicích stáli spoutaní
vězňové, Ralf a jeho věrní plavci, pod
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širým nebem a vojsko vedlo je na loď
čekající. Bio ještě upozornil velitele
pevnosti, aby nařídil, by se stráže tiše
chovaly v přístavu a loď ne vytrhovaly
na cestě.
Za hodinu vyplula vachta s vězný z
přístavu na širé moře.
Tu teprve vstoupil tajemník guverné
rův v přestrojení svém k Haifo vi spou
tanému a padl mu na prsa volaje:
„Bratře, drahý bratře, jsi na svobodě!“
Ralf jako hromem omráčen hleděl na
tajemníka a stálo jej to mnoho, nežli
přelud minul a pravda holá stála před
jeho zrakem vysvětlená.
Radost všech nedá se vypsati. Není
toho také třebi, neb každý citlivý čte
nář se toho domyslí.

XVII.
NA ČÍHÁNÍ.

Asi deset dní po událostech oné
osudné noci vypsaných v předcházejícím
odstavci vyplula z přístavu havanského
lodí obchodní s vlajkou španělskou do
oceánu s plným: plachtami. Asi tucet
osob bylo na ní a odpůldne bylo krás
né. Všichni stáli na palubě, hledíce na
krásný ostrov, jakoby se chtěli pohledy
svými s ním rozloučiti na vždy.
Na lodí nalézal se bývalý vrchní gu
vernér Kúby, don Camillo, jeho dcera
Nina, don Eugenio Basil a několik
průvodčích jejich mimo potřebných
plavců.
Pojednou kapitán vykřikl, že se za ni
mi žene nějaká bystrá lodí, která zda
leka ještě malou se zdá, avšak každou
chvílí se zveličuje, a zdá se míti je za
účel letu svého.
„A jak rychle se pohybuje, Excellenza,“ pravil kapitán. „Měl jsem za
to, že není v těchto vodách lodí, která
by dovedla s takovou rychlostí plouti,
jako Isabella; tato však ještě tu pře
koná “
Camillo pozval k sobě s dalekohle
dem Basila, jenž byl ještě bledý od
poranění v souboji. Byl určen za ženi
cha Nině, která se byla svému otci
přiznala z účastenství na zachránění
Ralfa Miralda a ač prosila za odpuštění,
nedosáhla ho. Otec umínil si, že ji po
trestá tím, že musí Basila pojmouti za
manžela.

„Co já znám“, odpovídal Camillo·,
„jest ve vodách těchto jediná lodír
která toto dovede. Co vy, Basile, my
slíte o ní?“
Nina bledá stojíc otci po boku, s
netrpělivostí očekávala odpověď Basilovu, když tento pojednou ze sebe vy
hrkl:
„Seňore, to jest Nina.“
„Ho, sefíore kapitáne,“ velel Camil
lo, „rozepněte všechny plachty, kde
jaké máte, nebo dohoní-li nás tamta
yachta, jest to moje smrť.“ Hlas sesa
zeného vládce byl třesavý. BomnívaL
se, že jistě jest to El Miralda, jenž loď
tu vede a že přichází, aby pomstil smrť
otce svého na něm, aby jej na cestě
teď opuštěného od ochrany vojska za
vraždil.
Kapitán rozepjal plachty všechny
až se stěžně ohýbaly a praskaly, avšak
nebylo to nic plátno, neboť Nina byla
*
rychlejší všech lodí a blížila se stále.
Čž jen půl míle byly obě lodí od sebe·
vzdáleny.
„O, že jsme nepoužili lodí ozbrojené·
a vydali jsme se na cestu v takové
skořepině slabé,“ naříkal don Camillo.
„Kapitáne, musíme se brániti do po
slední krůpěje krve.“
„Není možno, seňore. Mám jen 20'
mužů a dvě malá děla, a protivník nášmá čtyři hodně silná.“
Na Nině se zakouřilo a dělová rána
zaduněla, když kule z děla trhala pla
chty vládní lodí.
„Zastavte tedy a vyčkejme!“ velel
Camillo v smrtelných úzkostech, jaké
cítí každý tyran, když očekává odplatu
za trýzeň, kterou působil podřízeným a
poddaným svým, jsa bezbranným.
Od Niny blížila se kocábka a v té·
poznal Camillo mladého spiklence Ral
fa, Víta Grangera, a bývalého tajemní
ka svého Bio, ještě v mužském oděvu
jeho. Byli připuštěni na palubu Po
zdravili slušně guvernéra bývalého a
Ralf pravil pevným hlasem:
„Seňore, my byli na číhání na tuto·
lodí vaší už několik dní. Nechceme
jako lupiči uvrci se na vás, ač máme
přesilu; nechceme žádných vašičh po
kladů, vyjma jeden a ten doufáme vy
dáte nám dobrovolně. Jesti to seňorita
*.
Nina Camillo, jíž nabízím svou lásku a
ochranu, jako muž. Pakli odmítne na
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bídnutí mé, necháme vaší lodí plouti
pokojně dále; přijme-li však, vezmeme
ji na naší lodí od vás, pod ochranu se
ňora Grangera a mojí sestry tuto, va
šeho bývalého tajemníka, jak bezpo
chyby známo. Až doplujeme do ameri
ckého přístavu nejbližšího stane se mojí
ženou. Co tomu říkáte, má dámo?“
S výkřikem radosti vyskočila Nina a
vrhnouc se do náručí Ralfa volala: ,,Tvá
jsem na věky!“
,,Nikoli, zrádče, ona půjde se mnou!
‘Ona jest mojí nevěstou“, volal don
Eugenio.
,,Nikdy, otče!“ rozhodně se ozv»la
Nina. ,,Eugenio Basile, já se vás zří.
kám na věky a raději bych byla ze
mřela, nežli bych se stala nevěstou ta
kového podlého bídáka, jakým jste še
několikráte osvědčil býti.“
,,Slyšeli jste, pánové,“ pokračoval
Balí. ,,Seňorita promluvila a varuji vás,
byste zanechali všeho protivení se a
násilností; neboť done Uamillo jen k
vůli dceři vaši šanuji vašeho života, by
nemusela si vycítati, že ruka její manže

la jest zprzněna krví její otce. Mějte se
tedy na pozoru,aby nebyla škoda vaše.“
Ani don Camillo aniž Eugenio Basil
nepromluvili slova více. Nina naspěch
připravila svá zavazadla a vezmouc jed
nu služku s sebou,odebrala se s Ralfem
s lodí svého otce dolů na Ninu. Oba
Španělové však proklínali, když byli z
doslechu, dlouho ještě Miraldu, Víta,
Beulu a všechny Amerikány i s Ame
rikou vůbec.
Yachta vesele zabočila jiným směrem
a jen letěla k břehům americkým,
kdež se dostala šťastně, o Španěly se
více nestarajíc, do zálivu Ohesapeak,
zakotvivši před domovem Víta Gran
gera, jenž byl od svých i se všemi
svými vřele uvítán. A zde v domově
tom odbývaly se téhož týdne dvě svat
by^ Ralfa s Ninou a Víta s Beulou.
Žijí šťastně a nejen během osmileté
kubánské války poslední ale i ještě po
ní bylo slyš°ti jména jejich a jména
dospělých dítek jejich mezi řadami bo
jovníků za osvobození krásného ostrova
z poroby španělské. -

PŘEKAŽENÝ POLEDNÍ SPÁNEK.

Po obědě strýček Pánek
upadl vždy v sladký spánek,
Mohlť on to činiti
a stáří své silniti.

Kazimír, kluk rozpustilý,
vklouzl tajně v tuto chvíli
do strýcovy světnice —
chechtejte se ďáblice!
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,,Tuť hodiny, ah!“ zvolá jen
a závaží již táhne ven.
Šňůru jme se vázat však
strýce svého na věšák.

„Heee pš!“ zakýchne spící, neb
šimrání nosu není med.
Klouček má z toho radost
však jiná jeho žádost.

K Pánkovu přiskočí stůlku,
špičatou uchopí hůlku
a přiblíživ kradmo se,
jí šimrá ho na nose.

Kornout z papíru za límec
strčí jak skvostný komínec.
Na to pak sirkou škrtne
a kornout rázem chytne.
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Ajaj, ubohý ty strýčku,
nového druhu, hle, svíčku.
Nemysli však že blecha,
na šiji tvé ti zdechá.

Strýc vyskočí a — <5 hrůzo!
Přispěj, pomoz o Meduso!
A tu vizte, jak strýc Pánek
polední svůj skončil spánek.

Záchranný sloup.
Před zřízením nové budovy universitní před
nášeli profesoři v Jeně po různých místnostech.
V místnosti profesora bohosloví nalézal se
sloup. Když ku konci školního roku studující
svá vysvědčení vyzvedovali, pravil profesor
jednomu z nich: „Ale, milý pane, vždyť jsem
vás nikdy v přednášce své neviděl!“
,,O, já sedával vždy za sloupem, pane profe
sore!“ — „Podivuhodno!“ odvětil profesor,
„vy jste již čtvrtý, jenž udává, že vždy seděl
za sloupem/·

Divný humor.
Texaský jeden časopis oznamuje smrť po
věstného lupiče koní následujícím spůsobem r
„Jan Robson, pověstný lupič koní, zanechal
svého obchodu. Jedné z posledních nocí na
lez! se visícím na stromě, maje okolo krku
oprátku, kteráž mu dýchání znesnadňovala.
Bylo to postavení velice trapné a poněvadž
ho nikdo neuřízl, nabažil se Robson konečně
celé komedie a odebral se na lovišťata svých
otc ů.‘

Dobrá výmluva.

,,Krucifix! Toť oheň — ohó!“
Vzkřikne hrozne zděšen mnoho.
Kazimír však pod stolem
tají smích nad tím bolem.

Biskup Halí, znamenitý kazatel a spisovatel
kouřil tak silně, že ho přátelé, o jeho zdraví
se obávající, od kouření zráželi. Jeden z těch
to přátel nalezl ho kdysi z rána husté kotouče
kouře vypouštějícího. ,,Musím vás již opět
spatřiti obírajícího se vaším bůžkem?“ tázal
se. „Ano, právě ho spaluji,“ odvětil tázaný
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DROBNOSTI
Rozkvet a rozklad.

,,Up and down“ — nahoru, dolů!
Nic neznačí treíněji výhradně americké
rychle, ,,up and down,“ jako osud mě
sta Pithole v Pennsylvanii v krajinách
olejových. V letě 1865, tak zpravuje
nás jeden časopis, byla dědina ta pou
ští. Vrtali po oleji a přišli na výdatný
pramen. Tím celá krajina jako promě
něna. Každý spěchal, by se usadil a
půdu zakoupil na blízku zřídla. V krát
kosti 48 hodin činila farma Torna Holders dojem, jakoby se bylo usadilo zde
osm cirkusů s jejich stany, a každý z
nich byl přitáhl za sebou obecenstva z
dosti značného městečka. V době osmi
dnů bylo vykopáno třicet studní. Pia
tily se ceny neslýchané. Špekulanti,
měřičové, dělníci platili 2 — 3 dolary
za jedno jídlo, 5 dolarů za nocleh, pár
bot stál 35 dolarů a sklenice kořalky
1 dolar. Rukou obrácením bylo založe
no město.
Nádherné čtverce budov, veliké bu
dovy, divadla, kostely vyrůstaly takřka
ze země. Hotel Duncanův stál $30,000,
Chase-house $60.000. Po roce, tedy
1866, mělo město 15.000 obyvatelstva
a Pithole bylo třetí poštovní stanicí v
státu. Poštmistr zaměstnával osm po
mocníků.
Avšak již v roku 1867 započal roz
klad, an prameny olejné počaly vysychati. Ohase-house, postavený, jak shora
uvedeno-za $60.000 dolarů, byl prodán
za $60 «fotrů, Duncan hotel přeložen
do Oil Ony. Divadla zavřena, měšťanosta a městská rada odročily se na
neurčitý čas; oba časopisy odstěhovaly
se do Oil City a v době 3 roků stálo
město opuštěno. Nyní bydlí v Pithole
pouze tři rodiny. Kde byly dříve ulice,
tam rostou teď brambory, zraje ječ
men, žito a oves, pasou se krávy a ne
zřídka vyorá oráč kusy plynovodu ze
země. Kde bylo dříve divadlo, v němž
přijímalo se mnohý večer až $2000,
bují teď kukuřice Jisto jest, že toto
město rychleji vzrostlo i dožilo se roz
kladu, než kterékoliv jiné město staro
věku.

Historka ,,c> lítosti na smrtelném
loži“ vzbudila nedávno mezi spekulanty
v San Francisco na místo pohnutí nej
rozpustilejší veselost.
Jistý Mr. Brown byl koupil od gen.
Dodge 1000 dílců akcií dolů Mammoth
v kursu 3 dol. Co však veškeré akcie
jiných dolů před několika měsíci vstou
paly ohromně vzhůru, zůstávaly mammothské nepovšimnuty nejen, nýbrž
ubozí majetníci museli ještě připláceti.
Brown byl velice rozhořčen a netajil
se na burse tím. že jej generál Dodge
ošidil. Tu obdrží náhle zprávu, že ge
nerál leží na smrtelné posteli a žádá s
ním bezodkladně mluviti. Překonav
svůj hněv, odebral se Brown do bytu
generálova. Tento vzchopil se pracné v
posteli a veškeré vzezření pacienta do
kazovalo, že nevydrží.
,,Požádal jsem vás,“ šeptal Dodge
slabým hlasem, ,,protože cítím, že to
se mnou jde ku konci. Byl jste mi vždy
přítelem, chci tedy napraví ti bezpráví
na vás spáchané. Neobmýšlel jsem, nic
zlého, když jsem vám prodal ony prožluklé akcie; aniž vím, jak dnešním
dnem stojí; ale abych mohl pokojně
zemřít (a při slovech těch skoro omdléval), chci převzíti ony papíry od vás
za původní cenu 3000 dolarů.“
,,Považoval jsem vás vždy za muže
poctivého,“ pravil Brown a svolil vše
cek pohnut. Umírající zavolal na svého
jednatele: ,,Dejte panu Brownavi po·
ukázku na 3000 dolarů a přijmete od
něho akcie,“ pravil a sklesl pak vysí
len na lůžk?.
Již druhého rána bylo na burse zná·
rao, že se našla v dolu Mammoth bo
hatá ložiska zlata, akcie vstouply na
25 a ještě téhož dne lepšil se Btav ge
nerálův tak značně, že byl na večerní
burse křiklounem tím největším.
Jantarovou špičku v níž se nahroma
dilo značněji nikotinu lze nejlépe vyčistiti vložíme li ji d > příhodné nádoby
a polýváme-li ji studenou vodou as na
50 st. Celsia ohřátou; pak proháníme
výpar ze silného lihu tak dlouho, až
ucházející tekutina jest prosta barvy.
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Zdvorzlost amerických soudců.
se, prosím, zdali ode dneška za měsíc
Před nedávném měl jistý americký není neděle.“
Šerif hledá v kalendáři.
„gentleman“ z dobré rodiny to neštěs
„Čtvrtek“, praví.
tí, že byl pro vraždu odsouzen k smrti
na šibenici. Předseda soudního dvoru
„Nuže, milý pane,zdali vám to vhod,
osvědčil při vynešení trestu obzvláštní budete ode dneška za měsíc oběšen o
zdvořilost oproti panu delinkventu.
hodině polední. “—Státní zástupce vidí
„Milý pane, “
vážnost soudu
pravil p. sudí,
uraženu a odvo
„porota uznala
lává se:
vás vinným a
„Pane před
zákon žádá, asedo, jest v ta
bych odsoudil
kových přípa
dech obyčejem,
vás na šibenici.
Přeji si, byste
zřejmě vyslovit
rozsudek, aby
vy a vaši přá
odsouzený po
telé měli to uznání, že to
chopil vážnost
nejsem já, jenž
svého postave
ní, litoval své
vás k smrti od
sužuje; jest to
ho zločinu a
zákon a výrok
pamatoval tre
stu na onom
poroty. Přikro
číme k věci :
světě. “
Který den si
Soudce se ot
covsky usmí
budete přát, by
jste byl věšen?
vá: „O, pane
státní zástupce,
Bude vám zná
jsem přesvěd
mo, že vám zá
kon vyměřuje
čen, že tento
pán pochopil
jistou lhůtu,by
všecko. Není-li
]Ste se na onen
pravda, milý
veliký okamžik
mohl náležitě
pane! “
„Toť se ro
připravit. “
zumí“, na to
^ Odsouzenec :
odsouzenec.
„Oběste mne
Osada mrzá
raději hned. Ur
ků.
— Uherská
četečas sám vše
ak často mi to připadá,
ves Zimand v
mně jedno.“
když přivinu tě k sobě,
někdejším zaSoudce se di
randském ko
ví ; pokračuje
žes k vůli mně jen na světě
rní tátu byla
však tonem ot
a já že k vůli tobě.
před třemi sty
covským: „Do
lety osadou zne
bře si to roz
Hálek: Večerní písně.
tvořených, ne
važte, milý pa
šťastných tvo
ne. Být věšen
rů lidských,—
není žádná ma
chromých,
jednookých,
kulhavých,
ličkost. Mohu vám býti užitečným,
jednonohých atd. Nikomu, kdo se ho
jen tak dlouho, dokavad jste živ.
Bude tudíž dobře, požádáte-li o lhůtu nosil zdravými údy, nebylo dovoleno
mezi nimi se usaditi, poněvadž nechtě
co možná nejdelší.“
..Opakuji vám, že mi to lhostejné“. li, aby se mezi nimi pohybovali lidé
zdraví. Z těchže příčin zmrzačili i své
Soudce osloví šerifa:
„Pane šerife, vidíte, že odsouzenému dítky, jež únlně dokonalé spatřily svě
lhostejno, kdy bude věšen. Podívejte tlo světa. Členové osady cestovali ce-
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lým Uherskem a Sedmihradskem, zpí koval a zapečetil je dobře a zařídil vše
vali o výročních trhách a snažili se tak, aby se zdálo, že již dlouho ležely
zmrzačenými údy svými vzbuditi sou Toto „víno“ poslal lakomec lékaři mí
strast a tak peněz vyzískati. Měli také sto honoráře, dobře věda, že tomuto
zvláštní své nářečí a měli před občany nedá lakotnost by sám požil neb něko
pracujícími tu přednost, že byli zbaveni mu podal kapky „vína.“ Nemýlil se,
všech daní a poplatků.
lékař se ho ani nedotknul. Když ze
Padoucnice. Proti nebezpečné této mřel, našli dědicové jeho víno a dělali
nemoci užívají lékaři nyní následujícího si naň již zálusky. Otevřevše však prv
prostředku: Smísí se 20 gramů brom- ní láhev byli nemálo překvapeni sezná
kali, 10 gramů brom-ammonia a 200 ním, že obsahuje shnilou vodu.
gramů destilované vody. Této smíšeJak se barvi vejce? Na červeno: Svař
niny užívá se třikráte denně velká lží v hrnci hliněném tříslo fernambukové
ce. Poněvadž zdá se býti příčinou ne s octem a kamencem, čímž docílíš pě
moci té pád ve věku dětském, jest zá- kné červené tekutiny. Do této vlož
hodno prohlédnouti důkladně hlavu, ne- vejce a uvař je na tvrdo; pak je
nalezá-li se na ní jizva nějaká. Osvěd vezmi z tekutiny; potři je máslem a
čený lékař dr. Erlenmayer v Bendorfu utři suknem.—>Na modro: Použij tímtéžu Koblence sděluje, že nalezením ä vy spůsobem odvaru z modrého třísla. —
žráním takových jizev již několikráte Na žluto: Sloupej nejvrchnější slupiny
vyhojil z padoucnice.
cibule, svař je s vodou a uvař pak v
této
teka ti ně vejce.
Z jižního časopisu vyňali jsme ná
Proti kuřím okům. Dobrým prostřed
sledující událost: Kandidát pro guvernérství strany dělnické p. White byl kem jest vyříznouti kuří oko a místo
kdysi přítomen, když měl být ve Vera bolestné potříti kollodiem; učiní-li se
tak důkladně, bolesti po dlouhý čas se
Cruz věšen vrah.
neopakují.
S dovolením šerifa rozmlouval s od
souzencem chvilinku, doprovázeje téhož
Z venkovského hostince.
Cestující
ku šibenici.
ubytovaný v hostinci malého americké
Právě když byl White svou rozmluvu ho městečka obořil se na posluhu :
ukončil, přistoupil k oběma neznámý „Co chceš, černý padouchu, že mi ne
člověk, jehož byl šerif zjednal k odpra- dáš pokoje; již dvakráte jsi mně volal,
vě a tázal se, jelikož nikoho neznal : oznamuje, že snídaně jest hotova a ač
,,Odpusťte, pánové, který z vás jest to, koli vidíš, že o to nedbám, neklidíš se
jehož mám věšet?“
k čertu, nýbrž vytahuješ pode mnou
Pekne Meno. Abbé Voisénonu do- prostěradlo. “ — „Když si nemůžu po
nešeno, že se maršálek Turenne naň moci, milý pane, “ odvětil černoch klid
horší. Aby se ospravedlnil přistoupil o ně, „vždyť ho musím prostřít na stole.“
jedné dvorní slavnosti k němu, avšak
Odplata. Ve válečném tažení 1813
Turenne zočiv ho, obrátil se k němu a 1814 utonulo na svém útěku mnoho
zády. „Nyní jsem spokojen,“ pravil Francouzů v Rýně. „Vaj, “ pravil žiabbé, ,,vidím, že mne nepovažujete za dák jeden, „dnes mně, zítra tobě.
svého nepřítele!“ — „Proč to?“ tázal Francouzi šli dost často přes,Rýn, proč
se maršál. — „Poněvadž neobracíte se by nemohl jednou jít Rýn přes Fran
k nepříteli zádyl“ — Maršál se smál couze?“
do sytosti a byl tím usmířen.
Spravedlivý hněv. Nechť čteme dnes
v
novinách
cokoliv, můžeme býti jisti,
Spatná odměna. Lakomec jeden byl
ošetřován v nanejvýše nebezpečné ne že druhý den podají zprávu, že bylo vše
moci lékařem, jehož hlavní ctností Či od počátku do konce vylháno. Čert
lépe řečeno nectností bylo veliké skrb aby pak ještě četl noviny.
Tři spokojeni. Cizinec zdržující se v
lictví. Aby nemusel dáti lékaři peníze
New
Yorku, spatřil na stupních kostela
umínil si prvnější, že se mu odmění
dárkem, kterýž by se zdál býti sluš chudou ženu seděti anaž zoufale ruka
ným, avšak nebyl drahým. Proto na ma lomí a usedavě pláče.
Cizinec, člověk měkkého srdce, tázal
plnil tucet vinných lahví vodou, zazát
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Kůly do plotů lze nejlépe následují
se ženy, co jí chybí. „O, milý pane,
já jsem tak velice nešťastna. Ráda cím spůsobem uchrániti hniloby. Když
bych dala své nemluvňátko pokřtít, ale byly shotoveny a pěkně vyschly, po
kněz chce na mně 2 dolary a já nemám staví se na několik dní na střevíc hlu
ani centu.“ ,,Není li to horší,“ pravil boko do vody vápenité; když pak opět
neznámý, ,,tož vám rád pomohu; zde vyschly, potřou se rozpuštěnou kyse
máte pěticolar, jděte ku knězi, nechte linou siřičnatou a nechají se na slunci
dítě pokřtít a přineste mi.Bdolary zpět. “ vysušiti. Kůly takto upravené jsou jako·
Žena rozradostněna spěchala do vnitř zkamenělé.
Piliny. — Chcete-li vyčistit! lahve
chrámu a cizinec čekal. Po chvíli při
znečistěné
šla z kostela
látkami jaa doručila
kýmikoliv,
pánu 3 stří
naplňte je z
brné dolary,
dvou třetin
děkujíc po
pilinami
a
znovu zplna
vodou i po
srdce a zá
třásejte nimi
roveň se di
nějakou chví
víc, že pán
li. Tak uči
byl tak oníte láhev
chotný s tak
čistou, že ji
velikou su
můžete pou
mou ji vy
žiti ku kaž
pomoci.
dému účelu..
Na to ci
zinec: ,, Do
Likér anýbrá matko,
zový.
Dobrý'
nic se tomu
likér
anýzonedivte; vi
vý vyrábí se
díte, já ne
z
jednoho lo
mohu niko
tu
anýzové-·
ho smutným
ho semene,
viděti okolo
4 lotů cukru
sebe, musím
1| litru vin
viděti samé
ného lihu a
veselé obli
z jedné tře
čeje kojem
tiny vody.
sebe. Teď je
nám všem
Popel ta
Uče n ní k ; Máte také nelity?
spomoženo .
Prodavačka : Nemám.
bákový jest
Učenní k : Ovšem, jinak byste svému starému byla
Kněz má
vý b o r n ý m
již dávno oči vyškrábala.
své peníze,
prostředkem
vaše dítko
proti mno
jest pokřtěno, a já — nu já se zbavil hým chorobám domácích zvířat; u ovcí
falešné pětky.
hojí neduhy jaterní; smísíme-li ho ko
ňům
do žrádla, předkládáme jim pro
Náter. Znamenitou látku k natírání
středek
krev čistící a záživnosti napo
všelikých obražení, plotů atd. docílíme
následujícím spůsobem: Vezměme čer máhající a i u husí osvědčuje se výborně.
stvý, dříve bedlivě uzavřený cement Nasypeme-li ho na záhony zelenářské,
nejlepší jakkosti a rozetřeme ho mlé zapudíme tím všeliký drobný hmyz.
kem na kamenu jako barvu olejovou.
Koktáni. Jednoduchým sice, avšak
Dřevo, jež má barvou touto natíráno přece dobrým prostředkem proti oškli
býti, nesmí býti ohoblované, nýbrž dr vému tomuto návyku jest navyknouti
sné. Dvojí neb trojí natření pojistí dře
*
si hluboké vydychování; hlavně dluŽDO
vo před všelikým vlivem po větrnosti, vydechnouti z hluboká před slovy po
ano i před shořením.
čínajícími samohláskou.
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Dobrá odměna. Lord Byron žádal mohu říci, že i neotesaným; býval jsem
za čtvrtý zpěv výpravné své básně často u něho, avšak přece, musím do,,Ohilde Harold“, objímající 186 slok b znati, že měl vždy tolik slušnosti a po
1674 řádkami na nakladateli svém $17, každé mi nabídl křeslo.“
-500 a také částku tuto obdržel.
XJmelá přestávka Divadelní herec
Pochopitelná narážka. Německý je N. špatně se učil úlohám a následkem
den kníže v Berlíně sídlící pozval kdysi toho vyskytovaly se v jeho hře často
tak zvané uznamenitého
mělecké
pře
spisovatele ,
stávky.Když
gymnasiálníjednoho dne
ho profesora
následkem
a později di
onemocnění
vadelního ře
několika her
ditele, dra.
ců režisér si
Jana Jaku
nevěděl co
ba Engela, o
pomoci, pra
němž slyšel
vil jeden z
mnoho chval
herců:
,,-Dá
ného, k sobě.
vejte
jednu
Engel vyho
umělou pře
věl pozvání.
stávku pana
Kníže, nadu
N.
a nějaký
tý to chlapík
balet k tomu
nechal učen
i vyplníte ce
ce dlouho
lý večer.“
v předsíni
Vláda pří
čekat a když
svíčce. Když
ho konečně
král Jakub
předpustil,
nechal
jej
I. roku 1603
nastoupil an
státi, aniž by
glický trůn,
mu nabídl
dodala mu
místo k se
obec Shrews
zení. V prů
bury blaho
běhu rozpra
přejnou adre
vy došlo k
su,·
v níž
řeči o vévo·
mimo jiné ře
dovi z N. a
čeno, že si
kníže otázal
přejí, by vláse Engela :
da jeho po
,,Snad jste
trvala pokud
ho také znal,
Tři mé dcery nejsou dosud krásny, až však budou o
slunce, mě
Engele?“ —
síc a hvězdy
,,O, ano,vel
néco starší jistě se stanou hezčími.
svítiti budou.
mi dobře,“
— »Kdybjr
odvětil tázase to přání
ný. — „Co
o něm soudíte?“ dotazoval se kníže dá vaše mělo splnili, “ pravil král. ,,mu
le. — Nyní nadešel okamžik, kdy sel by syn můj vládnouti při světle
mohl Engel knížeti zasaditi ránu a po- svíčkovém.“ Všeobecný smích mezi
m8títi se za jeho urážlivou nevšímavost; společností a vyslanci obce odtáhli pak
proto také rychle odvětil: ,,Upřímně s hanbou..
řečeno, shledávám, že vévoda jest vším
Letošní kalendář náš vyniká nad jiné.
spíše než zajímavým. Ve skutečnosti Přečtěte ho důkladně, seznáte jeho uži
jest zcela obyčejným člověkem; ba tečnosti a odporučte ho pak všem.
*
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VLÁDNÍ ZVĚD
SKUTEČNÁ UDÁLOST Z MINULÉ OBČANSKÉ VÁLKY—VYPRAVOVANÍ KAP.REUTERA.

Přel. Jan Vavřín v Owatona, Minu.

TOylo to na začátku minulé války,

když téměř všickni mladí přistě
hovalci v St. Louisu vstoupili do řad
národní obrany přes prohlášení guver
néra chtějícího odtrhnouti stát od unie
a přivtěliti ho k jižní konfederaci. Při
stěhovalí Evropčané, byť sebe déle by
dleli " této zemi, byli vždy protivníky
otroctví. První předvoj, s kterým pod
generálem Lyonsem podniknuta první
výprava do vnitra státu, čítal sotva
1000 mužů a z těch nosili stejnokroj
pouze důstojníci, ačkoliv jinak sbor, ten
to výborně byl vycvičen. Já měl to
štěstí býti povýšenu za kapitána a brzy
přijal mne generál do svého štábu, ne
boť jsem byl dobrým písařem.
Jednoho večera odpočíval jsem před
generálovým stanem; lehký chladný zefír vál s hor a já naslouchal zpěvu
mužstva zde tábořícího. Když posled
ní slova písně nadchnuvší mne hrdin
stvím, dozněla, vystoupil generál ze
stanu a ostře rozhlédl se po vůkolí.
Načež ini pokynul ,řka: ,,Provoďte mne
na okamžik, Reutere, rád bych s vámi
promluvil několik slov.“ Uposlechl
jsem bez prodlení tohoto vyzvání a do
provodil generála k táboru.
,, Došla mne důležitá zvěsť o posta
vení generála Price-a,“ započal, jakmi
le jsme se octli mimo tábor. ,,Nevím
však, jak jest sílen a jaký duch panuje
v jeho vojští. Na spolehlivé zprávě o
síle a postaveni odštěpenců záleží vše.
Neznáte nikoho z našeho mužstva, jenž
by se odvážil zjednati nám co osadník
zdejší jistotu o všem? Rozumí se, že
takový musí mluviti plyně anglicky a
znám býti s okolím.“
Při slovech těch spočívalo planoucí
oko -jeho na mne. ,, Myslíte-li, gene
ráli, že nemáme v táboře spolehlivého
muže, nuže půjdu já, udělte mi svých
rozkazů,“ odvětil jsem.
Generál zajel svou rukou do hustých
šedých vlasů. „Přiznávám se, že jsem

na vás myslil, avšak jest to podnik, na
jehož zdaru nám všem záleží, Reutere.
Musím vám říci, že budete-li chycen,
budete nečestně usmrcen! “
„Já pôjdu, pane generáli, “ odpovím,
,,budu-li chycen a oběšen, umru s
tím vědomím, že jsem obětoval život
svůj za právo a svobodu vlasti. Gene
ráli, dejte mi své rozkazy.“
Lyons podal mi ruku a stikl ji vřele,
řka: „Pojďte se mnou do stánu.“
Za půl hodiny opustil jsem tábor v
oděvu farmářského synka a zaměřil do
lesnatých vrchů. Záda moje obtěžkána byla tlumokem, v němž nalézaly se
dvě živé slepice a tucet vajec. Slepice
měly sloužiti za oběd generálu a jeho
družině. Byl to věru nezapomenutelný
pohled sluhy na své pracně vydobyté
opeřené svěřence, když je do mého tlu
moku strkal. Zabočiv na úzkou pěšin
ku zabral jsem se v myšlenky o dobro
družství nastávajícím. Musil jsem se
vydávati za horlivého stoupence rebelů,
který vykonal namáhavou cestu, aby
dodal generálu Price-ovi čerstvou drů
bež a nabídl mu své rámě k obraně
konfederace. Že co mladý, silný muž.
nebudu odmítnut předvídal jsem a na
stalou nocí jistě naskytne se mi příle
žitost k opětnému útěku.
Již se stmívalo, ač nemohlo býti ví
ce než osm hodin a jsou-li zprávy ge
nerálovy hodnověrné,' musil jsem dostoupiti tábora nepřátelského ještě před
devátou hodinu.
Čím dále tím řidšími stávaly se lesy,.
Tu a onde viděti bylo rolnickou chýši
a teplý večerní vzduch účinkoval na
moje čivy tak blahodárně, že jsem se
cítil jako znovuzrozen. Krajina stávala
se znenáhla otevřenější a pojednou jsem
se o?tnul na cestě, podél které byla
tráva zšíří jednoho yardu pošlapána.
Tato byla asi pravá cesta, po které se
musila ubírati nepřátelská jízda. Ne
trvalo to dlouho a vykročím z lesa.
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Přede mnou stál cihelný dům, vroube
ný ovocnými stromy, zahrádkou a roz
sáhlými rolemi. Dřevená besídka táhla
se kolem celého stavení. Uprostřed té
to besídky zočil jsem něco, co se po
dobalo andělí míru. Však v tom okam
žiku zahoukl nedaleko hlas:
,, Stůjte, můj panáčku ! Rád bych
věděl, kdo jste a kam jdete?“
Jakoby ze země vyrostl stál přede
mnou silný Missourčan s karabinou za
věšenou na rameně. ,,Máte nějakou
práci v táboře?“ pokračoval drsně a
nedůvěřivě. „Slyšeli jsme, že generál
Lyons stojí se svými „dačmeny “ jenom
•šest mil cesty odtud.“
„Ano, mně se zdá,“ odvětím neteč
ně, „viděl jsem přední stráže jejich,
aniž bych sám býval viděn.“
„Hleďme, panáčka ! Zdá se mi dle
vaší řeči, že jste sám „dačman?“
„Poněkud máte pravdu,“ odpovím
jsa připraven na takovou otázku. „Moji
předkové přibyli sem z Evropy. Leč
co na tom? Já zrozen jsem v okresu
Laclade, jsem dobrý demokrat a přeji
si, by všickni republikáni jakékoli ná
rodnosti šli k čertu.“
„Snad si nepřejete přistoupit k tlupě
guvernérově? tázal se Missourčan s leh
kým úsměvem.
„Ano, uhodl jste, pane,“ přisvědčím,
„máli jenom guvernér pro mne zbýva
jící zbraň. Nesu s sebou vše, co zbylo
na farmě; totiž dvě slepice a tucet va
jec pro generála. Lepšího nemohu mu
nabídnouti. “
Neznámý pohlédl na mne pronikavě,
načež zavěsiv ručnici na druhé rameno
pokynul rukou, abych ho následoval.
„Zdá se, že guvernér nemá mnoho
jízdy u sebe,“ započal jsem kráčeje
statně vedle něho a ukázav rukou na
pošlapanou trávu.
„Chcete snad vědět mnoho-li?“ tázal
se můj průvodčí a pozřel v můj obličej.
„Proč ne, můžete-li mi to sděliti?“
odpověděl jsem bezvýznamně. „Či to
není dovoleno?“
„Máte na sobě tuze jemnou košili
pro rolnického mladíka z Laclade,“ po
kračoval pohlížeje nedůvěřivě na můj
levý rukáv, z pod kterého vykukoval
jemný límec mé košile,
„vystoupil jsem nedávno z učiliště
v St. Louisu a proto snad mám košili

o něco lepší, než obyčejný dělník. Než
doprovoďte mne do stanu guvernérova
neb generálova.“
Asi za patnáct minut dostoupili jsme
široké, bezestromé roviny osvěcované
množstvím ohňů.
Po levé straně mezi předními ohni a
táborem viděl jsem velkou sílu koří štva
a celé zařízení táboru poučilo mne, že
velení v dobrých a vycvičených rukou
spočívá. Nepřátelský tábor byl mno
hem větší našeho; zbraně leskly se v
záři ohňů—nedaleko nás stála dvě vel
ká děla. Pravil jsem svému průvodci,
že by takových několik píšťal neškodi
lo, však dáno mi na srozuměnou, že ta
kové poznámky mohly by mně škoditi,
neboť vyzrazují znamenité oko pro mí
rumilovného rolníka.
Hlasité: „Halló, Karle! Co pak tu
máme?“ rozlehlo se v bezprostřední
blízkosti a v nej bližším okamžiku byli
jsme obklopeni asi šesti ozbrojenými
muži, vracejícími se z Obchůzky a jejich
vůdce, jeden z oněch, jež mají svůj
domov „blíže přístavu“ v St. Louisu
a který rozeznával se od ostatních tím,
že měl o něco lepší karabinu než ostat
ní, položil svou silnou kostnatou páži
na moje rámě.
„Tu ten mladík,“ započal můj prů
vodce, ukazuje na mne, „přichází prý
z okresu Laclade a nese drůbež a vejce
našemu generálu.“
„Halló, halló! Vejce a drůbež!“za
smál se drsně vůdce hlídky, co za tím
svalovitá pěsť stiskla mé rameno. „Pra
vím ti, Karle, ten chlapík jest vyzvědačem, jinak by věděl, že věrní Missourčané nenechají svého generála v
nedostatku. Prohledejme ho důkladně
a zaplaťme si svoji práci.“
„Jsem náhledu jiného, pane,“ odtu
šil můj průvodce s uzardělou tváří a
jedovatým úsměvem na rtech. „Mladík
tento přišel bezbranný a s dobrým úmy
slem do tábora našeho, svěřil se mně,
že si přeje vstoupiti do našich řad.
Generál Price nechť sám osobně zále
žitost tu s cizincem vyřídí. “
„Ah co!“ utrhl se vůdce hlídky.
„Ujišťuji vás, že jest to zvěd, já tuto
tvář viděl někde jinde, nežli v okresu
Laclade. Pozor, pane Wernere, ať ne
upadnete v podezření, že spolčen jste
s yyzvědačem.“
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„Nuže, zkusím toho tedy sám, zdali
najdu cestu ku generálovi,11 odpověděl
jsem. „Jméno mé jest Reuter, nemáte
žádného práva mne zdržovati neb do
konce oloupiti. Mám také dvé silných
paží, kterými dovedu se ubrániti lou
peži. “ Při těch-slovech osvobodil jsem
se rázem z rukou vůdce hlídky a po
stavil se výhrůžně se zaťatými pěstmi
proti němu.
Stůjte, stůjte!“ zvolalo několik hla
sů a dva muži hlídky vstoupili mezi
nás. „Stevensi, zdá se to být řádný
chlapík; nech ho, mohl by nám spůsobiti nepříjemnosti u generála. Doveď
me ho k němu. “
A skutečně bral jsem se již uprostřed
mužstva do vnitř táboru rychlým po
chodem. Kamkoli jsem popatřil pozo
roval jsem hrubý lid, nemající pro ni
koho citu lidského. Tu a tam seděli
mužové na zemi hrajíce v karty aneb
vypravujíce sobě válečné příhody. —
Smích a klení ozývalo se vůkol. Óím
více blížili jsme se středu tábora, tím
více mírnil se hluk. Pojednou zočím
stejnokroj mnoha oddělení pravidelného
vojska, jádra to celého sboru generála
Price-a. Zajisté že jsme se již nalézali
v nejbližším okolí velitelově i viděl
jsem v duchu šibenici pro mne určenou.
Leč na útěk nebylo lze již pomýšleti.
Vůdce hlídky, Stevens, odebral se k
nedalekému strážnímu ohni, vrátil se
ale brzy a velel, bych jej následoval.
Mladý důstojník v krásné uniformě a
s mnoha čestnými vyznamenáními na
prsou stál u ohně. Hned vedlé pře
cházela před stanem stráž. To ale ne
byl generál Price, jak jsem měl za to.
Byl to jiban skrz na skrz. Obličej
jeho byl bledý, vlasy a vousy tmavé a
Černé, pichlavé oči upřely se na mne
tak, jakoby chtěly vniknouti do nej taj
nějších záhybů mé duše.
,,Pane, co vás přivádí do našeho tá
boru?“ tázal se mne ostře.
,,To samé, pane, co přivedlo sem
jiné,“ odvětím nevinně. ,,Vzal isetn
poslední slepice a vejce ze své farmy,
abych je daroval generálu a optal se,
zdali v jeho táboře není pro mne něja
ká zbytečná zbraň.
,,Díte, že přicházíte ž okresu Laclede?“ zněla další otázka.
„Tak jest, pane; z poblíží Oakland.“

„Co tomu říkáte vy?“ obrátil se dů
stojník k Ste ven soví. „Já bych skoro
věřil v pravdivost udání tohoto mladé
ho muže.“
„Podotýkám jen, pane plukovníku,“
odsekl Stevens s hadím úsměvem na
rtech, „že se může vydávati za co chce,
avšak já znám jeho tvář ze St. Louis,
ačkoliv se nepamatuji právě, co jest
zač. Ze jest „dačman,“ to vím; po
chybuji, že přichází z okrasu Laclede,
spíše od generála Lyonse. Ručím za to,
že jest to vyzvědač. “
„Slyšel iste, pane, obvinění?“ ptal
se důstojník á vrhl na mne pohled zdr
cující.
Nacházel jsem se v postavení velice
nepříjemném, leč dodal jsem si zmuži
losti, pohlédl důstojníkovi z plna tváře
do očí a odpověděl jsem:
„Znám, pane, muže tohoto, znám ho
ze St. Louisu, kdež nazýváni byli sou
druzi jeho a on s nimi „přístavní myši. “
Nemýlím-li se, jest to týž obránce a
podporovatel konfederace, kterýž neje
*
nom že mne zadržel chtěje mne oloupiti,
ale on též snaží ^e nyní očerniti mne
u vás a učinit! ze mne zvěda a. abbolicionistu. “
„Hleďme! Co dítě k ospravedlnění
svému?“ tázal se důstojník Stevense,
jenž na místě odpovědi obrátil se za
skřípav zuby k nej bližšímu důstojníku.
„Nevím, proč bych vás měl považo
vat! za zvěda,“ pokračoval důstojník,
„budete předpuštěn před generála a
přidělen záloze s jinými nováčky. Zdali
jest předsevzetí vaše čisté, děkuji vám
za vlastenectví, v případu opačném
buďte jist, že se vám dostane kulky do
těla při nejbližším pokusu o útěk.“
Po těch slovech otočil se na patě a
odešel na druhou stranu ohně. Já ode
vzdal slepice a vejce, načež odveden
jsem byl na odlehlé místo v táboru.
Domníval jsem se, že jsem unikl již
všemu nebezpečí býti vyzrazenu, když
pojednou dorazil na mé ucho známý
hlas a mladý muž přikročil ke mně od
nejbližšího ohně.
„Reutere, starý brachu! Co přivedlo
ovci mezi kozy? Co znamená to tvé
zakuklení? Ci uprchl pan kapitán ze
svého tábora a míní yálčiti pod naším
praporem?“
Mně při slovech těch ztuhla krev a
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srdce přestalo tlouci. Co jsem měl počít?
Báti se na útěk, bylo by marné, jistě
že bych byl hned kulemi provrtán; přiznati se — očekával mne provaz. Mi
nulého roku byl jsem zaměstnán u jedné
z největších firem v St. Louis, kde
Stevens a více lidí jeho druhu potlou
kali se koleni závodu a mne často ví
dali. Onen muž, jenž mne byl právě
oslovil, zastával úřad písaře u sousední
firmy, proto jsem mu byl dobře povědom. Sotva že vypukla válka, vypo
věděl jsem službu, chopil se zbraně a
postavil se pod prapor Unie, kdežto on
co Američan do řad odštěpenských.
Pojednou ozval se hlas jednoho ž
důstojníků: ,,Oh, Jiří, ty tedy znáš
tohoto pána?“
Byl jsem přesvědčen, že na druhé
straně panuje hustá tma a v dálce sot
va dvě stě kroků že počíná hustý les.
V okamžení tomto poznal jsem, že ne
smím více otáleti se zachováním života
svého; budu-li zastřelen, ujdu aspoň
hanebné smrti provazem. Sotva že tedy
ukončil důstojník svoji otázku, vyrazil
jsem ven z kruhu vojáků mně obstupu
jících a co štvaný jelen ubíhám do ote
vřené planiny. Asi šest vteřin panova
lo ticho. Najednou však rozlehl se křik:
„Zvěd, zvěd! Chyťte zvěda!“
Poznal jsem hlas Stevensův. Tu po
vstal přede mnou muž, jakoby ze země
byl vyrostl. Byl to tak zvaný strážník
ze řetězu. Srazil jsem ho k zemi dříve
než zvěděl co se děje. Kulka zahvíz
dala okolo mé hlavy, druhá, třetí, až
celý déšť sypal se za mnou, leč necítě,
že bych byl raněn, uháněl jsem dále.
Kdyby stihateié moji nebývali nováč
kové, jistě byl bych měl to nejhorší k
očekávaní. Celý tábor byl pobouřen a
Stevens jako chrt byl mi stále takřka
v patách.
Za několik minut dostihl jsem malé
ho lesíka, jehož větve chránily mně
před kulemi. Každý okamžik byl vzácný
každým okamžikem mohl jsem upad
nou ti mým pronásledovatelům v ruce.
V pravo musela býti cesta, po níž jsem
přišel do tábora a kteréž bylo mi opět
dosíci, nechci-ii zblouditi v neznámé
krajině. Nebyl jsem ještě ani sto kroků
od lesíka,když nehorázný křik za mnou
mně poučil, že jsou mi stihateié na
stopě. Myšlénka,
*
že cesta k zachránění

mému má býti odříznuta, vlévala opět
nový život do mých žil.
Od onoho okamžiku, co octnul jsem
se na hlavní cestě, poháněl mně pud
sebezáchovám k našemu táboru a k
mým soudruhům. Právě jsem rozva
žoval, zdali mám si na chvíli odpočinouti, když zaslechnu dusot koňských
kopyt a poznám, že pronásledovníci.
moji stíhají mně koňmo. Byl jsem ztra
*
cen i napnu poslední své síly k nové
*
mu běhu. Však tu hle: zablesklo se
mi v dáli něco — co nemohl jsem pro
*
dálku rozeznati. Než sotva že jsem
uběhl asi dvě stě kroků, spatřím před
sebou cihelné stavení. Bylo to ono
stavení, u něhož do cesty vstoupil mně
první můj průvodčí -- stavení pana
Wernera. Kam obrátit se teď? Běžeti
dále a skrýt se v nedaleké porostlině
aneb hledati úkryt v poblíží tohoto
domu? Volil jsem poslední; spatřilť
jsem otevřené okno na besídku a již
přeskočil jsem plot, přeběhl zahradu a
stanul pod samou besídkou. Tu zasle
chl jsem hlasy svých stihatelů. Radili
se. zdali mne mají pronásledovati dále
po cestě aneb dříve prohledat! dům
pana Wernera. Hlasy stávaly se zře
telnější, známka to blížícího se nepří
tele. Ve strachu smrtelném vyšplhal
jsem se po sloupu besídky yzhůru k
oknu, leč smysly mne opustily a já
padl na zem. Zvučný ženský hlas pro
budil mne z mdloby a já zaslechnul
cvaknutí kohoutků, provázené otázkou:
,,Kdo jest zde? Odpovězte hned, sice
střelím! “
Při slabém svitu měsíce poznal jsem,
že se nalézám v ložnici dcery farmářo
vy; tato byvši probuzena šramotem,
jejž jsem spůsobil svým pádem, ucho
pila bambitku a vztýčíc se v posteli
namířila na mně.
,,Pro smilování boží, slečno, nechcete
li mne chladnokrevně zavražditi, odložte
zbraň!“ zvolám. „Upadl jsem mezi
rebely, mají mně za vyzvědače a vydáte-li mne jim, budu za půl hodiny
mrtev. “
Zbraň její se sklonila a já viděl její
černý, tázavý pohled upřený na mne.
„Kdo jste a co chcete? Mluvte ale
pravdu!“ pravila ostrým hlasem.
„Jsem vládní důstojník, “ odpověděl
jsem. „Vím, že vlastník tohoto domu.
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„Maggy?“ tázal se farmář sháněje se
vstoupil pod prapor konfederace. Máteli citu lidského, zachraňte mne před v ložnici po své dceři.
„J-<em zde, otče, avšak nemohu se
nečestnou smrtí!“
ukázati,
tak jak jsem.“
Sotva že jsem vyřknul poslední slo
Ze
šramotu,
jaký panoval na to v
va, zaslechl jsem rychlé kroky a pras
kání suchých větviček v zahradě. Hned ložnici, seznal jsem, že stihatelé pilně
na to s yšeti bylo hlas Stevensův : mne hledali. Postavení mé pčínalo
„Buďto ho země pohltila anebo vlezl býti hrozně nepříjemným, cítil jsem
chvílemi, že křeče svírají mé údy.
do otevřeného okna tam nahoře.“
Jakmile byla prohlídka vykonána o,,Vždyť se můžeme o tom přesvěd
zval
se Stevensův ldas na práhu šatni
čit,“ dodal jiný hlas. „Dva muži ať
ce:
„Zde
jest ještě jedna světnička a
straží okno a zadní část domu, dva
dvéře a my ostatní překvapíme lišku v slečna mu<í dovolit, abvchom ji též pro
hledali. Onen vyzvědač byl muž dosti
doupěti.“
Za minutu pak zaduněly silné rány sličný, než aby nevzbudil soustrasť u
na domovní dvéře. Dcera farmářova slečny.“
,,Stůjte, pane!“ zvolala Maggy hla
chvatně ukázala na malá dvířka, řkouc:
sem
velitelským a slyšeti bylo cvaknutí
.,,Skrvjte se tam rychle pod šatstvem,
kteréž tam na zemi naleznete. Nehý kohoutku. „Zapovídám vám vstup do
bejte se ale dříve, dokud vás sama ze místnosti této a každého, kd » se opo
váží ke mně se přibližiti, zastřelím co
skrýše nevyvedu.“
vetřelce. NemtižeJi otec chrániti čest
Otevřel jsem dvéře a octnul se v S'é dcery před urážkami, učiním to
ženské šatnici. Sotva že jsem dolehl sama! “
na zem a neipečlivěji se přikryl, slyšeti
„Maggy, vždyť se ti nic nestane,“
bylo hlasy mých pronásledovatelů již v odpovídal starý otec. „Jest válka a tu
přízemí a brzy na to ozvaly se na nechci, aby se řeklo, že jsem se protivil
schodech těžké kráčeje několika mužů. prohlídce mého domu.“
Přede dveřmi ložnice zastavili se pří
„Dobře, otče Však taž se sám sebe,
chozí a nastalo na okamžik hluboké
ticho. Poj dnou zaklepáno jest lehce na zdali jest to možno, by se zde někdo
bez mého vědomí skryl. Pravila jsem
dvéře a Silný mužský hlas volal:
dříve, že se nemohu ukázati v svém
Maggy, Maggy!·1
nočním.obh ku a Amer-kán, který zapo
,,0o jest, otče a co znamená ten hluk míná úcty k damám, zasluhuje názvu
v domě v hodmu tak pozdní?“ tázala loafr. “
se dc ra jakoby zvědavě.
„Dost toho již! Nemyslím, žeby tato
,,Maggy, musíš otevřít; bylo mi ře- hrdinná dívka dopřála úkrytu zvědu
č<n ». že j ikvsi vlální vyzvědač nalezl nepřátelskému,“ ujal se slova jeden z
úkrytu v tvé ložnici. Pánové, jež ho rebelů.
p:oná Jedují, chtějí prohledati dům.“
„O tom jsem byl přesvědčen, “ dodal
„Otče, jsem y posteli a nedávno jsem starý Werner. „Znám svou dceru, než
procitla. Žde není nikoho, řekněte jim nechtěl jsem činiti žádné překážky u
t<>. Doufám, že vzdají se úmyslu pro· prohledávání domu.“
hledávati damám ložnice.“
„Nevíte, zdali by se mohl zvěd ukrýt
„To nic nepomůže, Maggy. Žijeme někde v okolí?“
v době války; přeh ď rych e něco přes
„O, velmi snadné; třeba v stínu plo
sebe a buď ubezpečena, že prokázána tů anebo v dlouhé trávě na pokraji
ti bude všecka čest. “
porostl ny, což tím pravdě podobnější
„Tedy strpení, otče, musí-li to být“, jest, nežli že by se skryl zde v domě,
odpověděla Maggy. Dvéře šatnice se kde ho nikdo nezná.
„Tedy y před! Žádáme za odpuštění,
otevřely a dívka vklouznouc oo vnitř,
šeptala: „Kde jste?“—„Zde“, odpovím slečno, leč okolnosti nás donutily ku
a v nejbližším okamžiku seděla již na kroku tomuto.“
bedně, zakrývajíc úplně místo, kde
Tiše, beze všeho hluku vzdálili se
jsem ležel. V tom okamžiku otevřeny pronásledovatelé.
jsou prudce dvéře ložnice.
„Jdi zase do postele, Maggy,“ pra8·
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vil Werner, „doufám, že nebudeš více
ze spánku vytrhována.“ Při slovech
těch zavřel za sebou zlehka dvéře a se
stupoval po schodech dolů.
Oddechl jsem si, nicméně čekal jsem
trpělivé na pokynutí mé zachranitelky.
Brzy na to slyšeti bylo dusot konských
kopyt odjíždějících rebelů.“
Maggy, dcera p. Wernera, povstala,
přikročila ku dvéřím a jala se naslouchati. Načež obrátila se a pokynula mi,
abych opustil svůj úkryt. Žapada ící
měsíc vrhal svoji bledou zář oknem do
světničky. Přede mnou stála štíhlá, sou
měrná ženská postava, oděná v bílý
noční šat s obličejem bledým, avšak
krásným. Zdálo se mi, že jest blízka
mdloby i tážu se polohlasítě:
„Probůh, slečno, co mohu pro vás
učiniti?“
Slova má zdála se jí dodati síly ži
votní i odvětila: „Nic, pane, nic, jen
ustupte zpět a zavřete dvéře.“ Po té
vrátila se do své ložnice a já nechtěje
uraziti její útlocit ustoupil zpět do šat
nice, sedl na bednu a očekával, co se
bude dále se mnou díti. Usnul jsem.
Teprvé lehké potřesení ramenem pro
budilo mne.
,Pane, měsíc již zapadl a za hodinu
bude svitali. Připravte se na cestu,“
šeptal mi hlas a já poznal Maggy.
„Jsem připraven,“ odpovím a po
vstal jsem.
„Podejte mi ruku a následujte mne.
Musíte ale použiti téže cesty, po které
jste se sem dostal, totiž okna. U plotu
budu na vás čekati.“
Pojal jsem malou, hebkou ruku její
do své a následoval ji k oknu. Čirá
tma panovala vůkol. Vylezu na be
sídku, slezu do zahrady a kráčím opa
trně a rychle k plotu, kde čekala na
mne Maggy.
„Následujte mne,“ pravila tato, jak
mile jsem se u ní octnul. „Nesmíte se
vraceli cestou, kterou jste sem přišel,
neboť čekají na vás. Především ale
ani slova.,“
Při těch slovech otevřela zahradní
dvířka a kráčela spěšně v před.
Ubírali jsme se přes zorané pole,
dokud jsme nedostihli pěšinky, která
nás zavedla do nízkého křoví. Netrvalo
to dlouho a byli jsme v lese, jenž nás
úplně ukryl před zraky slídičů. Maggy

kráčela dále 8 neúnavnou rychlostí;
chtěl jsem jí poděkovati již za své za
chránění, leč pamětliv jejího rozkazu,
mlčel jsem. Asi za půl hodiny mělo se
již svitati. Cesta naše táhla se stále v
pravo.
„Držte se mne na blízku, sice byste
mohl ztratit cestu. Dojdeme v brzku
místa, odkud již trefíte do svého tá
bora. “
Jitřenka počala se ukazovati na výcho
dě. Ohlédnouc se obezřetně vůkol,
obrátila se ke mně s tváří zardělou.
„Zde vaše cesta, pane,“ započala,
„za půl hodiny můžete býti ve svém
táboře.“
„A nyní mi řekněte, slečno,“ zvo
lám, nemoha déle opanovati své city,
„řekněte mi, jak se vám mám odsloužiti za to, co jste pro mne, neznámého
cizince dnešní noci učinila?“
Dívka odvrátila smutně svoji tvář a
pravila:
„Nemáte, zač byste mne děkoval.
Nenávidím onu válku, která jest proti
zákonnitému pořádku a vyvolána pouze
několika jižními otrokáři. Ctím vaši i
soudruhů vašich věrnost k unii. Co
jsem pro vás učinila, byl jenom soucit
k pronásledovanému. A nyní rozlučme
se. “
„A není naděje, že bych vás mohl
kdy spatři ti?“ zvolám.
Truchlivý úsměv zahrál kolem rtů
jejích.
„Zdaž můžete věděti, kdo z nás bude
na živu?“ tázala se dívka a ukázala na
rebelský tábor. „Jistě že půjdete ještě
dnes do boje a kdo ví, zdali vás ušetří
kule nepřátelská.“
„Nuže, slečno, dovolí-li okolnosti,
mohu vzpomenout na dnešní noc?“
Dívka, jejíž ruka spočívala v ruce
mé, odvrátila sé napolo, bych neviděl
růměnec, jenž polil tváře její a vztáhnouc ruku svou zpět, odvětila:
„Jděte, pane, jděte a dobré nebe
opatrnjž vás.“
Po té se obrátila docela, chtějíc krá
četi zpět do lesa.
„Přejete si též věděti jméno mé?“
tážu se s bolným pocitem.
Otočila se a 8 podivuým úsměvem,
podobajícím se polednímu paprsku
prodírajícímu se skrz mraky, odtušila:
„Znám vaše jméno. Nepřátelé vaši
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zjevili ho mému otci, když vás u nás
hledali. Opatruj vás bůh, pane Reutere.u
Při těch slovech podala mi ruku na
rozloučenou a chvátala nazpět, aniž by
se více ohlédla.
_
Za půl hodiny nalézal jsem se v na
šem táboře i nechal jsem se u generála
ohlásiti. Za čtyři hodiny stáli jsme
tváří v tvář nepříteli, jenž, díky naším
zbraním, brzy byl poražen a přinucen
k útěku. V bitvě u Springfieldu, která
brzy na to následovala, byl jsem raněn
a s jinými raněnými do Jefferson City
a později do St. Louisu dopraven. Díky
mým přátelům a známým obdržel jsem
po svém uzdravení se místo na poště
st.-louiské, čemuž jsem byl povděčen.
Jednoho dne volala mne povinnost
na železniční stanici právě v okamžiku,
kdy přijížděl vlak s uprchlíky z vnitra
Missouri. Spatřil jsem mezi nimi zná
mou tvář, jižto spatřiti nikdy jsem ne
doufal. Popatřím v ty černé oči, v
nichž otevíralo se mi nebe a ani sám
nevím, jak se stalo, tiskl jsem v nejbližším okamžiku Maggyniny ruce ve
svých.
„Ano, mělo to být, že jsme se mu
sili opět setkati,“ pravila dojata a obrá
ti vši se k obstárlémn rolníku, pokračo
vala: „Otče, zde pan Reuter—‘‘ Vysvětlím v krátkosti, jak se věci
sběhly. Při pronásledování rebelů ze
sousedstva farmy Wernerovy projevil
starý rolník souhlas s unionisty, kdežto
syn jeho přidal se k odštěpencům;
Maggy pak nezapírala, že měla podílu
na mém útěku z tábora rebelů. Měli
ale za to oba pykati. Sbor náš povo
lán byl do jiné části Států a v zápětí
dostavily se hordy pohorských váleč
níků pleníce a pálíce napořád vše, co
náleželo unionistům. Starý Werner byl

varován, i neotálel, zachránil svoje jmě
ní na hotovosti a co se dalo a uprchl
s dcerou do St. Louisu. Byl ale také
nej vyšší čas. Dozvěděli se záhy od
jiných uprchlíků, že příbytek jeho jest
doutnající sříceninou.
Uplynuly tři měsíce, v kteréž době
navštěvoval jsem často pana Wernera,
jenž se byl s dcerou svou ubytoval v
jednom strávním domě a můj vřelý cit
pro Maggy uzrál v lásku.
Pozoroval
jsem, že starý Werner jest vůči mně
velice zdrželiv, aniž mohl jsem si to
vysvětliti Později dozvěděl se od za
jatého jednoho rebela že syn jeho padl
v jedné potyčce s unionisty.
Jednoho večera oslovil mne z nena
dání a já seznal, že s oběma stala se
velká změna. Dívka, snažící se zakrýti své uplakané oči prosila mne, bych
jí nekladl žádné otázky.
Druhý den
navštívil jsem je opět a tu starý pán
sdělil mi, co se bylo stalo, dodávaje:
„Syn můj a já prohřešili jsme se
velmi proti unii, leč nikdy nemohlo
by stávati svazku mezi vámi a Maggy,
kdyby se byl můi syn zdráv vrátil,
neboť by byl kladl tuhý odpor. Chcete-li ale státi se mým synem a v době
míru vrátiti se s námi v dřívější domov
můj, nemám nic proti vašemu sfiatku,
Nemohuť odloučiti se od svého jediné
ho dítěte a přeji si zemříti na ’ onom
místě, kde založil jsem tichý domov
pro rodinu svou.
Nechť stane se do
movem vaším a štěstí a blaho oblažiž
vás. “
Nyní jest Maggy mojí milovanou
ženou, pravým pokladem.
Ž jeme v
zátiší na oné farmě, kde jsme se co
nepřátelé poznali i rozmlouváme Často
o tom, jak mi byl život vlastní ženou
zachráněn.
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2E ŽIVOTA A Z CESTY KOLEM SVĚTA

Kl T")T;T AP? H A L3!2? ~F\ f
(Vypravuje on sám.)

íHt ARODIL jsem se 5. března 1823 ve
vojenské zbrojnici v Praze na Malé
straně, hlavním městě české země.
Otec můj, důstojník při rakouském dě
lostřelectvu, když mi bylo dva a půl
roku, byl přesazen do pev nosti Josefova
okresu Královéhradeckého, kde strávil
jsem dětská léta a navštěvoval jsem
vládní školu města toho. Později byl
jsem dán do vychovatelny v< jenské pro
dítky vojínů ustanovené od 21. pluku
pěchoty. Zde byl
jsem vychován
pod přísnou kázní
rakouského voienství a nabyl jsem
hojně vědomostí
zeměpisných i vo
jenských, tak že
ještě chlapec byl
jsem sto prováděti
veškerá cvičení
se setninou pěcho
ty.
Větší Část prázd
ných hodin svých
místo zábavy a
většinu zimních
nocí trávil jsem
při čtení knih
,, Robinson Crusoe“,
,, Odkrytí
Ameriky,“ .,Opa
nování Mexika,“
a podobný« h spi
sů cestopisných a
dobrodružných.
Vychování mé
arci bylo výhrad
ně v jazyku ně
meckém, ač z vlasti jsem se byl ne
vzdálil. Bavení se s těmito poučnými
a zábavnými spisy pr budilo ve mně
touhu po seznání světa a v dětské své
horlivosti už sestavil jsem si náčrt ze
mí, které na zeměkouli navštívím.

HESLO:

,,ÚČel života jest užiti ho;
a ten jest nemoudrý, kdo ne
užívá života dle náklonno
sti své. ‘ ‘

Níže se objeví, jak dalece byly touhy
mé splněny, neboť jsem skutečně viděl
všechny ty země, o nichž básníval
jsem jako ve snách ve svém mládí.
Dvanáct roků stár jsa vstoupil jsem
na gymnasium královéhradecké a stu
doval jsem po tři roky pod profesorem
Výhanem. Pak studoval jsem dále v
Praze na staroměstském gymnasiu pod
prof. Svobodou a přes rok pod prof.
Němečkem. Studie jazyků mrtvých (la
tiny a řečtiny) ne
byly mi po pfirozené chuti mé, za
to ale liboval jsem
si ve vědách pří
rodních a počtářství nad míru.
Proto uzavřel jsem
opusti ti co nejdří
ve gymnasium a
vstoupiti do ško
ly matematické.
Pode lni rok
pobytí svého na
gymnasiu bydlel
jsem s p. Antoní
nem W a t z 1 e m,
příručím hvězdár
ny pražské a ten
byl mi nejen pří
telem, ale i uči
telem. Tu pocho
pil jsem základy
hvězdářství.
P.
Watzel bvl starý
asi 751etý mláde
nec a muž dobro
srdečný i poctivý,
jakého jsem kdy
poznal. Byl oddaný vědě a filosof hlubo
ký. Zemřel v lednu 1840. Za doby jeho
nemoce a nějaký čas po jeho smrti vyko
nával jsem za něho hvězdářská pozorová
ní a zanášel je do zápisní knihy hvězdární, kdež se až po dnes nalézají. P.Buett-
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ner byl hvězdářem doby té. Právě se
O slovech těch jsem dlouho uvažoval
očekávalo objevení vlasatice jedné. — a ona to byla, která mně obrátila úplně
Mnoho chladných nocí strávil jsem s z křesťana na svobodomyslníka, neb
tímto věhlasným učencem na věži hvěz neznal jsem tehdy ještě dosti, abych
dárny, kde před 280 roky světoznámý mohl býti panteistou (všebožcem), kte
hvězdář Tyclio de Brahe sledovával réžto přesvědčení stalo se mou věrou
běh těles nebeských, Mrtvé ticho noci náboženskou později, když rozsáhlejší
bylo rušeno jen cvakotem h<»din hvěz studie a důkladné přesvědčení v životě
dářských a poučováním p. Buettnera, mém i poznávání zákonů přírodních
jenž pokoušel se mladistvou mysl mou bylo mysl mou povzneslo.
Abych se vyhnul tomu, bych se stal
zasvětiti v tajnosti nekonečného vesmí
ru a ve vlastnosti hvěz i na obzoru da katolickým knězem, vstoupil jsem 28.
lekohledu našeho se objevujících. Tato ledna 1840 do yojenské služby v 1.
naučení, kterých mi bylo přáno na kla pluku rakouského dělostřelectva. Ve
sické hvězdárně mého rodiště, probu škole plukovní a později ve sboru bomdila mně ku přemýšlení a učinila ze bardiérů ve Vídni měl jsem tu čest být
mně filosofa.
mezi prvními žáky v matematice a ve
Nikdy nečekal milenec tak toužebně vědách válečných.
na blížící se stíny večera, by sešel se Jak ze mne rakouská vláda udělala
se svou milenkou — nikdy hráč nekrárevolucionáře.
čel tak netrpělivě sálem lázeňským,
R. 1846 vypukla revoluce v Poznaň
aby poslední luidor vsadil dnes večer
sku
a v Haliči. Několik soudruhů mých
na osudnou kartu a zítra aby se zastře
lil, jak já čekával na skloněDÍ se dne, polských uprchlo, by se př dali ku
bych mohl vystoupiti na věž a cestová ti svým rodákům za svobodu bojujícím.
—> cestuvati — cestovati ne po zemi, Jsa znám co přítel uprchlíků těch, neb
ale s hvězdami v nekonečném prostoru mluvil jsem jejich řečí polskou, byl
jsem z podezření zatčen 26. ledna 1846
míru.
a souzen vojanským soudem pro vele
Jak jsem se stal svobodomyslným.
zradu.
Matka má zbožná jsouc clitěla mně
Jsa úplně nevinen obžaloby, neměl
míli posvěceného stavu kněžskému,než jsem, z čeho bych se vyznal. Liberál
pro to povolání cítil jsem v sobě ne ní (?) vláda rakouská používala všeliké
smírný odpor čím dále tím větší, po mučení, by ze mně nějakého vyznání
něvadž snad přetvářka nemá v mozku vynutila. Mnoho měsíců jsem byl uko
mém dosti vyvinuté sídlo.
ván ku železnému loži řetězem dvě
Mezi knihami p. Watzela nalezl jsem stopy dlouhým v samovazbě. Po celou
„Kingstonova díla filosofická. “ V těch tu dobu nemohl jsem nic jiného, nežli
jsem bedlivě Čítával. 7 jeho ,,Faustáv kráčeti do polokruhu 4 kroky v před a
život, činy a jízda do pekla“ kde spi 4 v zad. Než i tu jsa vzdálen světa,
sovatel pojednává o domnělém vyná ukováu v úzké kleci jako divoká bestie
lezci umění knihtlačitelského se hledi nějaká, byl jsem šťasten, neboť mysl
ska filosofického a nového, a nechá má byla povznášena do výší, kterých se
jej sejiti do pekla co zasloužený trest žádná moc pozemská zmoci nedovede,
za jeho vynález dle usnešení katolické by je pokořila.
V prosinci 1846 byl jsem propuštěn
církve; kde dále popisuje slavnost pe
kelnou pořádanou ku cti jeho příchodu, z vězení ale zůstával jsem pod dohlíd
zajímala mne nad míru slova následu kou až do Června 1847, kde rozsudky
jící:
naše byly uveřejněny. Dvanácte nás
,,Síně pekelné byly osvětleny pochod bylo souzeno ze sooru bombardiérů;. 7
němi, jež byly vykládány dušemi mni jich bylo odsouzeno k smrti, pak ale
chů, kteří dělali dítky ženám a muže omilostněno k žaláři v pevnosti od 8
jejich na smrteluém loži přemlouvali, do 10 roků: jeden zemřel během vyše
by majetek svůj věnovali v závěti cír třování dlouhého a ostatní 4, a já mezi
kvi, nepovažujíce, že jich vlastní cizo nimi, byli prohlášeni za nevinné a pro
ložné plémě musí prožebrávati se živo puštěni na svobodu. Když opouštěl
tem pak.“
jsem své vězení, a svou šťastnou samo
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tu, ronil jsem slzy. Obával jsem se setkati se zase s bojem a rojem velikého
světa, jemuž jsem byl odvykl.
V době, kdy jsem byl ještě pod do
hlídkou, bylo mi zapovězeno návště
vo váti místa, kde se schází pohromadě
více lidí. První neděli na to po mém
vyjití ze žaláře sbor bombardiérů se
shromáždil v parádě do kostela.
Čtla se jména, já scházel. Kapitán
můj poslal pro mně, bych udal příči
ny, proč nejsem přítomen a proč ne
jsem ustrojen do kostela. Odpověď má
byla: ,,Kapitáne, jest mi zakázáno se
ukazovati na místech, kde se schází
mnoho lidí; V kostele sejde se přes
tisíc osob a proto nesmím tam.u Ka
pitán s ostatními důstojníky nemohli
se zdržeti smíchu a já byl omluven z
návštěvy kostelní pro vždy. Brzo na to
obdržel jsem prázdniny na tři měsíce.
Cestoval jsem pěšky do Uher, do Vídně
zpět, do Liuce pak a přes Alpy do
pevnosti Kufsteinu, kde byl můj otec
ustanoven při posádce. Dne 9. list.
1847 obdržel jsem čestné propuštění z
rakouské služby. Zde musím podotknouti, že sbor bombardiérů své doby
byl vojenskou školou pro vychování
dělostřeleckých důstojníků a já měl
stupeň bombardiéra kadeta. Ř 1818
bombardiérové přidali se na stranu stu
dujícících při vzbouření vídeňském.
Bvl přeložen sbor ten do Olomouce, a
když vládě se nepovedlo ani tu uvésti
v okovy svobodného ducha vzdělaných
těch mladých vojínů, byl sbor ten 1852
úplně rozpuštěn.
V březnu 1848, po vypuknutí revo
luce ve Vídni, spěchal jsem z Kufsteinu
do Haliče, chtěje připojiti se k Polákům
ve vzpouře jejich proti mým nenávidě
ným mučitelům — Rakušanům.
Zdržel jsem se však několik týdnů v
Praze, kde jsem cvičil setninu studují
cích sebraných ze všech tří gymnasií
pražských. Dne 12. května rozloučil
jsem se se svými studenty v Bohemii
a provázen několika, opustil jsem ro
diště své naposledy, nespatřiv je do
dnes více. Po dráze dostal jsem se do
Olomouce a odtud pěšky do Krakova,
kam jsem však přibyl tři dny po bom
bardování a osazení města rakouským
vojskem. Bylo po revoluci v Polsce.
Navštívil j-em ještě solné doly v Bo·

chně a Věličce a pustil jsem se pěšky
přes Karpaty do Uher. V Leutschau,
hrabství Zips, přijal jsem místo měřiče
na několik měsíců. Zatím pokračovala
válka v jižních Uhrách a na podzim
1848 ulil jsem v Prackendorfu, několik
mil od Leutschau, první uherská děla
mosazná, zhotovil povozy k nim i ná
boj a sestavil jsem baterii šesti liberek.
Bylo mi dopřáno toho štěstí, že jsem
velel dělům vlastní práce proti nepří
teli — Rakušanům. V Leutschau ležel
batajlion polský arcivévody Vilíma a
před jeho očima téměř lil jsem děla ta,
když Jelačič se svými Charváty byl
prohlášen za rebela dvorem vídeňským.
Jakmile však yojsko odtáhlo, byl Je
lačič zase prohlášen za věrného a nás
zváno rebelů
Dne 11. prosince 1848 postoupil jsem
s mojí baterií ku Kaš ave k zadržení
rakouského generála hr. Slika z Haliče
jdoucího. Měli jsme mou baterii o 5
dělech, ano šesté nebylo dohotoveno;
20 husarů národní obrany, vesměs to
řezníků z německých svobodných měst
hrabství Zips, a tři batajliony obrany
národní sestávající ze sedláků hrabství
ozbrojených kopími a kosami. Já a
poručík husarů byli jsme jediní cvičení
vojáci; ostatní vesměs nováčkávé ne
cvičení a špatně ozbrojeni, pakli vůbec
se to ozbrojením zváti smí. A s touto
hrstkou měli jsme se postaviti proti
předvoji dobře zařízeného, cvičeného a
ozbrojeného mužstva rakouského. Po
dobné oddělení postupovalo proti Ra
kušanům z hrabství Borsod.
Před Kašavou zaslechl jsem první
střelbu z děl a už přiletěl důstojník
obrany s nařízením, by děla postoupila
městem k mostu přes řeku Herrad se
verně. Klusem pádili jsme s děly k
mostu, za děly husaři.
Za městem jsem viděl pěchotu obra
ny už v ohni a couvající. V Kašavi
voláno na mně stále ,,Eljen, Eljen!“
od obyvatelstva a šátky bílé vlály v
oknech. Hnedle se však mělo vše obrátiti. Stál jsem před mostem už a při
pravoval děla. Zi mostem hotovil se
batajlion pěchoty rakouské proti mně,
chtěje přes most Rakušáci chtěli mne
zahnati pomocí C< ngrevských rakét z
místa mého, házejíce své střely na mně
přes pobřežní stromoví, avšak na štěstí
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mně přesáhli a jen jeden muž můj byl
lehce raněn palbou tou. Střežil jsem
bedlivě mostu. Tu spozoroval jsem mrk
nutím v levo, že divise švališarn žene
se po ledu přes řeku, by mi zabránili
zpáteční cestu a zajali mne i s baterií.
Obracím se po ostatním mužstvu a hu
sařích, kteří měli státi při mně. Ale ti
byli všichni ti tam a s kostelní věže
kašavské vlál bílý prapor na znamení
vzdání se.
Tu stál jsem s pěti šestiliberkami,
22 husary necvičenými, a přede mnou
viděl jsem nepřítele s 15 000 cvičených
mužů a několika bateriemi; y boku se
blížila divise švališarů a za sebou mě
sto vzdávající se.
„Na děla! Klusem pochod!zahřměl
jsem — a v několika minutách byl
jsem zase v městě. Za sebou slyšel
jsem dusot koní nesčíslných. Zahnuli
jsme za kosel do uličky a na povel vše
zůstalo státi bez hnutí. Připravil jsem
si bambitku s nataženým kohoutkem
čekaje, bych se zastřelil, až budu zajat
rakouským vojskem, nežli bych se jim
dal oběsit. Stál jsem od kostela sever
ně a švališaři brali se jižně, aniž by
byli nás v uličce spozorovali. Chrám
byl naší záštitou. Nepřátelé stanuli.
Slyšel jsem zřetelně velitele tázati se
po němečku, kde že jsou ta děla? Dva
kráte se tázal. Pak následoval povel a
pochod cvalem ulicí k východu města
vedoucí.
Čekal jsem chvíli a pak spěchal jsem
s děly okolo strany chrámu západní
ulicí k jihu na silnici k Torna. Nastala
noc a my byli zachráněni. Po půlnoci
dostali jsme se do Torny.
Asi dvě míle od Kašavi na silnici
do Niskolcze. kudy švališaři táhli,stojí
hospoda. Když tam došli Rakušáci, za
slechl jsem střelbu a hned na to něko
lik koní bez jezdců klusalo zpět a za
nimi ostatní jezdcové ku Kašavi.
Nechci podávati celé dějiny svého
vojákování v Uhersku, ale zmíním se
jen o nejhlavnějším stručně. Zde musím
vysvětliti své podivuhodné zachránění
v Kašavi, jak bylo mi později podáno
od obyvatelů některých tam. Když
totiž my zahnuli severně od kostela s
děly a švališaři jižně, nevidouce nás,
tázal se jejich velitel major Coreggio,
Vlach, po němečku kněze na ulici sto

jícího, kudy že táhla děla? Kněz odpo
věděl po uhersku, že nerozumí němec
ky. Za chvíli spatřil major před domem
děvečku s malým hochem státi. I té
se optal stejně. Děvečka odpověděla,
že nerozumí německy, ale malý hošík,
který rozuměl německy a byl viděl
dříve děla jiná jeti směrem k východu
odpověděl ukazuje tam: „Tamtudy“
(dorthin). Coreggio táhl směrem tím
a my byli kryti.
Co pak se týká oné udalosti v hos·
podě, dozvěděl jsem se poz ději, že tam
bylo ukryto oddělení polské legie a
když zkušený jich vůdce spatřil Rakušáky táhnouti silnicí, umístil své muž
stvo do stodoly a jakmile nepřítel byl
200 kroků blízkd. vyrazili naň střílejíce
mířené. Major Coreggio byl se znač
ným počtem svých zabit a ostatní ute
kli do Kašavi.
Musím se zmíní ti ještě o své druhé
výpravě proti nepříteli rakušáckému.
Dne 1. ledna 1849 ráno o 4. hodině
měl se uČiniti útok na město Eperies v
hrabství Saroš od západní strany muž
stvem hrabství Zips, kteréž té doby
čítalo mých 6 dě1, 22 husary a batajlion
honvédů, mezi nimiž jen první setnina
byla ozbrojená palnou zbraní, starými
puškami, ostatní jen píkami. Podobně
ozbrojené oddělení mělo přijít' od Miskolcze. V Eperies ležela brigáda Rakušáků s baterií. Ráno tedy po odbytém
pochodu nočním při silném mrazu při
byli jsme o 4. hod. před Eperies asi
2 angl. míle cesty. Tma bylo jako v
pytli a když jsem se blížil s baterií
svou, jali se Rakušané po nás stříleti.
Několik mužů mi poranili, ale ani jed
noho koně.
Stanuv na místě s děly, slyšel jsem
v městě biti na poplach. Nevida od
Miskolcze slíbenou posilu se blížiti,
musel jsem couvnouti. Tu přicválá po
sel z Miskolcze, vyřizuje, že má býti
útok na Eperies odložen na 4. ledna.
Bylo však už pozdě.
Brzy po slunce východu spatřil jsem
krásný zjev fata morgana zvaný. V
údolí podél naší silnice viděli jsme vši
chni Rakušany stíha ti nás. Obraz byl
tak jasný, že jsme mohli čítati zřetelně
řady jich pěchoty, jízdy a del.
Přijedše do Kašavi, zůstali jsme a
já nastuzený silně ulehl jsem. Čtvrtý
/
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den oznámeno mi, abychom co nejry se účastnil boje uherského za svobodu.
chleji uprchli, že zítra ráno přibude sem Celkem bojoval jsem v 25 bitvách a*
síla císařských. V noci o 11 hodině srážkách a by1 i sem jen dvakráte lehce
převlečen a kožichem opatřen, unikl poraněn. Od Temešvarn couvli jsme k
jsem s přítelem jedním odtud a zvěděl Oršavě a překročili jsme pomezí do
jsem později že ráno o 9. přibyl před Turecka 20. srpna 1849město gen. Š ik s brigadau svou, kdež
Do Turecka.
postavil bytelnou šibenici zděnou a pak
V Turecku s námi nakládali přívěti
poslal na jisto do města pro mne,
vě,
avšak co s válečnými zajatci. Ve
věda, že jsem nemocen a v kterém do
mě jsem. Etáčka nenašli, a tak byli Vidinu prohlásil jsem známé: „Alláh i
vojáci rakouští zbaveni toho potěšení 11a Allahla, Mahomed reusulalah, “ a
viděti mne houpati. nač se tak vřele stal jsem se mahomedánem. Arci byl
těšili. Ze vzteku málomocnéh© popadli jsem tak dobrým moslimom, jako dříve
domácího, kde jsem bydlel, Lindemana křesťanem, ač mahomedánství jest mno
přítele mého osobního, u něhož jsem hem rozumější. nežli křesťanství. Avšak
zanechal ČubDku svou ,,Žofii“, a vysá nebyl bych mohl podržeti svého důsto
zevše mu 50 ran knutou rakouskou, jenství vojenského co křesťan zde. Šli
přivedli jej v nemoc, že na to zemřel jsme pak přes Šumlu a Varnu do Cazavražděn pro nic od zběsilých katanů řihralu, kde jsem nastoupil co major
do sboru enžinýril tureckých.
císaře rakouského.
Turci jsou lid dobrý a pohostinný,
V Šernnici dostal jsem se k štábů
avšak nadmíru nesnášenlivý. Život mezi
gen. Goergey-e co důstojník, kdež jsem
posloužil velice v hornatých kraj-'ch nimi byl by snesitelný, ba snad příje
svými měřičskými vědomostmi. Prová mný pro starší osobu, ale činlivost
zen stále 4 až 6 husary pozoroval jsem mlád »sti mé nedovolila mi vésti život
postavení nepřátel. Do Kašavi jsem měkký a pohodlný. Dle mého stupně
se dostal právě v hodinu, kdy gen. hodnosti měl jsem právo pojmouti 4
Šlik táhl se svými druhou stranou ven. ženy, než obávaje se toho, že by mně
Pak jsem byl postaven za velitele ba jich to’ik přemohlo, zůstal jsem svo‘
bodným a 1850 v srpnu odebral jsem
terie děl, s nimiž poprvé jsem stál v se
z Cařihradu do Řecka. Navštívil
bitvě u Werpelet, kdež seznámil jsem
se 8 polským generálem Dembinsldm. jsem Atény a staré jeho památky, na
Ten blahopřál mi na bojišti za výhodné čež jsem přes Maltu plavil se do Marzabrání postavení pro baterii. Pak seilles ve Fraucii. Dostav se do Paříže
jsem dostal v moc druhou baterii děl a nalezl jsem hned zaměstnání u jednoho
člena akademie věd co příručí ku po
půl baterie kongrevských rakét.
kusům přírodovědeckým, prováděje ma
Při obléhání Budy velel jsem 13 dě tematické výpočty. V lednu 1851 jsem
lům a dal jsem znamení k útočení na se odebral do Londýna a 19. dubna
pevnost. Po dobytí Budy byl jsem po téhož roku vkročil jsem poprvé na půdu
slán do tvrze Velkého Varadínu, kde americkou v New Yorku.
se vyrábělo střelivo pro naši celou ar
P Americe.
mádu. Krátce na to byl jsem ustanoven
vrchním velitelem dělostřelectva 9. sho
Po několika dnech nalezl jsem za
tu uherské armády pod velením gen. městnání co křesl i č v písárně J. RanDembinskiho. V bitvě u Soeroeg po wicka stavitele. V červnu pustil jsem
stavil jsem všecka svá děla (85 kusů) se pěšky do Charleston, S. O., kde
za římskou zeď starou a po Čtyři dni jsem se najal k výpravě na Kúbu pod
jsem zdržel Rakušáky od postupu, Lopezem. Byl jeem především poslán
kteří pokoušeli se o to pod velením do New Orleansu, kde jsem cvičil
Haynaua, jemuž dostalo se později pře mužstvo.
zdívky ,,hyény od Breocia, a kata od
V září stalo se, že důstojníci při cvi
Aradu“. Po nějakém čase nalezl jsem čení dopouštěli se mnoho chyb při
jméno své v rozličných evropských Ča vojenských obratech. Musel jsem ty
sopisech co „hrdiny od „Soeroegu.“
pány vžiti za ramena a postaviti je řá
V bitvě u Temešvarn naposledy jsem dně. Hned druhý den však časopisy
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new orleánske vedly si stížnost, že
,,major Preiss zachází 8 důstojníky jako
byl zvyklý zacházeti s rekruty v Ra
kousku.“ Vedl jsem tu dozor na vy
rábění střeliva pro revoluci a ustano
voval jsem dělostřelectvo. Když však
byl Lopez chycen a popraven, odebral
jsem se do Vera Cruz v Mexiku.
Vera Cruz leží na pisčiém pustém
břehu, kde poblíž města roste jediný
kaktus do výše stromů a jest na odiv
každému navštíviteli.
Po několika dnech pustil jsem se
pěšky do hlavního města Mexika. Do
stav se z písčin do výšin, ocítil jsem
se jako v ráji Prales tropický se ši
rokým a čemně zeleným listím, přerozmanité vonné květiny, přeskvostné
motýly na nich, pestří ptáci—vše mi
připomínalo dětské pojmy mé o ráji
biblickém.
V městě Mexiku zůstal
jsem jen někol;k dní. ohledav vše, co
stálo za podívání. Nejzajímavější jest
katedrála katolická postavená na mí-tě
někdejšího azteckého chrámu a pak vo
dovod, mistrné to dílo anglického sta
vitelství, jež pod španělským a teď
mexickým vladařením hyne rychle.
Odtud jsem cestoval do Acapulco,
kde jsem dva týdny čekal na panam
ský parník „Oregon“, po němž jsem
se dostal do San Francisco, Cal., kde
však jsem měl to neštěstí stiženu býti
zimnicí chagreskou. Dostal jsem hne
dle zaměstnání co měřič p.břeží zálivu,
kde se stavěla kratší silnice k dolům.
Dostávál jsem tu za práci svou $16 ve
zlatě denně. Po čas pobytu svého na
venkově byl jsem zimnice prost. Na
vrátiv se do San Francisco, pracoval
jsem v mincovně Wass, Molitor & Co.,
kteří byli mými soudruhy v uprchlictví
z Uher.
Razil jsem pěti a desíti do
lary zlaté, dostávaje denně $8 při bytu
a stravě. Musím se zmíniti, že tehdy
stál oběd y Jackson House, kde jsme
jedli $4, a víno se muselo zvlášt platiti.
Na neštěstí vrátila se mi zase zimnice
a horšila se denně, tak ' že lékař mí
pravil, že buď musím opustiti zemi
aneb zemříti.
Do Činy.
Vida nezbytí nemoci zlé vyplul jsem
ze San Franciso 4. března 1852 s ame
rickým clipperem „Golden Gate“ do
Hong Kong v Číně.
Čtvrtý den na

moři opustila mne zimnice. Soudruhem
mým byl col. Berzency, uherský šlech
tíc, jenž byl Košutem vyslán z Nevv
Yorku do činy k vyhledání původu
maďarského plemene severně od hima
lájského pohoří. Minuli jsme souostro
ví Sandwichské bez zastavení a po sil
ném tyfunu v čínském moři přistáli
jsme u ostrova Hong Koňku. (Tifun
jest jméno vychřice, která pravidelně
zuří v čínském moři a jest velmi zhoub
ná. )
Ostrov Hong Kong leží jihovýchod
ně při pevnině čínské a byl postoupen
Anglii r. 1842. Ang’ický vrchní konsul má zde své sídlo. Jest to ostrůvek
malý a hornatý.
Na severní straně
jeho stojí město Viktoria s pěkným
přístavem. Obyvatelé dělí se na Evro
pany a Číňany stejným asi dílem.
První novinkou, která mi byla po
vystoupení na břeh nápadnou, byly pe
čené krysy výšící za ocasy na krámu
na prodej. Pak pro bohatší obvvatele
štěňata v proutěných košíkách. Jsou to
vesměs čínské lahůdky.
V Cantonu jsme se přesvědčili, že
v ty doby bylo úplně nemožno proniknouti říši čínskou. V městě tom
žijí Evropané ve zvláštní čtvrti zvané
„Factory“, obklíčené vysokou zdí, k
níž vedla vrata do rozličných ulic čín
ské čtvrtě, kamž směl jen Číňan vejiti.
Často jsem se pokoušel vejiti tam, ale
vždy mi byla vrata zavřena před no
sem. Se soudruhem ubytovali jsme
se v jediném hotelu „Factory“, držaném Číňanem jedním pod jmenem ,,AKan’s Hotel“. Avšak ani jednou jsme
v hotelu nepojedli, k mé největší mr
zutosti jsouce stále hoštěni u rozlič
ných konsulů evropských, tak že ani
nevím, v čem oběd čínský pozůstává.
Jednoho dne navštívili jsme v průvo
du pruského konsula bohatého čínské
ho obchodníka s čajem v kantonské
,,Factory“.
Ukázal nám celý svůj
prostranný dům mimo oddělení pro
ženy a Častoval nás výborným čajem
domácím tak že mohu říci, že jsem pil
pravou kávu Mokka v Turecku, a pra
vý čaj v Číně.
Po několika dnech navrátili jsme se
do Hong Kong, kde mne opustil druh
můj, jeda do Singapore, jsa přinucen
vzdáti se naděje na provedení úkolu.
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svého, vyzkoumání původu maďarského nající jest podvržené po sněmu niplemene. Já zdržel se déle zde, studuje cejském.
Syrští komunisté posýlali misionáře
náboženství synů „nebeské říše.“
na všecky strany p. učení jejich se ší
Čínské náboženství.
řilo po Palestýně. Malé Asii, Arábii,
Základem náboženství čínského jest Egyptu, severní Africe, Řecku a Řím
čisté učení Buddovo: náboženství sku. Avšak všichni ti národové při
bratrské lásky, kteréž učí lidi, nesli s sebou své bohy a bohyně,
jak vésti život čistý a šťastný beze zvláště Egypťané s jich bohem otcem,
všeho přimíšení do toho nějakého bož synem a duchem svátým, z nichž bůh
ství, obřadů a zevních náboženských syn už byl nazýván spasitelem Polo
výkonů.
Na neštěstí bylo toto učení žení do hrobu a z mrtvých vstání jest
čisté Buddovo zpohanštěno a mravní bájka o Osirisu, jenž byl též pochován
soustava jeho vznešená byla stržena v a vstal. Avšak jest to jen líčení půso
náboženství církevnické skrze bramínství. Konfuciovo učení není v Číně bení přírody ohledně semene, které
položí se do země a pak vzroste z ní
náboženstvím, nýbrž pouze občanskou zase v bylinu. Katolická matka boží
mravností učenou Konfuciem, a to Marie s dítkem Ježíšem jest úplné
tvoří základ čínského právnictví i vy nápodobení egyptské bohyně Isis s
chovatelství, ač jest Konfueius od Oí- její dítkem Heronem v náručí, kterýž
ílanů ctěn a obdivován téměř co bož obraz viděl jsem v Aténách v museu
ství teď. Za jeho živobytí nerozuměli tamním na vlastní oči. Oděvy katoli
mu, ba zanedbávali ho velice, a přece ckého kněžstva a jejich obřady všech
soustavou svou mravní oblažil celé člo ny, průvody, zvonění, kadění, kropení
věčenstvo více, nežli kterýkoli jiný svěcenou vodou, světla, atd. jest vše
mudrc neb zákonodárce na světě.
vydluženo od bramínských kněží.
Oděv buddistických knězi, procesí s
Brzo po zpohanštění mravouky Budkorouhvemi, kadění, kropení vodou, dovy a založení křesťanské církve tato
pálení světel, tlučeuí na plechy zvané rozpadla se v nesčíslné sekty, které
„gong“, obětě masité ku krmení ne se stále štvaly a rvaly i vzájemně pro
snášenlivého kněžstva a klánění se klínaly.
Asi před 1300 roky očistil
sochám a obrazům
vše Jto pochází z Mahomed některé křesťanské sekty a
bramanismu a snižuje to vznešené uče založil Mahomedánství.
Tolik může
ní Buddy, nej velkodušnějšího to z lidí, platiti za pravdu, že buddismus jest
v pravé komedianství.
otcem křesťanství a mahomedánství
Budda narodil se před 2500 roky a jest tohoto dítkem.
zemřel 80 roků stár jsa roku 543 před
Kristem i dožil se toho, že jeho mra
Dne 24. května 1852 opustil jsem
vouka byla přijata po celé Indii střední.
Ilong
Kong s odporučujícími listy ku
Asi před 200 ) roky byli učitelé Buddismu pronásledováni b »-aminy i rozprch králi Siamskému, kde jsem měl znovune se na všechny strany, roznesli učení zříditi královské dělostřelectvo. Siam
to po celé Asii. Několik jich přišlo bylo tehdy ještě jinaké, nežli jest dnes
do Sýrie, tehdejší římské provincie, a někteří kupci v Singapore. kde jsem
kdež nalezli mezi chudými obyvateli se zastavil, zradili mi jiti tam, ale
hojných přívrženců a založili komuni chtěli, abych 8 nimi plul do Austrálie,
stickou obec, která stala se zárodkem kde zuřila právě zlatá horečka. Sešel
nynějšího křesťanství.
Židé přidavší jsem se tu opět s přítelem svým Berse k nim přinesli s sebou svého Jeho zenceym.
Singapore jest ostrov náležející An
vu, neb buddÍ8té neměli žádného boha
a po letech vykládali si podání své o glii a nalézající se blízko při rovníku.
Mesiáši, jenž měl je vysvoboditi z pod Tigrů královských a bengálských jest
danství římského, o jednom z náčelní tu hojně a vláda platí za zničení kaž
ků této komunistické obce. Jeho jmé dého značnou odměnu. Oas ud času
no bylo snad Ježíš, snad ne. Na tom odbývají se veliké lovy tigří, avšak
nezáleží, neb není osobou dějepisnou počet jich se nemenší a každý rok mno
a místo v Josefu Flaviovi o něm jed ho lidí bývá nimi zahubeno Podloud
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nictví z pevniny indické sem děje se
ve velikém rozměru.
Anglické lodě
dnem i nocí hlídají vody podél břehů.
Jednou také jsouce na stráži, spozoro
váli v noci za tmy temné skvrny pohybovati se vodou směrem k ostrovu.
Přepadli je, domnívajíce se, že polapí
podloucnické kocábky, a oni zatím to
byli tigři, kteří stěhovali se v noci na
ostrov s pevniny. Byli arci ve vodě
potlučeni a postříleni.
Deset let v Austrálii.
Ze Singapore vyplul jsem na auglické brigě .,Oceanica“ úžinami Sundá
a Barka do Anjo na ostrově Java, kde
jsem navátí vil hollandského guvernéra
v jeho paláci, jenž jest zbudován ve
větvích obrovského stromu a do něhož
jest přistup jen po žebříku. Pak jsme
přistáli v Melbourne, v osadě Viktoria
v Austrálii dne 29. srpna 1852. První
má cesta byla do zlatých dolů v Bendigo.
Laskavý čtenář poznal z cestopisu
mého, že jsem byl už zkušeným cesto
vatelem, jenž viděl rozličné díly světa,
země, kraje, národy, živočichy a bylinstvo. Mnohému jsem se musel zdiviti
na svých cestách dřívějších,
ale co
jsem viděl v Austrálii, bylo něco ne
očekávaného a v úžas mně uvádějícího
stále.
Na jiných pevninách zvířata a byli
ny zachovávají podobnost k sobě; avšak
zvířata a byliny v Austrálii ukazují na
sobě, že nemají se zvířectvem a bylinstvem jiných pevnin žádného příbuzen
ství, nýbrž že jsou původu zcela jiné
ho, že jsou novým tvorstvem.
Po několik let kopal jsem zlato,
ale při vší píli mé nedostávalo se mi
štěstí a já více utratil, nežli vytěžil.
Navštívil jsem doly zlaté Forest Creek,
Bellarat, Mont Oorong a Owenovy ko
paniny ve Viktoria. Při svých poku
sech a kopáních shledal jsem, že alluvialní vrstva jest velmi mělká všude a
hořenní ložisko humusu neb orné půdy
že jest tenké jen; jest * šak půda ta
přece velmi úrodná. Na rovných plá
ních nalézáme lesy podobající se par
kům, strom od stromu hodně daleko.
Všude leží mnoho kmenů poražených
větrem. To pochodí jen z toho, že
humus jest mělký, kořeny že brzo
dojdou na skálu, nenalézají tam dosti

opory a poddají se silnějšímu větru
lehce Jejich kořeny poboční táhnou
se půdou do dálky a šířky místo do
hloubky hledajíce potravy a nedovolí
jiným stromům blízko sebe vzniknouti.
Jen v horách jest to jinaké, neb tu
rostou stromy hustěji pohromadě, any
kořeny pronikají pukliny skal a nabý
vají spíše opory.
Príroda v krásné Austrálii.
Za deset roků svého pobytu v Austrá
lii shledal jsem, že deště padá zde prů
měrně do roka asi tolik, jako v jiných
zemích stejné šířky. Často se udávají
veliké povodně.
V srpnu roku 1859 pracoval jsem
v kopaninách Tubra u Taloon Creeku
v osadě South Wales co zlatokop.
První důl prokopaný byl při potoku
Taloon, V hořenním yrstevstvu nalezl
jsem mnoho zkamenělin stromu Eucalyptos zvaného, teď v Austrálii rostou
cího a zvaného stromem s korou že
leznou.
Níže nalezl jsem několik kamenů
železných, zvaných orlích (Eagle stone,
Lapisaquilae), úplně kulatých velikosti
Loule 121iberního děla. Když * se do
těchto kamenů udeří silně, puknou a
slupka asi čtvrť palce tlustá se odlou
pne. Uvnitř jest jiná kule, která opět
se rozloupne, a tak třetí, čtvrtá, atd.,
až zůstane uprostřed kule železná bez
slupiny, která jest velice tvrdá. Těch
to kamenů nalézá se i jinde na světě
a staří fiímané znali je, říkajíce o nich,
že je orli zanáší do svých hnízd ku
zahřívání vajec, od čehož mají jméno.
Vrstva nad žulou byla pískovitá líně
dá, zvaná zlatokopy „washing stuff“,
neb v té nalézalo se zlato nejvíce. Můj
kus půdy (claim) sotva tolik zlata mi
vydal, abych zaplatil útraty a práci,
avšak na<ezl jsem tn zkamenělé mušle
mořské a trávu mořskou Později od
táhl jsem s Angličanem jedním tři
míle dále údolím k návrší asi 300 stop
vysokému nad plochou potoku Taloon.
Tu kopavše jámu přišli jsme na zka
menělé kusy eucalyptu až 3 stopy pod
zemí a konečně na kmen zkamenělého
stromu téhož stojící přímo vzhůru. Ko
pali jsme podél stromu toho stále v
tloušce rostoucího 36 stop hluboko, a
tu jsem nalezl zkamenělou kosť kangerů ze zadní nohy. Rozbili jsme ji a
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tuk její morku byl na pocit podobný nost a na alpách australských dosahují
jemnému písku, ale choval ještě tolik velikosti stromů. V uhlí anglickém
*
olejnatých látek, že papírem potřen nalézají se zbytky tropických bylin a
jsa zanechal na něm mastné skvrny. v severní Evropě, Asii i Americe jest
Pen stromu měl průměru 13 palců. v uhlí mnoho zbytků tropických zvířat
Několik palců pod kostí nalezenou byly i bylin, což zřejmě dokazuje, že sever
kořeny stromu zkamenělé vodorovně ní polokoule země naší měla někdy
běžící. Tři stopy níže nalezli jsme tropickou teplotu. Na opak ani v Au
konec hlavního kořene v hnědém pís strálii, která k vůli svému zlatu jest
ku, ale ani zrnko zlata. Pod pískem značně rozkopána do hloubky, ani na
nalezli jsme tvrdou jaeněmodrou hlínu, ostrovech jižního moře, ani v jižní Akdyž však jsme tři stopy dále kopajíce frice nenalézá se jediný zbytek tropi
nenalezli ani kaménku a nemohli jsme ckého bylinstva neb živočíšstva, což
dokazuje, že jižní část naší zeměkoule
se nadití zlata, opustili jsme jámu.
Přítomnost zkamenělých stromů hlu neměla nikdy tropickou teplotu.
boko v zemi stejných s druhy na po
Ze Austrálie, ač velmi blízko jest
vrchu rostoucími ukazuje zřejmě, že Asii, nebyla nikdy s touto spojena,
výšina ta tvořila někdy ostrov porostlý porozumí se velmi lehce. Ani lidé, ani
bylinstvem a osaztný zvířaty v době, zvířata, ani byliny nejsou stejné v Akdy nižší částě byly ještě pokryty sii a v Austrálii. Všechna zvířata au
mořem
stralská vyjma domácího psa (dingo)
Bezpochyby výšiny australské někdy jsou jiné povahy nežli kterákoli zvířa
tvořily souostroví podobné jiným v již
ta jiných zemí. Jsou tvaru pr
ním moři se nalézajícím, kte éž se so votního a podobají se předpotop
pečným působením pozvedlo a tvoří ním druhům zvířat Žádné australské
pevninu, což se může i s jiným sou zvíře nenalézá se v Asii, a žádné asij
ostrovím státi svou dobou.
ské v Austrálii. S bylinstvem jest to
Mezi praobyvateli australskými nalé samé, leda v tropické části, kde ně
zá se mnoho rozmanitých řečí. Nejs >u která semena mohla býti sem zanešeoa
to jen nářečí, ale úplně rozdílné řeči. ptactvem neb vlnami z jedné pevniny
V Americe od severu až po předhoří na druhou.
Horn praobyvatelé ind ánští mluví roz
Domorodci australští nikdy nepochá
ličnými nářečími, avšak kořen jich řeči zí z plemene Malajcův, aniž Efliiopů,
jest týž. Prescott ve svém opanování nýbrž tvoří sami pro sebe zvláštní
Peru ‘ zmiňuje se, že nabyl pevného plémě. Vše, co jsem pravil, dokazuje,
přesvědčení, že staří Inkové v Peru že půda, bylinstvo a živočíšstvo austral
byli spřibuzněni se starými Azteky v ské jsou pozdějšího původu, nežli na
Mexiku, a že dálo se vystěhování ze ostatních pevninách, že jest to nové
severu k jihu.
tvoření, nespojené s oným na jiných
Rozdílnost jednotlivých kmenů austral dílech světa a zLačně pozdější.
Budu teď p okračovati s vypravová
ských jest veliká. Domorodci ve Van
Dieman’s Land neb v Tasmánii, v jižní ním a popíši zajímavou tu zemi, kde
Austrálii a v jižní čásh osady Victoria jsem strávil nej šťastnější léta svého
mohou se zváti jistě nejnižším druhem dobrodružného života.
lidského pokolení; avšak domorodci
Jak jsem se už zmínil navštívil jsem
severní Victorie, New South Walesu většinu zlatých polí osady Victoria.
a Queenslandu jsou mnohem vyšší již R. 1856 přišel jsem z uhelných dolů
nich bratří co do vývoje těla i duchov do Morton Bay, nynější osada Qneensních schopností a rozumu, a jsou vy land, kde isem se ujal stanice dobyt
soko nad mnohé kmeny africké.
kářské u řeky Logan daleko ode všech
R 1856 navštívil jsem uhelné doly osad bělochů.
Kraj ten byl osazen
v New Castle v Ňew South Wales domorodci. Umínil jsem si studovati
Uhlí odtud se vyváží do Indie, činy a člověka v jeho přirozeném stavu dět
San Francisca. V uhlí tom nenalézají ství a spolčil jsem se s domorodci. Po
se žádné jiné útvary leda kapradiny, tři roky kočoval jsem 8 nimi v rajském
jichž roste dosud v Austrálií všude hoj stejnokroji — úplně nah — na jich vý-

la» pravách ryboloveckých neb zvěrolove- kůry a dřeva těchto stromů, neb vydá
<?kých, čímž mi bylo možno nejlépe vá více popele a ten drží více teploty,
poznati zemi, již popisuji.
nežli popel z jiného dřeva.
V Austrálii nalézají se všechny kovy
Jiná odrůda ,,the blue gum“ nalézá
užitečné i drahé. Železa jest po celé se skoro všude v Austrálii. Slouží k
pevnině v hojnosti, ale ani jediné že k palivu a stavivu.
Pak následují
lezné doly se nezaložily. Doly měděné ,,the 8tringy bark tree“, ,,the white
v horách Burra-Burra na jihu podávají gum“, a jiné, které stejně slouží, jenže
bohatou méďovou rudu vyváženou d<> dřevo jejich má rozličnou tvrdosť a tr
Anglie. Bohaté zlaté doly, v nichž vanlivosť. Kory ze stromů těchto,
pracuje se už po 30 roků, skýtají je zvláště ze . stringy bark“ a ,,blue
ště hojnost drahého kovu. Poslední gum“ užívá se ku krytí střech na ven
léto nalezlo se mn »ho drahokamů zde, kově. Kůra oloupá se v kusech 6 až
jako diamantů, rubínů smaragdů, atd. 8 stop délky kolem celého pně naje
Bohaté uhelné duly zůstanou ještě po dnou, položí se vnitřní stranou na zemi
a obt.ží se tíhou, aby se nurovnda a
století nevyčerpatelné.
Květéna Austrálie se svým podiv suchá přivazuje se na střechy pomocí
ným a původním vzhledem budí úžas řemínků ze syrové kože.
u každého z Evropy přišého. Lesy
Z větších pevných kusů kůry této,
řídké, vyjma v horách, jak zmíněno zvláště stromu ,,box tree“ tv< ří si do
už, a ponejvíce druhu eucalypty, úplně morodci své kocábky a často jest viděti
jinak vyhlížející, nežli v jiných zemích. jich celé četné rodiny na řekách a zá
Nový příchozí sem soudí, že stromy livech hmožditi se na jednom kusu ko
australské neposkytují žádného stínu. ry té.
Částečně jest to pravda, neb není stín
Největší důležitost těchto stromů
eucalypty tak hustý, jako u jiných však spočívá v jích léčivých vlastno
stromů, čeh ž příčinou jest, že listy stech. V Austrálii jsou střídavé a ba
8t"jí po dvou pr úi sobě a kolmo, a henné zimnice úpfně neznámé, což se
nik· li vodorovně, tak že mezi nimi připisuje výhradně těmto stro uům, k
projde mnoho paprslků slunečních a vůli čemuž je nazývají v Americe ,,the
stínu ubude valně.
Druh stromu eu- fever tree“. Činily se pokusy s nirni
calyptu má mnoho odrůd, z nijhž jen v AI Hru a v Evropě a kde se stromy
hlavní pojmenuji jmény, jakých se u- daří, hyne zimnice úplně, a i když se
žívá v Austrálii.
ukáže, není více tak prudká, j tko dří
Nejdů’ežitější jest ,,Water gum“, ve.
Hospodářský odbor americký ve
který roste při vodách a při řekách Washingtonu snaží se pilně zaváděti
Murray i Murumbeedgee, dospívá nej stromy ty do Soustátí.
V Californii
větší velikosti své, neboť co eucalyp- stromům se daří, ale ve státech východ
tus giganteus překonává i výšku zná ně od Skalních hor nikoli, neb je mráz
mých stromů kal f »rnickýcii.
Viděl zničí v zimě. Na Floridě se jich něco
jsem jich mnoho přes 300 stop vyso pěstuje a bylo by žádoucno, by se
kých, tak že pyram dy v Egyptě by rozmnožily hlavně v jižních státech,
byly proti nim zastíněny. Stromy ty kde by zimnicím všem, zvláště žluté,
jsou těmi nej vyššími předměty na zemi. učinily přítrž. Ze šťávy a 1 stí stromů
Tloušťka jejich není tak veliká jako těch připravují se už také léky, které
u jich bratří v Californii. Vyvážejí se zimnici dobře staví.
do Anglie ku stavění lodí.
Jiný důležitý strom v Austrálii jest
Druhá důležitá odrůda jest ,,the 1- akacie, a sice má dvě odrů ly známé
ron bark tree“, jenž má nad míru tvr tam pod jmény ,,Bla?k Wattle“ a
dé a trvanlivé dřevo, jehož užívá se ,,Green Wattie“. Obě odrůdy drží mno
ku plotění a stavbě. V době zlaté ho třísloviny v sobě, tak že kory jejich
zimnice považovali jsme zlatokopové to sloupané užívá se ku vydělávání koží,
za dobré znamení zlata, kde v údolí které j-iou zde lepší, nežli z jiných zemí,
rostly tyto stromy. Ku pečení ,,pod- neboť js m trvá»divější a ohebnější. Z
popelníků“ (dampers), chleba to v obou odrůd těch vypočuje se pryskyři
horkém popeli pečeného, užívali jsme ce podobná velice gumi arabské. Nalezl
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nesou zrno, které by se dalo zvelebiti
pilným pěstováním. Některá místa jsou
pokryta domorodým lnem planým,
velmi výsokým a s pěknými vlákny.,
kteréhož se jistě co nejdřve zmocn
obchod.
V Morton Bay daří se domácí slad
ké zemče a po celé Austrálii nalézají
se dva druhy jedlých kořenů pod jmé
nem „Yames“, kterých požívají domo
rodci co potravy. Australské druhy
trav jsou vesměs velmi živné pro do
mácí i dovežená zvířata. Zelený ko
berec, kryjící celou Austrálii jest vesměs
zdobený květy velmi pestrými. Všech
ny byliny domácí jsou stále zelené.
Ríše živočíšstva skýtá hlavní potra
vu domorodcům. Všechny řeky, jezera,
rybníky a jámy jsou obydleny četnými
druhy ryb a želv. Australský „cod“
vyroste značně, má bílé, tvrdé maso a
podobá se chutí lososu. Úhoři jsou
často velmi dlouzí, avšak obyčejně jest
jich maso příliš olejnaté, nežli aby
pecka
chutnalo Evropanům. Chytil jsem jed
nou úhoře 6 stop dlouhého, a viděl
jsem ze sladké vody chycenou rybu
„crawfish“, 14 liber vážící.
maso
Třída ještěrek má mnoho druhů ve
směs jedlých u domorodců. Nejdůle
žitější jest „Iguana“, která doroste 4
až 6 stop a jest tlustá jako lidská ruka;
stopka.
maso má bílé a chutné, podobné slepičímu a i Kavkazané jedí ho, když
Barva třešně té jest temně rudá a tu uvyknou.
dosáhne velikosti obyčejné plavé třeš
Hadů domorodých jest zde mnoho.
ně. Květ její podobá se našemu.
Všichni až na hroznýše, jemuž říkají
Australské plané fíky daří te v se ,,carpet snake“ jsou jedovatí. Austrálie
verní části země té a jsou o něco men má nejjedovatějšího hada na zemi, tak
ší, nežli obyčejné štěpné fíky jinde, zvaného „dead adder“ (Bothrops).
avšak mají s nimi stejně dobrou chuť. Jest asi tři stopy dlouhý, tlustý na
Takový strom nese ovoce každý druhý celém těle asi jako lidská ruka, mimo
rok jen, než fíků jest stále dosti, any ocas, který vybíhá v tenký konec.
jsou oba ročníky promíchané všude. Barvy jest špinavě hnědé a ocas jest
Roste tu plané jablko s chutí trpkou. opatřen jemným žahadlem, které vy
Mezi ovoce nesoucími keři nalézáme strkuje i zatahuje, jako naše vosy činí.
zde dvoje jahody, a sice „Mulgam“ Uštknutí hada toho, neb píchnutí žaha
podobné malinám, temné rudé barvy, dlem jsou obě jistá smrt. Byl jsem
veliké a chutné. Mezi obilí domácí přítomen smrti domorodce jednoho
náleží „Nardů“ co nejdůležitější. Byli hadem tím uštknutého. Tělo rychle
na ta podobá se jeteli našemu a seme otýkalo, pěny mu šly od úst a řval
no její našemu žitu Prabydlitelé melou děsně bolestí až do vypuštění ducha
zrní to mezi dvouma kameny, z kteréž půl hodiny po uštknutí. Všichni hadi
mouky dělají chléb. Zrno to obsahuje liší se značně od hadů jiných pevnin.
značně škrobu ale málo látky cuker- Jednou zabil jsem také „Cobra de Ca
naté. Tráva kangerůská a planý oves pello“, které jsou domovem ve vý-

jsem tuto gumu v americkém trhu hoj
ně. Kory zeleného druhu užívá se též
co léku proti úplavici, neb svařenina
z kory té pomáhá skoro vždy.
Na výšinách osady Queensland roBte
strom, který by zasluhoval rozšíření do
jiných zemí co ozdobný strom. Říkají
mu tam „Mayol“. Dřevo má tvrdé
velice a těžké; kúra jest hrubá stříbrošedá; dřevo pod koruu jest bílé, ale
čím dále k duši, tím pestřejší a sice
žluté, rudé, hnědé a uprostřed pak jest
duše černá, Z toho stromu shotovují
dobytkáři krátké násady k bičům.
Dřevo to držané déle v ruce, neb za
hřáté třením vydává líbeznou vůni fial
kovou, kterou podrží i když jest úplně
suché. Ovocných stromů domácích má
Austrálie pomálu. Zajímavá je třešně,
která podobá ee naší, avšak ovoce jest
rozdílné, ana pecka roste mimo masi
tou část svrchu, a pod ní jest jedlé
maso, zkrze něž jde stopka až k pecce.
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cbodní Indii, ale v Austrálii se málo jelenímu a polévka z oháfiky jeho jest
v mastech lahůdkou vzácnou. Zvířata
kdy naleznou.
Mezi australským hmyzem zasluhuje tato žijí ve stádech společensky.
Domácí medvěd v Austrálii jest noč
především zmínky domorodá včela,
která se v těle podobá naším divokým ní zvíře, vedoucí poustevnický život v
včelám, ale jest menší. Med její rovná horách. Jest veliký as jako naše ovce,
se co do jakosti a mnohosti medu našich šedé barvy a velmi bojácný. Živí se
divokých včel. Rozdíl jest ten, že listím a maso jeho podobá se skopové
australská včela nemá žahadla, tak že mu našemu.
Domácích vepřů mají tu dvě odrůdy,
vybírání medu jest lehké.
Dva druhy australských červotočů a sice „wowbat“ velikosti ovce s ku
jsou jedlé; jsoutě značně veliké, vyssá- latou hlavou, živící se kořínky pod
vající ze dřeva cukernaté šťávy a jsou zemními v pahorkovitých krajích; druká jest ,,pandegut“ velikosti malého
proto hledanou lahůdkou.
Mezi opeřenci australskými jest Emu králíka, nalézající se po celé Austrálii.
(Droinaius Novae Hollandicae), čili Obě odrůdy mají sádlo své hned pod
australský pštros, tím největším. Po koží, jako naše krotké svině. Maso
dobá se pštrosu jiho-americkému, iná první odrůdy podobá se vepřovému na
šedou vlnu a vzácné peří. Lehko se šemu, maso druhé podsvinčecímu.
„Opossum“ jest podobné americké
chová a ochočí, avšak co domácí pták
mu,
jen že má kulatou hlavu, kočičí
všecko roztrhá a zanese, nač přijde.
skoro
a má srsť velmi jemnou, kdežto
Jeho stehna nasolená a uzená podoba
americké
má srsť hrubou
Žije v du
jí se uzenině vepřové. Ostatně náleží
většina ptactva australského do třídy tých stromech a živí se listím stromu
papuchů pestrých. Bílý a černý kaka eucalyptus, tak že maso jeho chutná
du (Cocktoo) jsou zde původními. Pa po chuti toho stromu.
Masožraví čtvernožci v Australi ne
pouškové střílí se k vůli dobrému ma
jsou
vačice. Pes má jen jeden druh
su svému. Všecky vody a jezera jsou
zde,
zvaný ,,dingo“ od domorodců.
pokryty kachnami a černými labutěmi.
Australská straka podobá se naší, jest Podobá se kalifornickému kajotu, jest
bílá a černá, a jest jedním z nejlep chytrý jako liška a hltavý jak vlk.
Ovčákům jest hrůzou, ale na lidi nejde.
ších zpěváků tamních.
Kočky mají trojí odrůdu zde, a sice
Jiný důležitý druh jest „Laughing
největší
zvanou „devil devil“ (ďábelJack“ zvaný, kteréž jméno má od toho,
ďábel),
která
se podobá hyeně ve spůže křik jeho podobá se smíchu dítěte.
Živí se skoro výhradně hady a každý sobech svých a žije v horách; pak do
tuzemec považoval by to za zločin za mácí kočky velikosti našich koček s
krásnou srstí barvy černé s bílými a
biti toho ptáka.
barvy bílé s černými skvrnami.
Australští živočichové domácí bylinoOrythorhynchus, ptakopysk, jest ssažraví jsou vesměs ,,marsupialia“ čili vec velikosti a podoby vydry, mající
vačice, u nichž vždy nosí samička však zobák podobný kachnímu. Má
mláďata svá ve vaku na břiše
Nej plovací blány mezi prsty jako kachna,
větší z nich jest kangerů, jenž čítá pa krásnou hnědou srsť, žije při vodě jako
tero odrůd. Kangerů má malou hlavu, vydra, zvláště v pláních Mamerských.
krk i uši krátké; malé přední nohy,
TH roky mezi divochy australskými.
jimiž vyhrabává kořínky a donáší po
trávu do huby, jsou mu za ruce úplně.
Prabydlitelé australští jsou pleme
K zadku přibývá těla do šířky a tíže nem rozdílní od všech ostatních lidí.
a končí silným a svalovitým ohonem. Jsou barvy temně hnědé, prostřední
Zadní nohy jsou dlouhé, sloužící ku výšky a svalovití. Jsou to jediné dít
* pohybování se, vlastně ku skákání, k ky přírody na celé zeměkouli — bez
čemuž ohonu upotřebí se jako páky. okovů společenských, zákonů a oděvu.
Největší kangerů, jejž jsem viděl, vá Žijí kočovnicky a živí se hlavně zvě
žil 436 liber a nejmenší odrůda zvaná řinou, hojně se tu naskýtající. Žijí v
„kangeroo rat“ jest velikosti našich kmenech pohromadě bez náčelníků a
králíků.
Maso kangeroo-ů podobá se každá rodina opatřuje si své potřeby.
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V noci shromažďují se členové rodiny
neb celého kmene do jednoho společ
ného ležení.
Zločin jest přestoupení zákona. Po
něvadž Australci nemají žádných záko
nů, nemohou je přestupovati a jsou
následovně těmi nejctnostnějšími a svá
tými lidmi na světě.
,
Zbraň, jíž užívají na lovu a ve vál
ce. jest jednoduchá, ale důmyslná. Ko
pí ku zabíjení větších zvířar a do války
jest rovná, hladká tyčka, 6 — 8 s op
dlouhá z dřeva velmi t rdého zvaného
,,brigalow“, keře to všude obyčejného.
Kopí jest f až 1 palec ztlouští a vy
bíhá v ostrý konec zakalený v ohni.
Vrhání kopí vyžaduje velikou sílu sva
lů a kopí pronikne i tělem lidským
dobře jsouc vrženo.
„Bůmerang“ jest velmi důmyslná
zbraň, zhotovená z tvrdého velmi těž
kého dřeva asi 20 až 30 palců dlouhá,
2 neb 3 palce široká, půl neb f palce
tlustá. Jest uprostřed ohnutá v úhlu
asi 100 až 140 stupňů. Když ní do
vedný muž mrští z ruky v p »hybu to
čitém, popíše zvláští kruh dle 8'éno
sestrojení a dle spůsobu vrhu. Někdy
pohybuje se daleko vodorovně, pak se
zahne nahoru do značné vý
*e
a koneč
ně směrem zpátečním přiletí až k oso
bě zpět, která ji vypustila, ba často až
daleko za ni. Když však stihne před
mět, po němž byla mrštěna spadne k
zemi a nevrací se více Zbraně této
užívá se při lovu a ve válce.
Válečná hůl (nilla-nilla) jest tři stopy
dlouhá zhotovená z tvrdého těžkého
dřeva. Na jednom konci jest vejčitá
palice, tři palce v průměru, která má
háky k roztrhání těla nepřítele. Užívá
še ji jen ve válce.
Ryby loví obyvatelé potápěním se
pod vodu a chytáním jich mezi úska
lím a v děrách. Jiné druhy ryb za
bi ;ejí kopím. V hluboké vodě užívají
čeřenů zhotovených od žen z vláken
bylinných. Ku pokrytí svému v n»»ci
užívají plášťů z opposum.
Kůže stá
hne se, usuší, vydělá popelem, sešije
strunami z kangerů pomocí rybích kostí.
Prvé než kavkazské plemeno usazovati se počalo v Novém Holandsku,
měli domorodci za nástroje sekerky
kamenné, na ostro broušené o jiné
kamení.
Dnes mají všichni železné

nože a sekerky. Jich zbraň, čeřeny a
opossumové pláště jsou důkladně sdělané. Plemeno to nemá stálých bydlišť,
ale vede život kočující v oboru pozem
ků kmeni náležejících. Hranicemi krajů
těch jednotlivých j-ou obyčejně řeky.
O lidech těchto lze říci s pravdou svr
chovanou. že žijí život rajský.
í.áno
vstávše jdr»u na hon neb na lov ryb,
ženy sb rají jedlé kořínky a ovoce;
když jsou unaveni, nlehnou do stínu
stromů a mají své ,,d.Jce íar niente.“
K večeru se.dou se do ležení, připraví
si potraviny, a najedí se načež vyko
návají některé práce, mají-li co dělati,
na příklad dělání zbraně, vydělávání
kožešin na pláště neb sítí. V nocích
osvětlených úplňkem držívají své ,.co·
rob rry při kt rýchž jí se pečeně z
kangerů neb j>ná zvěřina, načež ukon
čí se hody k ránu zpěvem a tancem.
Bitvy jejich nejsou krvavé, neb málo
kdy bývá někdo zabit na kterék li
straně, a když se uzavře mír odbývá
se veliké „corobery“. Turecké jedno
přísloví dí: ,,všeho zlého příčinou jest
žena“. Přísloví to má původu z bible,
kde první žena, arcimáti Eva, přinesla
všecku neplechu na lidstvo. Křesťané
chtějíce toto zlo zmenšiti, odříkávají
nad malými i velkými hokus-pokuBy,
kropí je svěcenou vodou, dávad jim
rozhřešení, potápějí je v řece a dělají s
nimi jiné komedie skr e dobře placené
své komedianty strakatě oblečené. Prabydlitelé australští nevědí nic o Moj
žíšovi, o Evě a hadu, ale příčinou je
jich válek jsou obyčejně ženy. Jejich
snahou jest, aby pojímali za ženy dcery
jiných kmenů a d »bývání těch dcer
jest poněkud zvláštní. Mladý muž za
miluje se při ,.coroberry“ do hezkého
děvčete jiného kmene. Pokojnou ce
stou ji však nedosáhne, nezbývá mu
tedy nic jiného, nežli jiti na čekání a
čeká třeba několik neděl, až jeho bo
hyně vyjde si na kořinkv neb na ovo
ce sbírání.
Jako tvgr přepadne ji ze
svého úkrytu a udeří ji do hlavy svou
nilla-nilla (válečnou holí), by nemohla
volatí o pomoc, omráčena jsouc. Vzác
né toto břímě položí si na bedra a od
nese do ležení svého kmene. Zde ženy
pok mší se o její vzkříšení, načež jest
přijata za člena kmene. Obyčejně bě
hem 2 hodin se upokojí a odevzdá se
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svému novému osudu. Než kmen druhý
zpozorovav, že mu jedna panna byla
unesena, prohlásí pojednou válku. Dva
bojovníci vyjdou co svědkové vyzvání
kmene toho k smrtelnému zápasu. ĽTstanoví se den a místo boje a mladí
muži kmenů mažou se sádlem hada
hroznýše, přes to natírají se moučkou
z dřevěného uhlí, tak že se lesknou
na černo z daleka jako dvé vyleště
ných bot. Pak se ozbrojí kopími, bů
merangy a nilla-nillami a táhnou do
boje. Když dojdou obě strany proti
sobě na spatření se, počne vrhání bůmerangd co předehra boje, v níž však
nikomu se obyčejně nic nestane Jesti
jejich jediný účel při tom ukázati svou
zručnosť v užívání důmyslné zbraně
té před shromážděnými diváky sestá
vajjcími ze ženských všech kmenů obou.
Takto pokračují stále ku předu
skrývajíce se za stromy a křoví. Když
pak postoupí oboustranně tak blízko
k SGbě, by mohli vrhati kopí, jest po
dívání pestřejší, neb lítá kopí houfy
s obou stran. Jakmile jedeu neb dva
na každé straně jsou zraněni, vystoupí
starci kmenů a prohlásí mír.
Zabití
udá se málo kdy nějaké, nýbrž jen
poranění, a to hlavně d ) nohou, neb
hledí každý krýti tělo své hořenní ko
vovými štíty, po nichž sjede kopí a
sklesne k zemi.
Na to oba kmeny
táhnou do ležení onoho kmene, kde se
nalézá ukradená panna, kde už jest
připraveno „coroberry“ slavné, při
němž se oba kmeny nacpou na kolik
dní masa, pečeně, ryb a ovoce, načež
započnou zpěvy a tance až do výcho
du slunce trvající, kde jeden vedlé dru
hého klesá zemdlen a ujeděn, jako po
hostinách mezi vzdělanými národy, s
tou jedinou výjimkou, že všichni divo
ši jsou střízliví a vzdělanci většinou
opilí.
Prabydlitelé Australští yysoce ctí
stáří, aniž by však starým lidem ský
tali nějakých výsad nadvládu značících.
Oni jen pokorně naslouchají radě neb
výtce starců a opatřují je pokrmem,
když by nemohli už sami si ho yydobýti.
Muži jsou pánové žen. Při jídle
sedí vždy kolem ohně pojídajíce nej
lepší kousky všeho a hází < statní přes
ramena ženám a dětem svým, jako u
nás činíme psům. Se ženami nakládají

krůtě, často je bijí, co i u nás za
vzdělané se považující divoši dělávají
při všem svém křesťanství, a považují
je úplně za svůj dobytek. Na pocho
dech kráčejí muži ozbrojení bůmerangem, jedním neb dvouma kopíma a
ženy musí nésti především všechny
děti které nemohou ještě jiti, třeba
tři najednou, na zádech a na ramenou,
při čemž nesou na jedné ruce síť s
několika štěňaty a na druhé síť se
sladkými zemčaty neb yamy, s kožeši
nami všemi a s ostatní přebytečnou
zbraní. Někdy pro veliký náklad není
ženy ani viděti než její nohou, ano
celé ostatní tělo její jest pokryto bře
menem. Avšak ke cti spravedlnosti k
tomuto plemenu musím vyznati, že to
jinak nemůže ani býti.
Muž musí
opatřovati potravu pro celou rodinu;
co lovec pak nemůže býti obtížen ji
ným, leč svou zbrojí, by mohl oka
mžitě vydati se za rýchlonohým kengerů neb jinou zvěří. Zeny mladé
jsou jemné postavy, souměrného těla
a skutečně krásné při svých velikých
jasných očích, sněhobílých zubech a
něžných údech. Any chodí úplně na
hé, jest podívání na ně půvabné. Než
brzy zahyne krása jejich, neb po prv
ním dítku jsou žneš vařené prodlouže
nými prsy svými, kteráž hází cestou
dítkám na zádech sedících přes rame
na k ssání. Opakováním toho protáh
nou se prsa do délky a zpotv<řují
matku brzo. Dospělost u dívek počíná
časně, ale po druhém děcku jsou z
nich obyčejně staré ženy a všecka je
jich krása jest ta tam.
Mladíci jsou často hezcí a podrží
souměrnou postavu i tvář až do po
zdního stáří. Viděl jsem mnoho hez
kých mu/ů mezi nimi. Když hoch do
spívá mužnosti, dostává se mu důstoj
nosti mužské pomocí tetování těla, to
je-t vyrytí do těla několika čar a rysů
dle vzoru toho kterého kmene, n9b
má každý kmen svůj vlastní vzor a
počet rysä. Hoch leží na zemi, jeden
ze starších řeže mu ostrým kamenem
pod kůži a do rýh těch vpouští barvi
vo zhotovené z tuku a rozemletého
dřevěného uhlí, takže když kůže nad
barvivém tím zase sroste a scelí, zůstá
vají známky tetování nesmazatelný.
Výkon tento jest nad míru bolestný,
♦9
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než mladík nikdy ani dosti malým
znamením nedá na jevo bolesť, sice
by nemohl státi se mužem.
Po teto
vání odbývá se vždy slavné coroberry,
při čemž mladík ponejprve posadí se
k ohni mezi muže a jí 8 nimi.
Každý muž má jen jednu ženu a
málo kdy nalezne se některý s dvouma, ač není zákonů mezi nimi zapovídajících mnohoženství. Dětí mají vel
mi rádi a chovají je velmi pečlivě.
Nežli Kavkazové se tu osadili, byli
Australiané lidojedy požívajíce zhusta
dítek ukradených jiným kmenům. V
kmenu, s nímž jsem po tři roky žil,
bylo tré starcův, kteří byli mladíky
v dobu, kdy prvně přišel britický mě
řič, p. Lindsay, na půdu jejich. Zděsili
se velice člověka toho oděného celého
a sedícího na koni.
Slýchali sice, že
jsou běloši v zemi, než nebyli ještě
žádného viděli. První tento zjev po
děsil je, že umínili si obratně jej za·
vražditi, což také provedli. Kopími
svými p. Lindsay probodali z dálky a
jak ti tři starci vyprávěli, bylo tělo
jeho snědeno od celého kmene. Paho
rek, kde se toto stalo, nazývá se teď
Mount Lindsay.
Avšak od té doby
není slyšeti o žádném případu jedení
lidí.
O hodnotě peněz nemají ponětí aniž
o tak zvaných drahých kovech. Obchod
jednoho kmene s druhým vede se vy
měňováním zvěře neb jiných plodin
nabytých, nimiž jest jedna neb druhá
krajina více požehnaná. Od příchodu
bělochů někdy pomáhají jim při pasení
dobytka a ovcí, za čež dostávají za
mzdu železuou sekyrku, nůž, houni,
mouky, cukru neb tabáku. Dc kouření
jsou tak zamilovaní, že každý z mužů
zadá ženu svou na celou noc tomu,
kdo mu dá kousek tabáku.
Při počítání užívají dvojné soustavy.
Maji totiž pouze dvou slov pro ČMa,
nimiž počítají do pěti.
Jména dvou
čísel u kmene, s nímž jsem žil byla:
džabery (jedna), boróra (dvě); boróra
džabery (tři), boróra l?oróra (čtyři) a
boróra boróra džabery (pět). Co jest
nad pět, ukazují na prsty rukou svých.
Nejčetnější neduhy u nich jsou zánět
plic a zánět blány plieni, při kterýchž
otevírají nemocnému velmi dovedně
hlavní žilu na ruce a pustivše mu,

opět dobře a uměle mu ránu zavážou.
Když jest někdo z nich uštknut jedo
vatým hadem, vyssají mu ránu a hledí
předejiti, aby neupadl v spánek po
24 neb 4S hodin, vodíce jej neustále
sem i tam, by se krev udržela stále v
oběhu. Léčení to se jim obyčejně
vždy podaří a nemocný po hodinách
těch zůstane zdráv, leda když byl uštknut od hada ,,dead adder“ zvaného,
kde žádná pomoc není nic platná a
smrť jest brzká. Od příchodu bělochů
šíří se mezi těmito dítkami přírody
hrozně neduhy ,,vzdělané“, syfilis, a
poněvadž neznají proti tomu žádných
prostředků, obyčejně bolestnou smrtí
zachází.
Spfisob pohřbívání mrtvých jest u
každého skoro kmene jiný. Při dolením toku řek Darling a Murray žijící
kmeny pozvednou mrtvé své na vyvý
šené trámy, aby je tam ptáci snědli
neb hmyz.
V severní části Austrálie
pochovávají mrtvé do země. Truchle
ní pro zemřelého trvá jeden měsíc a
děje se hlavně v noci, kde shromáždí
se kmen ve svém ležení a všichni řvou
i bědují, při Čemž ženy rvou si vlasy
z hlavy a bičují se. Po obejití měsíce
zapomene se na mrtvého.
Kde postupuje kavkazské plémě ku
předu, tu hyne prabydlitel tak rychle,
že za málo století nezbude po nich ani
stopy.
Pďw/zzna australská.
Austrálie čili lépe Nový Holland,
největší z několika ostrovů, považuje
se za pevninu a jest to také největší
ostrov na zeměkouli.
Měří 138.000
něm. zem. aneb 3,000.000 angl. čtv.
mil. Poněvadž leží jižně od rovníku,
jsou jeho roční doby pravým opakem
*
našich. Když máme léto, jest v Au
strálii zima, a zde když jest zima, jest
tam léto. Povrch země jest vlnitý,
místy s plochami rozsáhlými, mezi ni
miž jest ta nejrozsáhlejší tak zvaná
,,pláň starcova“ (old man’s plain) v
osadě Victoria, 80 mil dlouhá a 40 mil
široká. Poblíž břehu východního a
souběžně s ním leží nej vyšší řetěz hor
ský pevniny ,,australské alpy“, jejichž
nejvyšší vrchol v Kosciusko měří 8600
stop nad hladinou mořskou. ,,Austral
ské Pyreneje“ jsou jen odvětvím alp
táhnoucím se k jihozápadu. Větší
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•eáťt pevniny nwiačuje sopečný původ plodin daří Sě tu výborně. Celá pev
svůj, avšak do dnes nenalezlo se ani nina má s dostatek pastvin živných
Činné ani mrtvé sopky nižádné. Neda pro všechen dovezený i domácí doby
leko reky Mur< »rundy v osadě New tek, a ,,pěstování vlny“, jak se zde
South Wales jest tak zvaný ,,hořící říká chovu ovcí, jest už teď velmi vý
vrch 4, jejž navštívil jsem r. 1855 s nosné.
jedním praobyvatelem co vůdcem. Vrch
Politicky jest Nový Holland rozdě
tento néní žádnou sopkou, nýbrž jen len na pět osad anglických s ostrovem
podzemním nějakým ohněm, nejspíše Van Dieman’s Land neb Tasmania
rozsáhlé a hluboké ložisko uhelné, kte zvaném, ležícím jihovýchodně při pev
ré nějakou náhodou se vzfíalo. Úbočí nině co šestá osada. Každá osada má
tří návrší propadlo se už do podzemní svého náměstka guvernérova (místodrdutiny nepravidelného útvaru v objemu žitele) jenž má moc výkonnou, až na
asi půl míle celkem.
Podél okrajů z guvernéra v New South Wales, kde
prohlubně té vyvstávají horké páry se tento má titul vrchního guvernéra a
zápachem silně siřičnatým, kteréž za jest zároveň admirálem na všech au
vhodných okoln -stí vzduchu v noci stralských vodách. Každá osada má
někdy světélkují. Boření se postran 8 vůj parlament, jako Kanada, s hořenních stěn bělit m doby jest velmi po- ní a dolenní sněmovnou, ale od ang’inenáhlé, neb obnáší za rok jen asi ckého parlamentu úplně neodvislý. V
palec neb palec a půl. Podzemní ten každé osadě volí si lid své zástupce,
ohefi hoří snad už staletí.
Na moji kteří sdělávají zákony dle potřeby a
otázku, jak asi oheíí ten se vzfíal, od vůle lidu samého.
O Australcích bí
pověděl můj průvodčí domorodec ná lých nynějších lze říci, že jsou jediným
sledovně: ,,První člověk našeho pleme národem, kde lid spravuje se sám, neb
ne byla žena, která ku paměti na sebe ani aristokracie rodová, ani peněžní
tento vršek zapálila “ To jest jediná nemá na ně žádného vlivu.
tradice nalézající se mezi prabydliteli
R. 1860 byly nalezeny zlatodoly v
těmito a aniž já, aniž kdo jiný slyšel mém sousedstvu.
Opustil jsem tedy
o jiné některé.
Takovéto přírodní ú- své stanoviště dobytkářské a můj in
kazv jsou obyčejně základem nějaké diánský spůsob života a ještě jednou
náboženské nauky. Co tradice (sděle jsem se odebral do dolů hledati štěstí.
ní) jdou od úst k ústům, od národu Neusmála se však Fortuna na mně
k národu, a časem upotřebí jich ně ani tentokráte a odcestoval jsem do
který zchytralý člověk ku svému pro jMelbourne pak, odkudž jsem vyplul
spěchu a za oží na nich náboženský 4. března 1862 na hamburské lodi
náhled nějaký. V Kurdistanu v Asii plachtové ,,Maloia Vidal“ podél jiho
jest hořící jeskyně, která dle víry o- západního břehu ikustralie do Okyabu
kolních obyvatelů jest tatáž, o které v okresku Arrakanském ve východní
vypravuje biblí co o hořícím kři Mojži- Indii. Na této cestě činil jsem pozo
šovém v jeskyni.
rování proudů mořských a odchylek
Cesty vykonané po Austrálii za po magnetické jehly v mořích ta ..nich,
sledních roků na všech stranách uká kteráž byla tehdy ještě málo jen známá.
zaly, že Austrálie nemá žádné pouště,
Z Akyaby plul jsem kolem předhoří
jak dříve se za to mělo. Nalézá se Dobré Naděje v Jižní Africe a stavěl,
tam několik rozsáhlých krujů bez vody, jsem se v Anglii ve Fallmouth pro na
avšak kraje ty nejsou větší, nežli na řízení, pak pluli jsme do Labe, majíce
jiných pevninách a roste na nich bujně nařízeno dostati se do Hamburgu.
zelení. Ostatek země je3t hojně svla Právě v tu dobu drželo rakouské vojsko
žován četnými řekami, potoky, jezery obležený Šleswig a Holštýn. Já pak
a rybníky. Půda jest po většině boha co uherský uprchlík, byl v nebezpečí
tá a úrodná; dovežené byliny rostou zatčenu býti, jakmile bych vystoupil na
zde dokonale. Pěstování révy bude německou půdu a zaslánu do Rakous
v krátce tvoři ti velmi výnosný průmy ka k trestu. Když jsme pluli do Labe
sl národa t>ho, neb jsou zde vína vý valil se odliv silně proti nám, tak že
borná. Všechny druhy obilí, ovoce a nás to přinutilo zakotviti proti Glueck-

— 132

stadtu. Tu přišel hamburský parník
plující do Londýna, po kterém jsem se
svezl a přibyl jsem do Londýna 1862
o 8. hodině večer po 11 letech. 6 mě
sících a 6 dnech, za kterou dobu jsem
vykonal první svou cestu kolem světa.
.Přistáli jsme v přístavišti parní linie
Black Wall a s potěšením jsem spozo
roval, že po tak dlouhé vzdálenosti z
novověkého Babylonu toho ani v noci
nezapomenul jsem polohu ulic, ale při
šel jsem bez vůdce a bez ptání dobře
až do č. Ill New Church Street, do
mého bývalého stravního místa u St.
James v East Bermudsey, což dokazuže v mozku mém jest smysl pro
místnosti značně vyvinutý. V Londýně
zdržel jsem se zas čtyři měsíce zabávaje se spisováním o Austrálii, což
jsem pak předčítal před londýnskou
etnografickou společností.
Druhá Gesta do Ameriky.
V únoru 1863 odebral jsem se do
Edinburgu ve Skotsku, pak do Liver
poolu a Southamptonu, chtěje se do
stati do Ameriky, bych se účastnil ob
čanské války, neboť radili mi Angliča
né při spolku etnografickém mne po
znavší, abych ještě jednou šel zkusí ti
štěstí své válečné. Všichni mi však
radili, bych se přidal k jihu. V Sout
harnpton ležela loď blokádní, než ta ne
chtěla mně přijmouti, an kapitán se
zaříkal. že z půdy anglické nikoho ne
smí vžiti Odplul jsem tedy na parníku
německém a přibyl jsem do N. Yorku
4. března 1863, téhož dne, kdy jsem
před rokem opouštěl krásnou Austrálii.
Zde jsem poznal, že jižní strana jest na
sklonku své moci a neudrží se dlouho
už. Zůstal jsem tedy nestranným. Pra
coval jsem několik týdnů v dolech že
lezných v Trenton, načež odebral jsem
se do Columbus , Ohio, kde jsem
držel soukromou školu, vyučuje v po
čtech a kněhvedení. 14. března odebral
jsem se do St. Louis, Mo., pak do
Leavenworth, Kansas, a zde jsem se
najal co vozka k vozu 8 mezky na ce
stu přes piáně do Albuquerque v Nov.
Mexiku. 26. března jsme vyjeli z Lea
venworth a dostali jsme se do Albuqu
erque 4. května, kdež jsem dostal mzdu
svou $40. Koupil jsem si osla ku
nešení potravy a věcí mých a vydal
•sem se, provázen jen dvouma psama

a pětirankou Remingtonovou do Ari
zony. Bez nehody dostal jsem se až
k Bio Verde (Zelené řece) v horách
San Francisco zvaných. Nalezl jsem
tu známky zlata, avšak zároveň právě
opuštěný tábor indiánský, Apačů zlých,
což mně přimělo, abych opatrně se
bral zpět až jsem napadl starou stopu
cesty španělské do Utah, kterouž stopu
jsem měl na své mapě naznačenou.
Po dva týdny jsem byl bez výsledku
hledal stopu tu. Než zásoby potrav
byly na sklonku a já musel se obrátit
do Santa Fe, kamž jsem se dostal pře
plavav přes řeku, v několika dnech.
Zde zatkl mně prorost maršál se svou
stráží od konfederačního vojska a musel
jsem 25. června složití obrněnou přísa
hu, jejíž dva otisky jsem musel podepsati a jeden otisk byl mi průvoduím
listem do Caliíornie. Odtud jsem bral
se přes Taos k severu. U Fořt Garland
v Colorado hledal jsem v Sierra Blanca,
větve to mexické Sierra Madre, za ně
kolik dnů zlato ač bez výsledku. Dne
4. července ráno jsem se zděsil, když
jsern svého osla nalezl celého ledem
omrzlého, neb tak silné mrazy jsou zde
v letní době. Odebral jsem se pak ne
bezpečnými tehdy kraji indiánskými
přes Denver do Salt Lake City v Utah.
Potkal jsem cestou několik vysťahova
leckých vozů, jimž bylo něco zvířat
pokradeno a několik osob povražděno
od Indiánů. Viděl jsem sice tu a tam
několik rudochů, avšak nikdy nebylo
mi ublíženo nimi Několikráte se dali
se mnou do řeči v řeči španělské, jíž
většina jich rozumí.
ALe2Í Mormony.
V Salt Lake City zůstával jsem 11
dní v domě mormona jednoho, abych
se seznámil se zařízeními církve jejich
a jich životem. Mnohoženství nebylo
mi nic nového, neb jsem byl s ním se
známen už v Turecku a chtěl jsem jen
věděti, jak se vykonává a jaké má ná
sledky zde. Shledal jsem, že celý ten
nárůdek mormonský žije život pilný,
spokojený a tichý, jen kdyby přemrstěnci z jiných států nechali je na po
koji. Mormoné ve své píli a vytrvalosti
přeměnili velikou poušť Salt Lake v
ráj. Pak přišli dobrodruzi z jiných států
a oloupiti je chtěli o ovoce jejich práce
dlouholeté a dlouhého jich utipení.

— 133 —

Mnohoženství jest proti zákonům země
avšak ústava Soustátí zabezpečuje kaž
dému občanu v zemi úplnou nábožen
skou svobodu a mnohoženství jest
jedním z náboženských článků mormonské víry jsouc obmezěno pouze na
území Utah místním zákonem. Nevím,
proč by měly jiné státy míchati se do
záležitostí mormonů, zvláště proč by
naši fanatikové náboženští, jichž kaza
telové s několika výminkami jsou také
mnohoženci, ba cizoložci, mají mí ti prá
vo věstí slovo proti mormonům. Můj
hostitel mormonský podal mi knihu
Mormon ku čtení, v níž po přečtení
bedlivém jsem nalezl jen jiný výklad
nesmyslů biblických. Když jsem mu
knihu tu vracel, tázal se, co o ní sou
dím? Odpověděl jsem mu : ,,Jest arci
dobrá.44 Pravil na to: ,,Je-li biblí pravá,
pak jest naše náboženství pravým.44
Tutéž odpověď musí dáti každá sekta
křesťanská a každé vyznání jiné.
V Mexiko za Maxmiliána.
Zatím byl měšec můj zase na sklonku
a prodal jsem revolver svůj, abych
mohl cesto váti dále do San Francisco.
Kráčel jsem za svým oslem celou tu
cestu bez překážek a bez zbraně Zde
jsem po krátkém pobytu vstoupil na
loď plachetní do Mazatlana plující ve
státu Sinoloa v M -xiku. Zde jsem byl
zaměstnán při francouzském vrchním
štábu vojenském co kreslič místopisných map státu toho. Na to jsem
se stal dohlížitelem sbírání bavlny
na haciendě (farmě) jedné asi 15 mil
od Mazatlanu. Kraj ten byl navštíven
Guerilly obecně liberály zvanými, kteří
i na mne jednou přišli vybírati vynu
cený poplatek banditský dne 1. března
1865. Aby mně učinili volnějším ku
placení, otočili kolem krku mého lasso
lehtivé a vynutili tak ode mně $25.
Vzali si také ze dvora jednoho pěkného
koně. Případ tento mně přiměl, že
jsem nechtěl po druhé ještě vysaditi se
zábavě s bandity a odebral jsem se do
Mazatlanu zpět, odkudž jsem plul dále
do San Blas a kráčel jsem pak až do
hlavního města Mexika přes Teric a
Guadalajara, kdež jsem se zdržel měsíc.
Brzo na to vrátil jsem se přes Mazatlan zase do San Francisco.
•Tou dobou bylo Mexiko pod vládou
císaře Maxmiliána I, bratra Franty

Josefa císaře rakouského. Ve všech
krajích osazených císařským vojskem
vládlo bezpečí a pokoj úplný, život a
majetek všech občanů byly chráněny a
byla naděje, že Mexiko bude zachráněno
na dobro z drápů bezvládí.
Avšak v okresích, které drželi Guerilové osazené, pozůstávalo světoznámé
mexické loupežnictví, brigandství, sou
stavně provozované. Kraji císařským
mužstvem osazenými mohl každý cestovati bez strachu a nejedna mexická
žena na rancho (farmě), kde jsem ce
stou přenocoval, pravila ku mně: ,,Max
milián jest dobrý hoch; teď můžeme
žiti bezpečně, jeho vojáci placi za všecko
co žádají; ale když přijdou ,,liberálé44,
pomoz pámbů, ti nám vezmou všechno
a ještě naše muže a syny táhnou s se
bou na vojnu.44
Takové to v skutečnosti také bylo.
Guerillové ukradli každému všecko, co
měl, nikdo nesměl jich krajem se ubí·
rati, aby byl zachránil svůj majetek
neb život docela. A tak jest to podnes.
Kde ovládají Guerillové, proti každé
vládě odbojní, zůstávají poměry stejné.
Císařství se mohlo státi požehnáním té
zemi i celému světu, Soustátí nevyjíma
je. Ono by mohlo při své bohaté pádě,
při nesmírných ložiskách drahých a uži
tečných kovů pod pravidelnou vládou
a spravedlivou správou lehce uživiti a
oblažiti 48 milionů obyvatelů, vyvinouti
všechny poklady skryté na světlo a napomáhati vzdělanosti a blahobytu světa
celého, zvláště pak Soustátí, souseda
svého. My bychom do Soustátí mohli
dovážeti suroviny mexické, a vyvážeti
jim stroje, výrobky naše a jiné potřeby
jejich. Pod správou Guerillů všakgna
obchod pravidelný' nelze mysli ti. Tak
se stává brigandská vláda tamní zhoub
nou těm 8 milionům obyvatelů mexic
kých, ale i stálým zdrojem nepříjemno
stí, zápletků a nepokojů se Soustátím i
jinými mocemi evropskými.
Po naší občanské válce přívrženci
nauky Monroe-ovy v Soustátí nechtěli
trpěti toho, aby jižně od Soustátí po
vstala monarchie, jakoby zapomínali,
že severně od Soustátí jest Kanada,
která jest také monarchickou Francouz
ské vojsko bylo taženo zpět, nebohý
Maxmilián byl zavražděn a Mexiko jest
zase uvrženo do nepořádků i bezvládí,
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řilo se zachrániti se, neboť jeho strážce a
kat zároveň byl plnokrevný Indián a
tomu se obětě jeho smiloval«), tak že
mu poradil, aby skryl se v houští, než
nadejde noc, dal mu ještě půl dolaru a
pověděl mu směr cesty k Mazatlan,
kamž druhého dne večer se dostal. Já
bvl první, který s nebohým tímto mlu
vil a slyšel jsem z jeho vlastních úst
tuto smutnou, avšak pravdivou událost.
Na třetí noc přivedli Guerillové zajaté
Francouze do kamenné ohrady, kdež
je nechali bez jídla a pití a ráno teprvé
smilovali se a přišedše do ohrady, se
Amerika obviňovala Maxmiliána z kali machetami (mexickými sekerami)
toho,že vydal nařízení o ,,černé vlajce. “ kolem sebe tak dlouho, až zbavili vše
Nesmí se však zapomínati, že jej do chny do posledního bolestí, hladu a
nutili k tomu Guerillové. Za pobytu žízně usmrcením jich ďábelským. —
mého v Mazatlanu jeden ,,Attochoíť Všichni Arierové byli svědky pekelné
(vlak mezky tažených vozů) naložený ho tohoto výkonu. Guerillové svědky
mexickými dolary na vývoz a ustano tyto vnutili do Bvé služby, ayšak něko
vený firmě Melchers Brothers and Co. liku se podařilo uprchnouti a do Maza
do Břemen v Německu, byl právě vy tlanu svědectví to přinésti. Pak, a
praven pod ochranou jedné setninv
francouzských myslivců De Vicente. V teprvé pak vydal maršál Bazaine rozkaz
o .,černé vlajcek‘, dle něhož každý Gue
městečku Veranos ve státu Sinaloa za rilla chycený od císařského vojska byl
stavili na nocleh, ano o Guerillách v popraven. Maxmilián přinucen hroz
sousedstvu nebylo ani slechu. Pustili nými těmito činy nepřátel svých potvrmezky na pastvu. Večer obklíčila tlupa dd nařízení to.
Guerillů mezky a zahnala je. Francouz
Ještě o jedné věci dlužno mi zmíniti
ští vojíni a mexičtí „Arieros“ (honci se. Maxmilián byl zvolen zákonitě a
mezků) zatáhli vaky s penězi do ko nestranně většinou lidu za jich císaře a
stela, pohrobili je pod zemí, opevnili nebyl uchvatitelem, jak mnozí se domý
dvéře co nejvíce mohli a čekali na útok šlí a za jeho zavraždění jest Soustátí
Guerillů. Ti dostavili se v noci a vedli mravně zodpovědno.
silný útok na kostel. Francouzské voj
V jižní Americe.
sko však hájilo majetek mu svěřený,
jako svůj vlastní. Už dvě třetiny jich
V San Francisco jsem se seznámil 8
i s důstojníky byli pobiti a ostatní Českým hrabětem Josefem O. Thunem,
ještě stáli pevně na místě, až se poda jenž se tam nalézal ve společnosti ma
řilo Guerillům zapáliti chrám. Teď te- jora Prosiga, též českého rodáka.
prvé, a ne dříve, vyšli zůstávající živí
Dne 5. listopadu 1865 opustili jsme
Francouzi z chrámu vzdavše se. Ani San Francisco do Callao v Peru, kamž
jeden z nich aniž z honců neprozradil jsme se dostali 4. ledna 1866 společně.
Guerillům,kde že jest poklad ten zako Po krátkém pobytu v hlavním městě
pán. Guerillové zajavše mužstvo fran Peru, Lima, pluli jsme do Malabrigo
couzské, stahali jim střevíce s nohou i a Cajamarca, kde jsem se od společní
oděv s těl a hnali je druhý den smě ků českých zase odtrhl. Oestovalť jsem
rem severním bosé a polonahé. Jako odtud sám na koni, žena spřežení mezků
stádo dobytka hnali je silnicí, sami na před sebou a přišel jsem tak až k řece
koních sedíce a když některý z nich Maraňon, kde při místečku Balzas přenebyl s to stačiti s ostatními, byl s plul jsem přes tento horský proud na
ním zanechán jeden kopinník jejich, „balze, “ což jest velkolepé podívání a
který měl za úlohu napíchnout! jej na zasluhuje bližšího popi«u.
Seka Maraňon vzniká v (Kordillerách
píku a nechati jej na silnici ležeti bez
pomoci a úlevy. Několik jich takto bolivských jižně od Peru a jest po cqlý
bylo zavražděno a jen jedinému poda svůj tok obrovským horským proude®^.
nemohouc ani sobě, aniž Soustátí,
aniž komu jinému k něčemu dobro býti.
Pakli že Amerikáné se domnívají, že
budou moci Mexiko přivtěliti k sobě a
pak povznésti u vzdělanosti, tož mýlí
se silně. Vždyť sotva dovedou správováti sebe tak, jak dnes jsou, což tepr
ve, kdyby přibrali k sobě ještě Mexikány. Oni by je mohli vyhubiti do
posledního muže, avšak nevzdělají je
nikdy. Monarchie s katolickým kníže
tem v čele byla by to dokázala a bude
to jednou muset dokázati přec.
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který dělí Cordilery od Andů; zá
padně od řeky nazývá se pohoří Oordilery a východně Andy. Obyčejně se
má za to, že obě jména značí stejné
pohoří, avšak v jižní Americe se činí
rozdíl mezi nimi. U Balzas jsem se
dostal k Marahonu, jenž tu pluje v
úzké bystřině, mezi obrovskými hora
mi, má silný pád a tvoří při svém pádu
vlny až 40 stop vysoké. Zde jest řeka
-asi 600 step široká, má kalnou rudou
vodu. Městečko Balzas má své jméno
od zvláštního stromu zvaného ,,Balza“‘
jehož dřevo jest lehčí, nežli zátková
kúra, tak že člověk může odnésti znač
ně veliký strom na svých ramenou,
poněvadž váží jen několik liber. Z
kmenů tohoto stromu tuzemci budují
vory, na nichž se převáží přes řeku.
Vory ty nazývají se též balzas.

peřejemi vln zmokřeni na mé straně
Obdivoval jsem teď jejich přívozuí bár
ku neb vor. Jesti sestavený v stejno·
stranném trojhranu z několika trámů;
dole jest kormidlo ku vedení jeho a po
obou stranách vesluje se.
Každá strana trojhranu jest 13—20
stop dlouhá a celá balza neváží přes
100 liber, tak lehké jest to dříví. Klá
dy jsou sepjaty vespolek provázky lý
kovými. S koně a mezka mého jsme
sejmuli sedla, která jsme naložili do
balzy, jakož i všechny mé zásoby.
Jeden muž zavedl mezka do vody, po
ložil se s ním přes trám svého balzo
vého dřeva, jednou rukou držel hlavu
zvířete nad vodou, kdežto pomocí druhé
ruky a nohou vesloval ku předu pře
vážeje jej. Dostal se bezpečně na dru
hou stranu. Druhý domorodec stejným
spůsobem vedl mého koně. Ostatní pak
dva vsedli se mnou do balzy veslujíce
a už jsme se octli ve věžatých vlnách.
Musel jsem se držeti obouma rukama
za trámy, bych nespadl do vody. —
Šťastně jsme se dostali na druhý břeh
beze všeho úrazu. Zaplatil jsem pře
vozné a počastoval jsem své charony
ještě z lahve své s ,,Agua Ardiente“
(pálenkou). Druhý den dohonil mně
jeden cestující a vypravoval mi. že na
lezl všechny čtyři převozníky na mol
opilé po mém odchodu.
V Ohachapoyas prodal jsem koně i
mezka
svého, neb jsem zde dostal větší
Městečko to leží na pravém břehu
řeky, sestávajíc jen z několika chalou cenu za ně, nežli dále na východě,kde
pek, jichž obyvatelé živí se skoro vý se musí choditi v horách pěšky. Odtud
hradně přepravováním cestujících přes bral jsem se pěšky přes Riocha do
řeku. Já přibyl na druhé straně řeky Moyobamba. V krajině zdejší roste ona
ku břehu a dával jsem znamení, by pro tráva, z níž zhotovují se panamské
mně přijeli. Za chvíli spatřil j^ern ně klobouky. Obyvatelé Moyobamby vy
kolik Indiánů nesoucích vor dřevěný na rábí jen klobouky tyto a jsou velmi bo
ramenou k vodě. Vložili své křehouč hatí, Nevzdělávají ani půdu, ale živí
ké bárky do vody a tu jsem viděl obraz, se hlavně masem opičím, banany a ji
na nějž nikdy nezapomenu. Jeden muž ným ovocem. Panamský klobouk, který
ležel na kládě pluje; čtyři byli na voru stojí v New Yorku $50, může zde býti
veslujíce. Každým okamžikem objevili koupen za $2.50 až $5.00, dle své je
se vysoko na některé vlně a hned zase mnosti. Klobouky ty musí se dovážeti
bleskorychle zapadly do hlubiny vodní. po řece Amazon skrze Brasilii, kde
Býval jsem na moři za strašných a zu vláda brasilská vybírá na nich vysoké
řivých bouří, než podívání na Mara· průvozní clo, a tak se klobouky velice
non je mnohem děsnější a velkolepější zdraží.
Z Moyobamba počíná se sestupovati
nežli na rozzuřené moře. Nedá se ani
popsati; musí býti viděno. Každou 8 Andů, kudy se musí všechny cesty
chvíli jsem očekával, že lidé ti musí vykonávati pěšky. Musel jsem choditi
zahynouti, než přistáli bezpečně a jen přes potoky při úpatí vodopádů, lézti
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po kořenech a vyčnívajících skaliskách
na vysoké vrchy a směj kati se po že
bříkách (escalieros) zhotovených z réví,
s příkrých strání dolů někdy až 100
neb 200 stop. Nadmíru unaven cestou
takovou přibyl jsem do Valsa Puerte,
městečka při Paranapura řece v horkém
pásmu (Terra Caliente). Nebyl jsem
teď daleko od rovníku a měl jsem
Cordillery i Andy jihoamerické za se
bou. Odtud bral jsem se po řece Para
napura s několika Indiány v kanoe do
Yurimagas při řece Hulyaga. Jméno
,,Amazon“ platí veletoku tomu až teprvé po spojení se Marafíonu s Hulya
gou. Odtud jsem plul do Amazonu s
peruánskými parníky do Loreto při po
mezí Brasilie a odtud zase po parní
kách bra8)lských do Para, 95 mil od
ústí Amazonu ležícího.
Dne 6. dubna opustil jsem Brasílii,
když jsem bvl jižní Ameriku v největší
její šířce prošel ve třech měsících, věnovav na to $600 ve z'atě. Z Para plul
jsem po britickém parníku do New
Yorku, kde jsme se k mému největší
mu utrpení ocítili v několika dnech,
neboť naše loď vykonala tu cestu za
nejkratší dobu, jaká kdy byla dříve do
sažena. Mnozí cestující těší se vždy na
cestu mořskou co nejkratší. U mně je
to jinako. Ubíraje se na vodu vyhlížím
bí nejraději nejzdlouhavější plachetní
loď z těch příčin: předně, abych svůj
cestovní podíl náležitě také snědl a za
druhé, abych byl delší dobu bez staro8tí i nepříjemností života na světě.
Jsemť filosof a novověký Diogenes,
který pohlíží na život se stanoviska jen
přirozeného. Pojem můj o životu jest:
jisti, piti, užívati i býti vždy pohotově
býti pobitu od jiných. Jesti to věčná,
nezměnitelná a nevyhnutelná změna
hmot.
Do Arizony.

zoně a táhli s oddělením vojska do»
Pinos Altas v Novém Mexiku, kde se
též zlata nalézá. Já pak najal se ně
meckému obchodníku jednomu, Aronu
Zeckendorfovi, za vůdce a přišli jsme
šťastně do Tucson v Arizoně i zpět do
Albuquerku. Vydělal jsem si cestou
tou 85 denně, celkem $165. Zeckendorf
jest teď bohatým kupcem v Tucson.
Koupil jsem si pak mezka a chtěl jsem
přes pláně sám a sám. Sněhovou bouří
však zdržen, zůstal jem v Santa Fe.
Zde setkal jsem se v hostinci svém s
kuchařem pocházejícím z Elsaaka, asi
28 roků starým mužem, jenž chtěl
mermomocí do Arizony, poněvadž četl
článeček v německém listu st. josephském. který jsem napsal co placený
,,puff“ pro Arizonu, aby listu tomu se
podařilo nalákati více účastníků ku vý
pravě do Arizony, Vylíčil jsem tam
bájku starou o zlatém vrchu, jehož
větve zabíhají až do Californie, kdežto
střed vrchu toho nachází se v Arizoně.
Ten chudák to četl, uvěřil tomu a opu
stil kuchařské místo na východě, kde
na parnících dostával až $200 měsíčně,
aby pachtil se po zlatu v divých pou
štích mezi Indiány, kde není ani hodi
nu života svého jist. Vymlouval jsem
mn to, řka, že jsem já ten, jenž ten
článek psal, avšak nechtěl mi věřiti za
žádnou cenu. Vysmál se mi docela,
když jsem mu chtěl povědíti, že bych
uměl také psáti, neboť viděl mně odě
ného v ošumělý šat cest >vní, s dlou
hým plnovousem a s dlouhými vlasy a
soudil, že nevypadám dle toho, bych
uměl čisti neb psáti.
Tento dojem, jak jsem nesčíslněkráte
spozoroval, dělá můj zjev na většinu
nevzdělaných lidí. Jsem člověkem bez
okázalostí a nepodobám se daleko ně·
jakému vystrojenému hejskovi. Poně
vadž však většina lidí soudí o člověku
Po krátkém pobytu svém v New dle toho, jak se nosí, jsem považován
Yorku odebral jsem se zase do St. v jejich očích za ,,p. Nikoho“ a ne
Josepb, Mo., kde jsem napsal pojed jednou bylo mi nabízeno, zdali bych
nání o mormonech, háje zařízení jejich, chtěl přiímouti tu a tem kopání na
což vzbudilo veliké rozčilení. Právě poli, Považovali mně za Irčana nějaké
se tam tvořila společnost, která hoto ho, nevědomého, jenž neumí uživiti se
vila se do Arizony na zlato. Přijala leda motykou. Při setkání s muži vzdě
mně za svého vůdce. S dvouma vol lanými, zkušenými a vědátory šlo
skými povozy brali jsme se pláněmi mi již lépe. Oni asi na první pohled
Albuquerskými. Zde společníci moji poznávají, že musím míti v hlavě něco
se zděsili zprávami o Apačích v Ari více, nežli Irčan s lopatou,

— 137 —

Jak praveno, kuchař ten mi nevěřil,
ale všechnu svou víru vložil v tu na
psanou báchorku o zlatém vrchu v
Arizoně. Skutečně tam také za krát
ko se odebral, aniž bych věděl, jaký
osud jej potkal tam. Bylo mi toho člo
věka líto i toho, že článek můj bájkový
spůsobil třeba mnoho zla u podobných
lehkověrných. Tací jsou lidé: mluv
jim pravdu a neuvěří ti, nýbrž vysmějí
se ti a nadají ti oslů, ne-li co horšího,
ale lži, a uvěří ti i ty nejnesmyslnéjší
báchorky a zázraky, začež tě budou
velebiti a chváliti co jiejhodnějšího člo
věka pod sluncem. Škoda, že nestvo
řila matka příroda všechny lidi k filo
sofování.
Po druhá v Mexiku.
Ze Santa Fe cestoval jsem s jedním
Rakušanem k Rio Grande. Druh můj
bral se z F<>rt Craig s několika vozy
dále, já však obrátil se k mexickému
městečku Par aje. Tu cestou zafičel mi
šíp k lem uší a spadl několik stop ode
mně do písku. Krajina ta jest vesměs
samý písek hluboký, který vítr stále
posouvá a tvoří nové a nové kopce pí
sčité. Z pozadí jednoho takového kopce
střelil po mně šípem svým nějaký Apač,
neboť oni vždy činí útok na bělocha s
pozadí stromů, návrší neb skalisek
Kolik Apačů tam bylo, nevěděl jsem,
ba nepřál jsem si ani věděti, nýbrž dal
jsem mezku svému ostruhy a pelášil
jsem co nejrychleji mohlo zvíře mně
nésti k městečku asi 3 míle vzdálené
mu. Bylo to poprvé, kdy byl na mně
učiněn útok od Indiána.
V Mexiku navštívil jsem El Pašo
del Nořte, přes Cliihuahua do Guayamas v Sonora, a tu prodal jsem mezka
zase.
Po plachetní lodi odplul jsem
do Mazatlan a zdržel jsem se tu d<>
května 1867. Pak jsem procestoval
Sinaloa a Durango až do Paras v 0<>ahuila, kdež jsem v domě Němce je
dnoho se zdržel několik dní, abych
vyčkal soud Maxmiliána, jenž se právě
tehdy odbýval. Dne 22. června 1867
po poledni, když jsme ještě seděli u
stolu, zaslechli jsme zvonění a střílení
z děl. Vyběhl jsem tázat se, co se
děje, a bylo mi sděleno, že právě při
běhl posel se zprávou, že Maxmilián
byl zastřelen v Queretaro 19. června.
Hnedle na to přišel do domu policejní

sluha s nařízením od prefekta okresku,
že všechny domy v městě musí býtí
večer osvětlené pod těžkou pokutou.
Hostitel môj p. Frank, neohrožený
israelita z Frankobrodu y Německu,
odpověděl policistovi: ,, Vyřiďte p. pre
fektovi, že já neosvětlím dům svůj na
oslavu zavraždění mého krajana; ať si
ráno pošle pro pokutu svou.4‘
Po smrknutí odebral jsem se do ulic,
abych viděl, mnoholi obydlí bude opvetleno mimo kostely, kasárny a
vládní budovy. Bylo mezi 20.000 oby
vateli osvětleno celkem 20 domů. Dru
hého rána zaplatili všichni těžkou po
kutu a dokázali své přívrženství ku
císařství. Téhož dne vydal jsem se
dále přes Mont Rosa a Santa R< sa do
Piedras Negras. kdež jsem překročil
řeku Grande do Texas u Eagle Pass
neb Fořt Duncan Kráčel jsem dále
přes Uwalde. San Antonio Bexar do
New Brownsfels, okres Comal, kdež
jsem několik měsíců vydržel pomáhaje
p Grossovi, okresnímu měřiči, jenž
nebyl právě mnoho zdráv. Odtud bral
jsem se do Litťe Rock Arkansas a tu
seznámil jsem se s p. Bedřichem Gerstaekerem, známým spisovatelem ně
meckým. V St.Louis pak prodal jsem
věrného mi dlouho mezka, jenž mně
byl přinesl z Mazatlan až sem. Vrátil
jsem se však po řece do New Orleans
a odtud d » Texas, kde jsem cestoval
co jednatel po státu pro ,,Nen Brownfels zeitong41. Na j očátku svého cesto
vání po Texas, 8. ledna 1868. napsal
jsem pojednání lékařské o „Mania radicalis, alias monomania nigrophilorum“
v němž pojednávám radikalismus (se
verní republikánskou stranu a horování
pro ni) co nakažlivou nemoc mozkovou
s vědeckého stanoviska, poukazuji na
její původ, šíření, známky, léčení její
a ukončení dodávaje ještě ohledání
mrtvoly na nemoc takovou zemřelého
občana Šatyra ta byla trochu štiplavá
a nelíbila se radikálům v Texas; demo
kratům se však líbila a otevřela mi
dvéře k nim všude.
V červnu odebral jsem se z Texas
pěšky do indiány, kde jsem redigoval
německý časopis „Huntingburgh Demo
krat4 í v stejně jmenovaném městě.
Blížily se právě volby presidentské a
já protivil se zvolení Grantovu, varuje
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lid před Grantovstvím, jež považoval
jsem za rovné césarství. Nebude dlou
ho trvati a ukáže se, zdali se má pro
roctví tehdy vyslovená pravdivými ukáží. Pak jsem se odebral do New
Yorku, kde jsem kreslil pro továrnu
nábytkovou. V zimě jsem přednásíval
v turnerském spolku ,, Vorwaerts“ o
Austrálii. Dne 26. bř. 1869 uveřejnil
jsem v New Yorker Staatszeitungu po
jednání „Miscegenace v Soustátí a její
následkyPozději se ukázalo skutkem,
že pravé jsem tehdy měl o věci náhle
dy. Všechno očekávání mnou vyslo
vené tehdy vyplnilo se. V květnu pak
putoval jsem do Charlestonu 8. O., za
ložil jsem si tu grocerní krámek neda
leko města, ale bahenná zimnice mně
odtud vyhnala. Musel jsem na Flo
ridu, kde jsem strávil zimu na řece
Indián, kde plul jsem na lodičce sem
a tam živě se rybami a zvěřinou. Pak
jsem zdržel se v Lake City, okres Co
lumbia, nějaký čas, načež jsem se vrátil
do New Yorku. Zde započal jsem sou
kromou školu v kreslení a počítání.
Na podzim však obnovila se silně touha
má po cestování a táhl jsem zase do
Floridy, odkudž pak ponenáhlu všemi
jižními státy jsem pěšky se bral až do
New Orleansu.
Zde držel jsem 6.
května přednášku anglickou před aka
demií věd o Austrálii, kdež jsem před
vedl nový náhled o tvoření se hlatí
na povrchu zemském. Přednáška byla
přijata dobře a bylo mi blahopřáno,
že tak úspěšně jsem provedl tak těžkou
úlohu. Cestoval jsem pak po Texas,
drže přednášky na rozličných místech.
Zdržel jsem se nějaký čas v Corpus
Christi, pak v Brenham co kněhvedou
cí ve větším závodu kupeckém p. Gieseke. Pak jsem cestoval zase pro ča
sopis „Democratic Statesman“. Na to
odebral jsem se do Little Rock zase v
Arkansas, držel jsem tu přednášku v
židovské škole a táhl jsem zpět do Flo
ridy.
.
Na Floridě.
ig'Zde jsem 15. prosince 1871 zau
jal vládní pozemek na zákon o domo
vinách při řece Caloosahatchie v okre
su Monroe. Bydlel jsem asi na polovic
cestě mezi Fořt Meyers a Punta Rossa,
na obě strany 12 mil. Obral jsem si
tuto poušť vzdálenou od všech lidských

příbytků, abych byl vzdálen nějaký
čas od lidí a od toho vření a lopocení
ve světě, kterého jsem se přesytil.
Zbudoval jsem si chýžku, vyčistil jsem
pět akrů půdy, posázel je révovím,
ovocnými stromy, a zelinami. Jediný
mi mými druhy byli pes a kočka. Jak
šťasten jsem se cítil, když jsem si
představil, že jsem vlastním svým pá
nem a ne více otrokem společnosti.
Než osud tomu chtěl jinako. Byl jsem
přinucen vzdáti se šťastného domova
svého a vrhnou ti se zase do víru světa.
Kdyby mně byl znal Eugen Sue, fran
couzský novelista, byl by si ze mně
vzal vzor pro hrdinu svého ,,Věčného
žida“. Moje ustanovení jest, ať vítr
věje, ať se děje ve světě, co děje, jiti
dále. Nemohu tomu oddolati a musím
putovati stále.
Dne 9. září 1875 obdržel ]sem dopis
od pozemkového úřadu z Gainesville,
Fla., zároveň se sdělením od komisaře
pozemkového z Washingtonu se dne
7. srpna, 1875 že prý moje domovina
č. 1312 na listině musí býti zrušena,
ana protiví se zákonu o výboru pozem
ků o močálech státem si vybraných
pod zákonem se dne 2b. září 1850, a
mně že zbývá právo vyhledati si půdu
jinou za domovinu.
Jest to věru krásný pořádek v na
šich spolkových úřadech. Člověk na
stoupí domovinu, zaplatí svou povin
nosť, vyčistí kus půdy, oseje neb osází
několik akrů, věnuje své peníze a
práci pozemku a po vypršení roku do
zví se od úřadníků v pozemkovém úřadu, že majitelské právo pozemku
toho není v pořádku. Pozemkový úřad
přijal mé peníze $14, za kteréž mi dal
dosvědčení. Za rok vzali mi pozemek
se všemi opravami na něm vykonaný
mi pracně a nákladně. Takové jednání
nemůže se jinak nazvati, než lupičtví,
a vláda Soustátí jest proti mně tímto
lupičem.
Obral jsem si jiný kus pozemku za
domovinu na místě prvního a psal
jsem 7. řijna 1875 pozemkovému úřa
du v Gainesville, chtěje věděti, zdali
tentokráte snad nemám zase totéž k
očekávání, jako po prvé. Obdržel jsem
odpověď se dne 10. listopadu 1875 podep sánou od J. A. Lee, register v
Gainesville, ,,že mohu počíti s prací
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na pozemku tom ihned bezpečně.“ Po
Než netrvalo
dlouho a já po vší prácí věnované dru
hému pozemku obdržel dopis od vrch
ního uřadu pozemkového ve Washing
tonu se dne 24. února 1876. že moje
druhá domovina pod č. 2342 zanešená
jest opět zrušena pro tyže příčiny, co
moje první. Bylo mi dovoleno arci
učinit! hlonposť tu ještě jednou a vy
bratí si nějaký pozemek třetí. Po dru
hé jsem byl okraden mateřskou vládou
republiky krásné americké o peníze a
práci svou a nechtěje více pracovati
pro užitek země na mé vlastní útraty,
zanechal jsem osazování se a odebral
jsem se z Floridy. Zákon o domoví
nách na Floridě jest holým šibalstvím.
Mnoho jiných osob bylo právě tak okradeno, jako já Pokud jsem se do
věděl. jen nigři, tito mazánkové národa
a vlády, drží zde domoviny bez pře
kážky.
Za doby poustevnického života svého
psal jsem „Leisure Hours of a Re clu se“,
kteréž pojednání bylo uveřejněno v li
stu „East Florida Banner“, v Ocala,
okres Marion, Fla. Po druhé bylo po
jednání to otištěno v Columbus, Geor
gia a třetí vydání vyšlo v Lake City,
okres Columbia, Fla.
Od té doby vyráběl jsem víno z ré
vy scuppernongské (vitis vulpina neb
rotundifolia) a pak z pomerančů. V
Jacksonville jsem uveřejnil v hospo
dářském měsíčníku ,,Semitropical“ po
jednání o pěstování révy a o vyrábění
vína, kteráž pojednání jsem oprávnil
vládně před patiskem. V Lake City
jsem také napsal některé články zá
bavné a kritické pod jmenem ,,Florida
Cracker“. Zároveň jsem se také uchá
zel o pomoc jednoho z nejlepších práv
níků ve státu o náhradu od Soustátí za
oloupení mně od úřadů pozemkových.
Právník mně ubezpečoval, že právně
a zákonitě jsem v úplném právu žádati
za náhradu, avšik ubezpečil mně, že
by to bylo vše marné a jen by mně to
stálo útrat hodně, abych začínal soudy
nějaké. Odkládalo by se to rok od
roku, až bych se nabažil všeho a ze
mřel. Chudý člověk nikdy nedocílí
spravedlnosti, tím méně náhrady za
škodu utrpěnou od vlády Soustátí.
Na svých cestách při dělání vína
čal jsem tedy pracovati.

navštívil jsem státy Alabama, Georgia
a Mississippi.
V poslednějším státu
r. 1877 udělal jsem na 18.000 lahví
šampaňského z révy scupnernongské,
kteráž jest výborná.
Cestoval jsem pak do Kansas a Ar
kansas, kde jsem držel několik předná
šek; pak jsem přišel do St. Louis, kde
jsem přednášel německé svobodné obci.
Konečně jsem přišel do Chicago 13.
května, kde jsem přednášel tři před
nášky před německými turnery. První
má název ,,nauka o prvcích“, druhá
,,válka proti vědě“ a třetí „Naše ne
j bezpečí“.
'
První přednáška „Nauka o prvcích“
dělí se na 5 dílů. V prvním probíhám
život po boku jednoho prvku tekutého
a jednoho tuhého, cestuje s ním kolem
světa ve všech jeho proměnách, jimž
jest tento podroben. Druhá čásť jedná
o vlivu potravy na povahu člověka a
národu; třídím potraviny lidské na tři
třídy, a ukazuji, že národové požívající
pšenice a žita v chlebě jsou na nej v vši
ším stupni vzdělanosti; dále dokazuji
statisticky, že neštěstí, která přináší
zemi příliš přísné zákony temperenční,
dovršují se nešťastným požíváním opia.
V třetí části jednám o upalování mrt
vol co nejrozumnějším a nejneškodněj
ším shlazování těla ze života a dopo
máháním látkám jeho k nejrychlejší
přeměně. Ve čtvrté části hledím vysvětliti tři slova: „Nic, věčnost a ne
konečnost“, V páté části „o pantheismu“ dokazuji za pomocí vševědoucno
sti, že věčná látka, neb vesmír, musí
býti božstvím, ať se mu říká Jehovi,
Jupiter, Deus, AlLh, God, Bůh, neb
Příroda. On zůstává vždy týž nezměniteli.ý, nevyhnutelný a nepřetržitelný
řetěz příčin a následků podrobených
přísným zákonům.
V druhé své přednášce „Válka pro
ti vědě“ ukazuji dějinnými událostmi,
že bohosloví bylo vždy proti pokrokn
a že náboženství jest nej”ětším nepří
telem vědy i osvícenosti. Zmiňuju se
stručně o životech velikánů na zemi,
velikých myslitelů, jimž člověčenstvo
vděčí své osvobození, svou vzdelanosť;
ukazuji na to, jakého odplacení se jim
dostalo od kněží v žalářích, na hrani
cích a na křížích.
V třetí přednášce „Naše nebezpečí“
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opakuji dějiny církve křesťanské a uka
zuji, jak veliké nebezpečí hrozí z ní
americké republice, pakli neozbrojí se
v čas próti stále četněji se sem valícím
jezuitům z jiných říší, k<iež se stávají
vyvrheli a psanci, zákon neuznávající
mi a zákonem odsouzenými. Hledají
pohostinství na našich březích a ochra
ny pod našimi svobodnými zařízeními,
aby zmocnivše se jich Časem, zotročili
je ku svému prospěchu na fkázu naší
svobody a naší vzdělanosti i tnravno
sti. Nejen však od jezuitů povstává a
hrozí nám nebezpečí, ale i od domá
cích ztřeštěnců náboženských, jako jsou
,,Christian Young Men’s Associations^,

kteří domáhají se toho, aby do ústavy
dostalo se uznání jejich „Boha vše
mohoucího a Ježíše Krista syna Jeho
jediného14. Docílí-li toho, pak ať se
Amerika těší, že v celé Unii, v kaž
dém městě, v každé vesnici a u každé
ho křesťanského kostela budou státi a
pláti hranice, budou čuměti šibenice,
pro ty svobodomyslné, kacíře a nevěrce,
pro všechny vzdělané, osvojené a čisté
lidi, a kněíí i křesťané budou tančiti
veselé písně ku cti a chvále boží zpí
vajíce kolem svých auto da fé.
Edward Preiss.
(Z anglického rukopisu přeložil F. B. Z.)

-W ŘÍMĚ. ZA DOBY CÍSAŘŮ.«Římě za doby císařů

Což vesele se žilo ! —
Bachantky slunce zdravily,
Hvězdám se připíjelo.

A gladiátor, který dnes
Ze lvího vyrván chřtánu —
Zítra císařův milostník
A prefekt pretorjánů.

Leckterý padouch pro plaisir
Moh’ císařem být Romy,
Udělat boha strýcem svým
A jeho vládnout hromy.

A propuštěnec, který žil
Den ke dni ze své dýky,
Chlubit se moh’, že caesara
Má mezi nebožtíky.

Zlato a drzosť, hladká řeč,
Šikovná k vraždám ruka,
Za ncc a den vám caésara
Vyloupla z mameluka.

A lid byl při tom veselý —
Což na tom, kdo mu vládne ?
Divadla, cirky, — jíst a pít
Dá každý caesar řádně.

Plebejec, co se válel dnes
Na fórum polonahý,
Nějakým pěkným zločinem
Císaři stal se drahý.

A pakli občas pro změnu
Puštěno více krve,
Slaven císař jak bohatýr —
A žilo se jak prve.

Byl čas to krásný, k zbláznění,
Pln čisté poezie —
Žaludek plný, plesu vír —

Ať imperátor žije! 1868-9

Václav Šnajdr,
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VE STÁTECH I MEZI DIVOCHY.
(Vypravuje Louis Premier z Chicago.)
EST to krásný život být vojínem amcické
republiky! Ťak soudí mnohý, jenž ae na tu
vojančinu z daleka dívá a mnohý mladý Cech se
nechá svésti neštěstím neb nespokojeností chvil
kovou, že se dá do služby Soustátí na 5 roků.
Pyká toho pak hořce často, ale nechce-li upadnouti ve zlý trest uprchlíka,nesmí zlomiti pří
sahu jednou složenou a trpí. Arci tuží se také
a je-li schopným může prospěti za příhodných
okolností. Avšak zdlouhavě pro-pívá, nemá-li
vojenskou školu za sebou. Myslím, že toto
vypravování z rr_________________ ________
mé vlastní zku- '
šenosti bude za
jímavé a poučné
gro mladé istarí krajany mé,
neb vím, ze má
lo který vojín z
české krve v
Soustátí za těch
svých pět roků
služby tolik byl
prodělali musel
co já.

1, Nováček
Léta mládí trá
vil jsem při milých rodičích v
Chicago vesele
a bezstarostně,
nevěda, co, jest
to bída. Život
český v Chicago
byl čilý, živý a
zábavný a ja ho
u žíval plnými
doušky. Žába
vou mi bylo
vždy ochotníkovati na českých
jevištích. Touha
má však vedla
mne vždy do
světa daleko. —
Nevěděl jsem,
jak se mi touha
ta splní a co mi
přinese . Dnes
však nelituji vší I
LOVIS
zkušenosti, kte
rou jsem prodě d·
lat! musel.
Seznámil jsem se 19 roků jsa stár s jedním
Němcem,odvodním sergeantem Kramerein, jenž
mi líčil slasti stavu vojenského nejpříjemnějsími
barvami. Jednou za týden na straž, pak žádná
jiná starost tě nevíže, můžeš na hon, ryby lo
vit a dělati co chceš, neb jsi svůj celý. Do
staneš svou stravu i oděv’ a k tomu" $13.00
měsíčně — co chceš mladíku ještě více?—Tak
do mně mluvíval. Nebylo divu, že mladík
jako já, pln touhy po spatření světa, 19 roků

starý, nenechal se pobízeti a šel na vojnu. Byl
jsem dobře zrostlý, silný, anglicky jsem znal—
přijali mne hned.
Rozloučiv se s rodiči, s bratrem a s přáteli
ostatními, odebral jsem se do Newport, Ky.,
dne 15. července 1872. K dostavení před ve
litele opozdil jsem se o dvě minuty. Ihned
dostalo se mi těžkých výčitek, co že myslím,
že tak lehkovážně se opožďuji. Hrklo ve mne,
neb ucítil jsem, že ta tam jest dosavadní vol
nost moje, Ale nic z toho. Druhý den ráno
--------------------------------------□ o 10. hod. uzřeli
jsme z vozu že
lezničního pra
por Soustátí vlá
ti vysoko nad
domky. Bylo
mi řečeno: Zde
jsou kasárny
(barracks) new·
portské; zde zů
stáváme. Zara
doval jsem se,
neb jsem měl
už hlad a tčšil
jsem se, že tam
budou na nás
čekati se snída
ním, jako matka
to vždy děláva
la, když nás če
kala z cesty.
Zmýlil jsem se .
Nevšiml si nás
nikdo, leda ně
kolik prostoře
kých zevlounů,
kteří ukazujíce
na nás pokřiko
vali,, freshfish“
[čerstvé ryby —
nováčkové.] O
uvítání a snída
ní žádoucí ani
slechu, ani vidu.
Zastesklo se mi
už bolestně v
tu chvíli, ale co
již na plat. Byl
jsem v kasár
nách ohražených
vysokou zdí a u
i vrat přísná stráž.
‘Tu zavzněl bu
ben. Myslím, že to ku stolu, neboť mi žaludek
nedal na jiné myšlénky přijití. Cvičili se no
váčkové- Hledím na ně a divím se, jak při
nejmenším chybném pohybu důstojník kleje a
zatracuje učenníka svého, jako by byl na pa
peže studoval. Čo tu stojím, přistoupí ke mně
tlustý mužík, o němž jsem se dozvěděl pozdě
ji, že jest tosergeant Klein, jenž vedl dozor
nad nováčky a štouchna mi do žeber, kleje:
,,Co tu zevluješ; goddam fool, že nejdeš?.“
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Dle pánovitosti jeho soudil jsem, chuděra, že
to musí býti nejméně nějaký generál a chtěl
jsem si s ním známost zavěsti dada se s ním do
řeči. On mně ale zakřikl zkrátka: „Drž hubu“
a mne také zašla všechna řeč. Kráčel jsem za
domnělým svým generálem do stanu odvodní
ho. Zde jsem byl odkázán korporalu Milleru,
rodem Němci, velmi vlídnému. První jeho
slova ku mně byla: „Učiň si pohodlí, jako
doma; sedni kam chceš, jen ne na postel, ty
jsou všecky plné a nikam, kde už někdo má
své věci. Odpoledne dostaneš tornistr, houni,
kartáče, a co budeš potřebovati; ale musíš dát
pozor, by ti to nikdo neukradl; my nejsme za
nic zodpovědní a nalézti ukradené věci je pak
nemožno.“ Každý si může pomyslit, jak mi
při té věci asi bylo a jací lidé se tam asi tak
scházejí.
Porozhlédněme se po místnosti, do níž
jsem vešel. Jest to jizba 109 stop při 30, v ní
35 postelí železných, každá pro 4 muže a ostatně zcela nic, než podlaha a na ní několik
ranečků. Toť vše.
Také o kasárnách musím se blíže ziníniti
Newportské kasárny leží za městem Newport
oddělené řekou Covington od města Covington.
Reka ta vlévá se do reky Ohio, která tvoří
hranice, mezi státy Kentucky a Ohio. Na druhé
straně řeky stojí Cincinnati. Tato tři města
jsou spojená pěknými železnými mosty. Jižně
a východně od Newport jsou lesnaté kopce či
nící zajímavou krajinu. Kasární budovy tvoří
veliký čtverhran, na jehož severní straně jest
headquarters (hlavní stan) a adjutanťs office.
obydlí lékaře a velitele. Východní strana má
obyd í pro ostatní důstojníky a vojenskou ne
mocnici; na jižní straně jsou obydlí nováčků
pro dvě setniny a pekárna: na západní straně
vojenská trestnice a strážnice vedle zásobince.
Čtverec těmito budovami ověnčený jest 250 st.
dlouhý a též tak široký a slouží ku cvičení co
„parade ground “
Zatím bylo cvičení skončené. Tu hrne se
do světnice pro 100 mužů určené 320 mužů, že
jsme byli stlačeni jeden na druhého. Co se
tak mačkáme na sebe, ucítím cizí ruku v mé
kapse, v níž jsem měl tobolku s penězi. Chytím
smělého muže toho za ruku a chci jej plísniti,
když on nečekaje slov mých, vrazil mi ránu
do obličeje. V tom už bubeník vířil k obědu
znamení dávaje a všichni u velikém hřmotu a
porážení druh druha, skákání přes sebe, shazo
vání na schodech valili se do jídelny.
Teprvé teď měl jsem čas k zpamatování
se. Jaké myšlénky kmitaly se mým mozkem,
když jsem poznal, v jaké společnosti jsem se
ocítil. Jako „fresh fish“ nevěděl jsem si rady,
ale hlad mně za ostatními popoháněl. V jí
delně obdržel jsem první muj vojenský oběd
pozůstávající z bobové polévky, 4 uncí chleba
a 3 uncí slaniny [mess porkj. Hlad jsem měl,
neb jsem nebyl snídal a teď už bylo 1| h.odp.
Polévku a chléb jsem snědl, ale slaniny jsem
nemohl ani okusili. Druhové moji rozdělili se
hladově o můj díl. Hladov vstal jsem od stolu
a chtěl jsem hned potom zajiti si do města
něco koupiti. Vždyť jsem ještě nikdy nezažil,
co je hlad a mohl jsem si koupiti. U vchodu
však volá stráž přísně „zpět!“ Tážu se; zda-li
dovoleno vyjiti a něco si koupiti. Prý ne.
Chci-li něco, bych mu peníze dal, že mi koupí
sám. Já jako „fresh fish“ dal mu s ochotou
dolar a vděčnost už napřed. Uplynulo však
mnoho roků už a on se s tím dolarem ještě
nevrátil.

Odpoledne obdržel jsem jmenované věci,
j
i načež jsem věnoval ostatní čas myšlénkám tru
I dným, zpomínaje na domov, na přátele, na zá
! bavy — na dolar a na žaludek. Přišla 5. hod.
a voláno k večeři. Domníval jsem se, že když
budu jeden z prvních, dostanu něco lepšího.
Nebylo tomu tak. Pint černé kávy a 4 unce
suchého chleba. To bylo vše, a neuspokojilo
mně to. O 7. hod. tloukl bubenník zase. Po
stavili nás v řadu a čtla se jména Při této
příležitosti seznámil jsem se lépe s corp. Millerem, jenž věda, že mám peníze, ujal se mně,
dovolil mi, abych směl dáti své věci na jeho
postel a slíbil mi, že mně vezme večer do mě
sta, což se také v 8. b. večer stalo. Vyjda z
ohrady kasáren byl jsem jako znovu zrozen.
Najedl jsem se, napil a oddechl si. O 9. byli
jsme zase zpět.
Pět minut po 9. zatloukl bubenník zase,
čtla se ještě jednou jména a šlo se spát.
Ale kam si lehnouti? Podlaha už plná,
postele plné. Musel jsem s několika uložiti se
na pavlanu, maje raneček svůj a pár střevíců
pod hlavou, a nemoha se ani svléci Nechutna
lo to na holých prknech, z nichž hřeby vyču
hovaly. Dlouhá byla ta první noc na vojně.
Divé sny střídaly se s bděním a ráno s tíží
jsem sebral žebra a kosti své s podlahy. Vše
mně bolelo. Teprv den a noc vojákem a mně
to připadalo, jakobych byl nejméně o 20 roků
starším, vážnějším, krotším.
Při východu slunce udeřil buben, vstávalo
se. Já už seděl a měl své věci složené. Odnesl
jsem je k nové své známosti a umyv se s jiný
mi u štoudve na dvoře, postavil jsem se s nimi
do řady ku čfení jmen. Pak šlo se k snídaní,
která pozůstávala ze 2 uncí slaniny, čtyř uncí
chleba a pintu černé kávy. Mimo chleb jsem
nemohl ničehož požiti. Jen mladík v mém po
stavení může si představí ti, jak mi bylo u srdc·
a jaké touhy ve mně se vzmáhaly.
Než uplynul týden, byl jsem přivtělen ku
setnině C u P. P. U. S A., konající službu
nad trestníky v Newport, Ky. Barracks. Měl
jsem tedy volný východ do města. Denně 4
hodiny jsem se cvičil na cvičilišti. Přivykal
jsem poňenáhlu.

2.

Vojenské tresty.

Ku konci měsíce července uslyšel jsem je
dnoho rána, že bude jeden muž , , ň o s i t i
s u d ‘ ‘. Myslel jsem z počátku, že to nějaká
hra zábavná, ale brzy jsem se přesvědčil o
jiném.
Ráno o 10. h., když teploměr ukazoval 90
st. tepla, vyvedla stráž mladého muže ze stráž
nice. Před trestnicí stál sud od syrobu. Na
jedné straně měl dno vyražené, na druhé měl
díru ve dně, co by člověk hlavu prostrčil.
Sud tento byl ubožákovi pověšen na rame
na, že jen hlavá koukala ven a musel jej držeti dvě hodiny stoje na slunci. Hrůzné bylo
podívání na jeho obličej plný much a hmyzu,
přivábených syrobeni a utrpení jeho bylo veli
ké, neb nemohl si pomoci, maje ruce v sudu.
Trestanec tento byl uprchlík a zdráhal se upo
slechnout! velitele při předepsané mu práci.
Před tímto trestem veřejným byl už dva dny
o chlebě a vodě v temné celi zavřín. Po dvou
hodinách stání toho se sudem přišel důstojník
denní (officer of the day) s otázkou, zdali teď
chce pracovati poslušně čili ne. On však odvě
til: „Go away, you son of a b......... !“ Na to
důstojník se tak dopálil, že dav sud sejmouti
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plavbě dopravila do Savanah- Zde jsme obdr
s něho, nechal jej pověsiti za palce u rukou k
želi menší parník, který nás dopravil za půl
pavlanu, že se až v povětří houpal. Trest ten
hodiny do Fořt Pulaski. Bylo to'před vánoci
se provádí následovně:
a vše tu bylo zelené, pomoranče a citrony v
Trestauec dostane šestipalcový trám pod
květu, parky navštěvované, jako v Chicago jen
nohy, na tense postaví. Pak otočí se mu pro
v červenci. Dne 22. pros, jsme se navrátili do
vazy okolo rukou a okolo palců, vytáhne se
Kentucky, kde jsme nalezli zase všecko po$
kruhem ve stropu pavlanu připevněným od
sněhem. Jaký to rozdíl. Služba má zůstala táž,
dv'<u mužů tak vysoko, že jen rovně natažen
rukama do výše stojí. Pak ode.jme se mu trám jako dříve, až 23. ledna jsme museli zase dopraviti jednoho muže do blázince ve Washing
pod nohama a on visí. Za půl hodiny byl v
tonu, D. C.
obličeji modrý a ruce měl černě krví zateklé.
Z nenadání šel tudy vojenský lékař mimo. Na
3. Přeloženi do Iowa.
řídil ihned, by byl propuštěn. Ubohý padl
V březnu na to byl jsem povýšen za serhned do mdlob a byl zanesen do nemocnice,
kde, jak jsem slyšel, bylo mu puštěno ku vzkří geantapři odvodním úřadě s hlavním stanem v
Dubuque, Iowa, kdež jsem se měl něco lépe,
šení ho. oest týdnů vyležel v nemocnici pak
neb jsem bydlel v hotelu na útraty Soustátí.
a. stal se na dosmrti mrzákem k práci každé
Zde jsem měl příležitost1 vy cvič; ti se lépe v
neschopným.
anglickém písmu a vedení kněh. Úkol můj byl
Trest tento byl zakázán r. 1870, ale časem
popsali dobře nováčka každého, prohlédnouti
užívali ho důstojníci někteří přece k podrobení
mužů svéhlavých. Důstojník tento byl lieut. i jej, nemá li chybu nějakou neb znamení zvlášt
Conrad od 15- Inf. Dostalo se mu za tu suro- j ní, vydávati oblek, chytali uprchlíky a posýlati o všem zprávy do New Yorku i do Wash
vost písemního pokárání z Washingtonu.
Mluvě o trestech vojenských podotknu zde.
ingtonu .
Něco zajímavého událo se mi v polovině
že následující jsou tresty užívané teď u vojska
prosince následujícího, že se musím o tom též
spolkového:.
zmínili.
1. Za lehký trest považuje se uvěznění v
Dne 13. pros, přišli dva muži do úřadovny,
kasárnách, kde musí trestanec odbývati nízkou
práci, jako metení, nošení uhlí, sekání dříví,
chtějíce mluviti s kapt. Loganem. Pustil jsem
je k němu a ten hnedle mně poslal pro měst
atd. atd.
ského maršála. S tím byl jsem poslán asi 8
2. Za těžší přestupky ukládá se ,,nošení
mil daleko od města na farmu jistého Thompkamenů“. Tu se položí šest až deset kamenů
sona, jehož syn byl uprchlíkem od vojska a
40 až SOliberních na zemi asi 12 stop od sebe
do kruhu. Trestanec musí zvednouti první, doměl druhý den strojiti veselku. Přátelé nevěsty
však se tomu protivili a udavše to chtěli svat
nésti k druhému, položití jej, zvednouti opět
a. nésti k třetímu, až ku poslednímu; pak ve
bu překazili. Připravili jsme se rychle mi vý
pravu tu a o 3. hod. odp. jsme seděli vsáních
zme poslední a koná tutéž namáhavou práci
majíce čubičku maršálovu s sebou. K večeiu
dále, až se vy -třídá se všemi, což trvá někdy 2
o 6. hod. přibyli jsme k farmě. Psi tu jali se
hodiny, někdy až dva dny.
štěkali, avšak maršál jim hodil čubičku a psi
3. ,,Nošení polena“. Trestanec vezme 50
si nás více nevšimli. V domě bylo vše veselo,
až 701iberní poleno, jež musí nositi bez přestání
nevěsta se strojila, ženské pekly a ženich seděl
dvě hodiny, dvě hodiny odpočine a tak dnem i
nocí až do 48 hodin, ba někdy až do 6 dnů a u okna. Maršál vešel předními dveřmi a já
nocí.
stál u zadních. Thompson mladý poznav úrad
4. Kdyžby trestanec zdráhal se vykonati níka, byl jedním skokem u zadních dveří, ale
uložený mu trest, jest uvězněn do temné celi
tu jsem stál já nabízeje mu jednu z revolveru,
na dva až tři dny při chlebě a vodě.
pakli by se chtěl vzpouzeti. Nežli se vzpama
5. Nejtěžší trest jest pro vojína uvěznění
toval, měl želízka na rukou a seděl mezi námi
na saních. Čubičku jsme zavolali a, už jsme
na dobu od 3 měsíců až třeba do 10 roků bez
v největším spěchu ujížděli pryč. Ženské kři
služného, kde musí si sám práti a dostane jen
stravu a oblek. Když jest trest vyměřen na čely v domě, mužští za námi stříleli, avšak vě
déle 6 měsíců, bývá dopraven do vojenské
zen byl náš a ještě téhož večera jsem jej vezl
s osmihodinovým vlakem z Dubuque do Chi
trestnice v Leavenworth, Kan., Fořt Macon,
Ga., neb Savanah, aneb St. Augustine Fla.
cago, neb všecko bylo dle toho přichystáno,
Služba vojenská v newportských kasárnách
by se žádného zdržování nebylo co báti.
Důmění naše bylo, že přijdou druhý den
(barraeks) pozůstává pouze v držení stráže a
přátelé jeho, by jej žádali zpět a skutečně se
parády v neděli odpoledne, v čistění pokojů a
všech místností každé soboty a připravování
tak stalo. Přišli do Dubuque, jak jsem se po
zději dozvěděl, vyzvedli „liabeas corpus“ a
se na přehlídku, která se odbývá každé neděle
ráno, pak dopravování trestníků do káznic vo chtěli jej dostati na svobodu. Když však sly
jenských a z tří neb čtyřhodinového denního
šeli, že jest na cestě do Kentucky podivili se,
cvičení ve zbrani.
neb vojenské právo mělo nad ním právomoc.
Nevěsta těžce se roznemohla následkem toho,
Musím se teď vrátiti ku vypravování svého
osudu na vojně. Za čtyři týdny byl jsem ve
ale měla dobré srdce, neb za 6 měsíců později
cvičení tak daleko, že jsem sel ponejprvé na
vzala si jiného. Thompson zůstal po 2 roky
stráž, což jsem pak činil každý druhý den po
ve vojenské trestnici. Co si řekli po návratu,
pět měsíců. Dne 15. prosince jsem prvně pro
do toho nám nic není.
vázel trestníky do Fořt Pulaski, 3 míle od Sa
Co jsem dlel v Dubuque, býval jsem často
posýlán do jiných měst státu Iowa za účelem
vanah, Ga. Jcsii to pevnost stavěná do kruhu.
Kolem ní jest obydlí pro těžké dělostřelectvo přivážení nováčků dobrovolných, kteří neměli
zde ležící, kteréž vojsko málo kdy do města dosti peněz, by přijeli sami. Tyto vozil jsem
týhodně skrze Chicago do Kentucky. Takovou
přibude. Bylo mi divno, když jsem slyšel, že
několik trestníků odtud uprchlo.
službu jsem provozoval až do června 1874, kde
Jeli jsme z Newport do New Yorku, kde jsem opět nastoupil v Newport, Ky., co ,,post
painter“ s přídavkem $10 měsíčně. Asi za tý
jsme vstoupili na paroloď, která náspo 3denní
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v Cheyenne lesík, kde Indiáni mají své stany
(tepee) z bůvolí kůže mezi stromy, tak že v
letě jsou stíněny před sluncem a v zimě chrá
něny před větrem. Místnost pro Indiány k
honbě určena jest na 20 mil čtverečních, avšak
žádný jednotlivec nesmí se vzdáliti bez písem
ního dovolení ani na půl míle od svých tepees,
jinak by byl chycen co uprchlík a dán do vo
jenské trestnice v jednatelství. Výživa Indiá
nů v jednatelství spočívá úplně v rukou jed
natele vládního, jenž třikráte v měsíci rozdává
jim potraviny, šaty a čeho jinak potřebují.
Co si kdo z nich uhoní na lovu, to jest mu
osobně k lepšímu Strava jejich sestává z ho
vězího čerstvého masa, kávy, cukru, mouky &
sucharů. Co si
však uloví, mohou
vydělané z toho
kůže prodati indi
ánskym překupní
kům (traders) od
jednatelepovolení
obdrževším, kteří
jim za ně platí
zbožím všelikým
a titěrami, jako
perličkami, zrcádky, klíštkami k
vytrhování vousů
a z obličeje chlu
pů z těla atd. Byl
jsem svědkem jed
nou, že dostával
Indián za vyděla
nou tuří kůži $5,
avšak nedal jí,než
donesl ji k jinému
překupníku, který
mu nabídl větší
hromádku, totiž
deset nových desíticentů papíro
vých .
Zde bude nutno
bychom napřed už
zmínili se o živo
tě Indiánů v jed
natelstvích. Muž
indiánský leží od
rána do noci pod
stanem svým kou
ře, neb přechází
sem a tam bez úľMľlTjES.
čelu a práce, aneb
_________________________ účastní se při cvičení v házení no
žů. sekyrek, stříle
ní šípů, v jezdčuí na koni, střílení z pušky. Prá
ci všechnu vykoná jeho žena (skvó), která ob
starává děti, vydělává kůže, suší maso na zimu
do zásoby, štípá dříví, vaří pokrmy a dělá vše
cky ostatní těžké práce. Role zde nevzdělá
vají, prádlo neperou a nežehlí, nádobí nemyjí
a myjí sebe jen v létě při koupání v řece.
Vydělávání kůže jest u Indiánek zaměstná
ním velmi obtížným. Hlavu zvířete rozbije
žena a mozek vybéře. Mozkem natře kůži
uvnitř, kosti z nich spálí a popelem tím posy
Jf. Indiánský život
pe kůži mozkem natřenou. Pak kůži složí tak
Jednatelství indiánská jsou
aby celý rub přišel na sebe, hodí to na den do
všechna stavěna dle jednoho vzoru. A sice
vody a když ji vyndá, škrábe s ní hrubými že
jsou domky pro vojsko, pro úřadníky a pro
lízky maso a tuk, tak že kůže zůstane tenká a
dělníky vládou placené vystaveny do čtverce v ohebná. Dá ji pak na slunce sušiti a pak pře»
objemu asi půl míle.
bidlo ji dvě ženy sem a tam tahají, aby byla je
Asi půl míle vzdálený od stavby této jest mná. Mozku a popele užívá se jen tehdy, když

den hledali se mezi vojskem dobrovolníci k
dovezení 80 trestníků vojenských do právě
nové káznice ve Fořt Leavenworth z Fořt Ma
dison Ioa. Přál jsem sobě viděti vnitřek ká
znice občanské a nabídl jsem se mezi dobrovol
níky ty. Po odjezdu z Kentucky za den a noc
přibyli jsme do Fořt Madison, Iowa kde jsme
před vězením rozbili tábor a ujali se stráže nad
trestníky nám svěřenými, a v kostele tamním
umístěnými.
Trestnici měli oděv černý s bílými pruhy;
museli jsme vyčkati, až se jim dostane nové
ho, což trvalo tak dlouho, že guvernér nabyl
příležitosti z těch 80 propustit! 2 0 na
svobodu. Ostatních 60 jsme odevzda
li druhý den po
svém odjezdu ve
FortLeaven wo rth.
Očekává li jsme,
že navrátíme se
odtud zase doKy.
a byli jsme vese
lí, avšak sklaplo
nám, neboť z hlav
ního stanu oddě
lení Missouri na
řídil gen. Pope,
bychom byli zdr
zeni týden a v té
době jsme zvědě
li, že gen.Miles od
5. pěchoty nalézal
se na výpravě v
Texas a v indián
ském území a že
nedostává se mu
mladých a silných
muž ů. Mysleli
jsme z počátku že
to výmysl, ale za
týden proti naše
mu přání a proti
naši vůli byli jsme
přiděleni k rozlič
ným setninám 5.
pěchoty, neb tím
uspořilo se po
dkladně spolkové
mnoho peněz na
dopravení jiných
lidí, ani nás" už
měli zde.
Já byl přidělen
GEN.
k setniuě F, která
té doby ležela ve
Fořt Harker, KanBas. Za tři dny po
přidělení nastoupili jsme každý svou cestu k
pluku.
Ve Fořt Harker sotva jsme se ohlédli a
hned nás poslali 12 mužů co ,,detached service“
do Fořt Rilley při dráze Kansas Pacific, kde
jsme byli přitrženi k setnině A., kteří též 12
mužů poslali a táhli jsme dále do jednatelství
Cheyenne v území indiánském, kde přivtěleni
jsme byli pod velení gen. Milese.
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si přejí, by srsť zůstala na ní. Při hození kože
do vody obyčejně přijde i srsť dolů. Mozek
činí také kůži tak bílou, jakoby byla křídou
natřená. Tuří kůže takto vydělaná stojí tam dle
velikosti $5 až $7, oni však ji dají ža 3 libry
cukru, neb za několik zrcadélek. Cukr je jim
velmi vzácný a lapí se naň lehce.
Pokrmy indiánské jsou dvojí, vše
dní a slavnostní. Slavnostní tabule pozůstává
v zabití mladého štěněte neb v mláděti ze zabi
té čuby vyňatém, což se uvaří až zrosolovatí.
Pak kmenový čaroděj [Medicín man] vezme z
hrnce společného na svou plechovou misku,
již dostávali v jednatelství, trošku, ochutná,
a jme se pěti, skákati a řváti, k čemuž ostatní
v kole sedící hrdly i nástroji svými, totiž
bubínkem [tamtam] a chřestidlem [rattle] udat
ně přizvukují, až z toho povstane pekelný rá
mus. Po přestávce první čaroděj vezme hrnec
celý s rosolovinou a lžící rohovou dá každému
částku na jeho misku. Každý má svou lžíci a
pojí to. Po jídle stane opět čaroděj, pěje a
jde pak od Jednoho muže k druhému, poska
kuje před ním, dlaní před obličejem švihá a
očima k zemi hledí, což značí díkůvzdání za
hostinu Pak posadí se všichni do kruhu—ženy
jsou vzadu, nedostanou ani mísu vylízati, ale
smí se na ten kvas dívati z daleka — rokují pak
a řeční o účelu slavnosti té ve svém jazyku.
Arci skončí se často slavnost taková bodáním
noži neb střelbou.
Všední strava jejich sestává ze syrového
kusu masa, kávy černé a sucharů. Vaření je
jich jest vesměs bez soli a koření.
Zmínili jsme se o dvou hudebních
nástrojích, tam-tam a rattle. Tamtam je
zhotovený z obruče zhotovené ze syrové kůže
a ta jest potažena vydělanou zvláště koží, za
syrová přetaženou, pak šlachy (sinews) sešitou.
,,Rattle“ jest druhý kroužek s násadkou zho.
tovený ze syrové kůže, na slunci až do nejtuž« tvrdosti usušený a naplněný malými kamín
ky· Tluče-li se ním o ruku, vydává chřestot
silný provázející tlučení na buben. V tom spo
čívá celá indiánská hudba.
0 ar oděj neb Medicíne man jest
a každého kmene knězem a lékařem, jenž má
všem rokování nej hlavnější slovo, tak že i
.... :elník se musí jeho náhledu podrobiti Všithni mají za to, že jest jim dán od velikého
ducha (Manitů). Po úmrtí čaroděje zvolí se
Dejsrdnatější mladí muži, kteří se musí podro
biti přísné zkoužce, zdali je velký duch přijme
za sluhy své Čili nic. Zkouška ta jest následu
jící. Muž svleče se do naha, na prsou vyříznou
se mu do masa dva řezy, nimiž provleče se
provaz šlachový (lariat), sváže se oběma konci
dohromady a pak se muž ten vytáhne na silný
kůl do výše, tak že stojí na prstech u nohou.
Který to z nich na slunci nejdéle vydrží, ten
jest přijat za Čaroděje. Co tito podnikají svou
zkoušku, ostatní skáčou kolem a zpívají.—Jak
vidíme, jest veiiký rozdíl mezi knězi indián
skými a křesťanskými, neb tito se takovým
akt Uškám podrobovati nemusí, ač by snad ne
škodilo, kdyby i u nich to zavedeno bylo.
Slavení m u ž n osti jest zvláštní in
diánský svátek. Když náčelník spozoruje mla
díka dospívajícího v mužský věk, sdělí to ča
roději, který oznámí svátek pro celý kmen,
drží se hody popsané a po těch oznámí se, že
mladík jmenovaný neb více jich, podstoupí
zkoušku mužnosti, aby se mohli státi bojovní
ky kmene.

Po hostině provodí kmen čekauce do jeho
tepee, křičí a provozují hudbu kolem a vyhání
tak zlého ducha ze stanu. Ráno na to jest tá
zán, co se mu snilo. Domnívají se totiž, že ve
snu viděl velikého ducha, jenž mu pohrozil
hrůzou před zkouškou. Kdyby zkoušku nepod
nikl, dostal by ženský šat, nesmí účastnili se
ani lovu, ani války, ale musí pracovat! co skvó
[žena]. Největšího povržení zakouší tím, že
nesmí obcovati žádné ženě co muž, ale sloužit
i jiným za ženu. Když však ve snu viděl bit
vy, hody a jiné divoké obrazy, nastoupí zkou
šku. Muži sejdou se v kruh. Mladík svlečený
u prostřed nich. Čaroděj řízne mu na prsou
v maso, protáhne lariat, protáhne jej pod paží
a na konec uváže hlavu od tura, neb jinou
těžkou věc. Pro zkoušku tu zvolí se obyčejně
místo, kde leží hojnost kamenů. S tím musí
běhati do kola smejkaje hlavu tu za sebou přes
kameny, až se mu lariat i s kusem masa z těla
vytrhne. Nevydrží-li zkoušku tu, je odsouzen
též mezi skvós. Vydrží-li ji, jest nošen na ru
kou a veliteli představen, jenž drží řeč nad ním
a zahájí pak nové hody bojovnické. Všech těch
zkoušek musí se ženy vzdáliti.
Toto všecko počítá se mezi indiánské taj
nosti, kterých nesdělí se nikomu, leč kdo dlou
hou známostí si vědomosti té dobude.
Poznávající znamení kmenů.
—Každý kmen indiánský má své znamení, dle
něhož se pozná při setkání v pláních už zda
leka, zdali přítel neb nepřítel. Sioux na př.
táhne při setkání se s jiným neznámým rudochem ukazováček pravé ruky od leveho ucha
pod bradu k pravému uchu, 'jako když chce
naznačiti uříznutí krku a to opakuje tak dlou
ho, až druhý dá znamení své. Arrapohoe
zase vyzvednou levou ruku vzhupi a pravou
řeže v lokti přes ni, jakoby ji přeříznouti chtěl.
Commanch dává znamení řezání uší; Cheyenni dělají znamení hada v povětří prstem, na
označení, že se připlazí jako had na svého ne
přítele; Limpagove dělají znamení , chudého
kmene; jsou-li na koni, slezou a koří se, na
důkaz, že nemají dostatek koňů. Pěšky vůbec
v pláních Indián nejde, leda by ztratil náhodou
koně; dá pak znamení své a pozná se. Nedá li
znamení, náleží k chudému kmeni. Kiova dává
znamení řezání nohou, atd.
Setká-li se jeden z těchto kmenů s nepří
telem v pláni, nevyhnou se nikdy, ale’ dají se
do sebe, až jeden neb oba zůstanou ležeti.
Největší potupa poraženého jest sejmutí mu
skalpu a vítěz honosí se skalpem
*
ve svém
tábore, kde se nad tím tančí tanec skalpovní.
Přátelé pak setkavší se, podají si rukou a jdou
do nejbližšího táboru, kde kouří dýmku míru,
Byl jsem očitým svědkem, kde Crow se
setkali se Sioux Črowů byla většina a ze Sioux
neodešel ani jeden živ. Tu jsem pak viděl, že
Crowové po úmrtí vrazili každému nepříteli nůž
do žeber a táhli jej přes břicho šikmo, rozpá
ravše je celé.
Toto skalpování jest největší potupou
rudochů, neb když mrtvého nalezne jeho vlast
ní kmen, ani jej nezvedne, poněvadž se do
mnívají, že skalpovaný nemůže nikdy dostati
se na ,,happy hunting ^rounds“, do indiánské
ho ráje, kam prý každý dobrý Indián po smrti
se dostane. Indián v táboře zemřelý bývá za
šitý do tuří kůže, do níž se přiloží voda, stra
va a zbraň jeho nejmilejší, aby mohl v tom
ráji indiánském úcty pozívati co bojovník této
země. Pak položí jej mezi větve ná strom a
přivážou. Nejsou-li stromy v pláni, postaví se
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týče, na něž se mrtvola položí. K zašitému do
tvrdé kůže nedostane se žádný dravý pták a
vlk do výšky k němu se také nedodrápe.
Indián ctí muže, který se brání až do po
slední kapky své krve. Mnohdy se stalo, že
mrtvolu padlého nepřítele hrdiny nezneuctili,
nýbrž se vší pohřební úctou ji upravili. Pakli
aíe poznají v nepříteli bázlivce. jenž ukáže
před nimi strach, zkusí teprvé divokost indi
ánskou.
Vzdav se bývá přiveden do indiánského
ležení. Cestou už jej tupí, týrají, a přál by si
jistě býti raději mrtev nežli živ mezi nimi.
Přivedše jej do ležení svlečou jej do naha
a přivážou jej ku stromu, neb ke kulu, kde ti
mladší chlapci [bocksl, kteří nedostoupili ještě
zkoušky mužnos'i, hází po něm noži a každý
si činí z toho velikou čest, když jej trefí do
nosu. Chybí-li však a n&ž se zabodne jinam,
do oka neb do krku, nemůže za to. Na bolest
ný křik nebohého hledí bojovníci v kruhu sto
jíce neb sedíce s veselím, majíce ženy u pro
střed. Když ubohý už dokonává, nastane čas
pro ženy, které poslední okamžiky žití mu v
peklo obrátí. Celá naše setnina byla jednou
svědky toho, co ženy na takových nebohých
fjrovrdly. Zahnali jsme Indiány od trýznění tří
apených nováčků z našeho oddělení a nalezli
jsme je, ani měli jazyky vyřezané, pohlavní
údy uřezané a do úst vecpané a pak pod nimi
rozdělán oheň a oni za živa v nejkrutějších
bolestech pečeni.
Indián v bojí, je-li mu možno, odvede vše
cky raněné i mrtvé s sebou a pakli kdy některé
jest přinucen zanechati na bojišti, jest to pro
ně nesmírná hanba a považuje to za největší
neštěstí, Je-li Indián přepaden v boji a usmr
cen, objíždí kolem jeho mrtvoly nej bližší jeho
přítel každý večer s pláčem a nářkem Ukořistil-li od svého nepřítele nějakého koně, upotře
bí ho přítel jeho a mrtvého pomstí aspoň iím
že koně toho sedě na něm a řva tluče i trýzní
co nejdivočeji.
.Je li Indián pouze raněn, bývá vzat do
svého stanu, všichni jeho přátelé musí ven
a o i sám leží uvnitř. Pak prijda čaroděj ve
zme bubínek, jme se zpívati, hulákati a řváti
při tlučení na buben, až se na sta Indiánů z
blízka i z dálí sejde Všichni tito společně ská
čou okolo stanu, v němž raněný se nalézá a
nejblíže ku stanu sedí přátele jeho v pláči.
Tímto spůsobem vyhání čaroděj zlého ducha
ze stanu.
.
Když zemře, říká, že zlý duch byl silnější
a vzal duši raněného k si>bě. Když zůstane
na živu, přičítá se to kouzelníku, neb se ho
nosí, že zahnal zlého ducha a život zachránil.
Na bojišti žádný Indián nenechá ležeti své
mrtvé, nýbrž posadí každého na n jakého ko
níka prázdného, drží jednou rukou za uzdu,
druhou podporuje mrtvolu, by nespadla a od
jíždí s největší lychlostí na bezpečné místo.
8 raněným jest to také takové. Indiáni jsou
výborní jezdci, ale nejsou dobrýmiv střelci.
Může-li z křoví nejsa viděn stříleti, míří dobře,
je li však vysazen při střílení opět ráně od ne
přítele, nedovede mířiti.
v*
5. Život vojína na západu,

N avrátím se k vyprávění svých zkušeností.
Každý bude si moci představili, jak mi bylo,
když jsem nikdy Indiány živé ne idčl ani,
leda o nich četl a teď jsem měl s nimi věsti

boje. Leželi jsme v jednatelství Cheyenne ▼
území indiánském pod gen. Milesem.
V noci jsem opravdu nemohl ani spáti,
neb jsem očekával, že budeme přepadeni, ale
nedal jsem to znáti na sobě ani dost málo,
abych neztratil u soudruhů svých důvěru, kteří
mně ctili co srdnatého. Asi 18. června 1874
byl jsem přivtělen ku setnině I 5. pěchoty
Téhož dne jsme měli v celém pluku o 25·
mužích cvičení válečné [skirmish arill) v po
chodech, skákání přes překážky, atd. Tato
cvičení opakovali jsme denně po 3 hodiny. Asi
za týden chystalo se vše k odchodu, vozy, mezky, zás »by potravní átd.
Dne 26. ráno o 3. hod. obdrželi jsme ple
chové nádobí kuchynské, na dva dny potravy
do vaků (haversack), vody, kabáty a každý je
dnu polovinu plachty na stan. Když se sepnou
dvě poloviny plachty té, tvoří .jeden stan k
nočnímu odpočinku pro dva muže. Dále do
stal každý z nás pušku a 150 nábojů. Tak vy
praveni postavili jsme se do šiku a sice setniny B a C v před, I a H na levé křídlo, D a
E na pravé křídlo, G a K na zad. Mezi námi u
prostřed byli vozy s koni a mezky, tak že to
činilo vše uzavřený čtverec. V tomto postavení
jsme postupovali j hozápadně k Fořt Wallace
krajinou Smoky Hills zvanou, asi 120 mil od
jedn Cheyenne.
Musím se přiznati, že jsa zvyklým vše
mu pohodlí v městě shledal jsem tento život
v pustině vzdálené vší vzdělanosti velmi obtíž
ným zpočátku. Neviděli jsme nic nežli kopce,
lesy a pláně, neslyšeli jsme leč vytí vlků a di
vých ptáků křik. Tu jsme ani nevěděli, který
jest den v mě íci, která jest neděle a žili jsme
jako stroje pohybujíce se stále ku předu v řa
dách svých, majíce jen toho nej potřebnějšího
k udržení života. Ve Fořt Wallacc přidala se
k nám 6. jízda pod gen. McKinziem. Počátkem
července vedl nás gen- Miles všechny (5. pě
choty a 6. jízdy) podél řeky Smoky Hill ku
Fořt McPherson na Platte. Celou cestou jsme
Indiána ani nespatřili, ale známek po nich a
st »p dosti. Kudy j me táhli, byla zvěř všude
jako po vymření, neb jak jsem později zvěd» 1,
ženou Indiáni zvěř všechnu stále před sebou,
by nesloužila vojsku za potravu.
Mohlo býti asi 15. č rvence — určitě jsme
to věděti nemohli — když se rozdělilo na-e od
dělení na dvě části a ka dá táhla jiným smě
rem na zvědy, abychom se u Beaver Creeku ▼
Camp Supply zase setkali, což se také stalo.
Byli jsme uz asi 6 neděl stále na pochodu a
zkusili jsme velice, zvláště my mladší, kteří
jsme tomu nebyli zvyklí ještě V parnu i chla
du, v dešti i blátě, stále jen ku předu Celý
den trmáceni cestou a v nom ještě státi na
stráži pilné, bychom nebyli přepadeni, neb In
diáni byli skoro vždy na blízku, ale neviditel
ní. Na noc hodili jsme houni na zemi a ule
hli jsme ustrojení, zbraň majíce při ruce a pod
hlavou měkčí tranu pařezu neb kamene.
Krajina, kterou jsme se brali, jest velmi
krásná, zvláště podle řeky Republican a Wichita, kde jest půda velmi úrodná. Roste tu vína
planého, malin, jahod, jablek planých atd.
Počátkem srpna zase oddělení naše bylo
rozděleno na dva díly a ’ aždý táhl jinudy.
Když 'sme překročili reku Wichita. spozorovali
jsme čerstvé stopy rudochů, což našeho zvěda
(scout) jmenem Šmallský, velice zajímalo, tak
že se domníval, že jsme Indiány pozorováni.
Při řece Republican byly stopy ještě Četnější a
rozmanitě se rozbíhající, tak že jsme museli
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diT se připravili každou hodinu na přepaden
od nich.
Kapitán náš Lyman byl velmi bledý toho
dne, dal rozdávati nám po 200 nábojích, po
stavil vozy do Čtvero řadu a nás kolem nich,
sebe nesl stále v před. Měli jsme 12 vozů pl
ných nábojů, kteréž nesměly padnouti ruaochům do rukou. Lieut. Lewis jel podlé něho.
Tu pojednou jsme spozorovali, že kap. Lyman
vrhl se na lieut. Lewise, strhl jej s koně a dal
se s ním do rvačky. Sběhli jsme se a lékař náš
prohlásil kap Lymana za silence, jenž tou ve
likou starosií o nás a snad strachem př< d hro
zícím nebezpečím zšílel. Lieut Lewis převzal
velení, nechal nebohého kapitána svázati a na
vůz uložiti pod dva hlídače. Teď jsme byli od
Fořt Šedgwick jen asi 50 mil vzdáleni. Sli
jsme zdlouhavě a urazili jsme za ten den jen
asi 20 mil. Cesta táhla přes hory a doly. Byli
jsme velmi utrmácení, ale večer jsme nesměli
d< lati ohně a vařit i aspoň kávu, aby nás kouř
nevyzradil nepřátelům.

4

6. Proni naše bitva » Indiány.
Stráže byly zdvojnásobněny na noc a málo
kterému bylo do spaní vzdor velikému unave
ní a hladu. Bylo to 12. srpna ve 2 hod. ráno,
když jsme byvše svoláni spozorovali v dálce v
Solotmě hemžiti se stále něco při zemi. Všecko
alo se do pořádku, každý s chvějícím srdcem
se připravoval. Táhli jsme ku předu. Museli
jsme právě se bráti hlubokou úžlabinou. Zvěd
náš Smallský pravil, že budou-li Indiáni při
praveni k útoku, započnou jistě zde. Lieut.
Lewis nechal rozdali mezi mužstvo lopaty.
Vozy táhly úžlabínou a my po úbočích nahoře
ani s'ova nemluvíce. Všichni jsmze byli předě
šeni a v očekávání nejhoršího. Úžlabina byla
mělká a zahýbala se. Vozy už neměly daleko
do vyražení z ní. Z dálí slyšeli jsme lomoz
divoký.
Smallský vyjel na návrší a rozhlížel se do
předu, aniž by se vysadil ráně, ale hned se
vrátil a pošeptal něco veliteli do ucha. Ten
zvolal: „Hoši, držte se dobře’·4 a t > bylo je
diné slovo, které bylo slyšeti. Pak nařídil vo
zům, by spěšně vyjely na rovinu ven a spěchali
jsme všichni, tak že za půl hodiny jsme byli
na rovině. Přepad očekávaný nepřisel. Stáli
jsme teď v řade bojovné na rovině, majíce po
jedné straně kopec, po druhé les.
Smallský letěl na kopec, ale hned spvchal
zpět, neb spozoroval b í/ící se rudochy. Ihned
1'sme postavili vozy v kruh s mezky ďo vnitř,
’ředni kola vozů chytala se zadních kol před
ního vozu, tak že utvořen byl řetěz a my ko
lem vozů čekali na útok. Stali jsme asi í| m.
od úžlabiny. Buď rychlý pochoď neb přivstání
naše překazily záměr Indiánů, kteří chtěli nás
přepadnouti v úžlabině té.
Teď jsme slyšeli už dusot koní a chvílemi
divý křik. Už jsme pracovali lopatami vyha
zujíce náspy před sebou, avšak netrvalo to
dlouho, neb rozlehl se krajem tak d voký a dě
sný křik indiánský, že všem vlasy vstávaly
vzhůru a Indiáni už byli tu. Teď započal divý
rej válečný. Vozkové skryli se do vozů pod
houně nemajíc® jiných zbraní mimo malé re
volvery.
Indiáné hnali se s kopce dolů na nás s di
vým rykem bojovným, avšak neočekávali nás
tuto, jak se zdalo, neb naše přivítání jich vý
střelem hromadným dobře mířeným je zarazilo.
Hnali se sražení dohromady, tak že málo která

naše rána minula se cíle. Zastavili, sebrali svá
raněné a mrtvé, odnesli je a řvali k novém«
útoku. Zde jsem spozoroval, jak dovedou In
diáné popadnouti obratně klesajícího bojovníka
svého a odvésti jej z bojiště. Své pocity však
nedovedu popsati, jak mi bylo, nežli jsem vy.
střelil první tři ránv do člověka, neb to byla
první mé střílení ďo živého cíle. Srdce mé
bušilo tak silně, že jsem cítil bouřiti až žílu v
krku. Za půl hodiny však bylo už jináče. Od
vážil jsem se dále ku předu a střílel udatně.
Indiáni vidouce, že útok v celé síle jest
jim nebezpečný velice, jali se provozovati svůj
úskok válečný a objížděli cele naše ležení po
jednom do kruhu asi šest kroků jeden za dru
hým ien lítajíce na svých konících a při tom
do nas střílejíce. Nás velitel rozkázal, aby
každý čtvrtý muž vzal lopatu a vyhazoval ná
sep; ostatní muži stříleli dále.
Pojednou nastal v předu zmatek, který se
ale hnedle spravil zsse. Lieut. Lewis byl ra
něn do kolena a první sergeant Mitchell musel
převzíti velení. Za čtvrt hodiny kopání byl
kolem vozů tak vysoký násep, ze mohl člověk
kleče za ním se skrýti. Teď číslo 1. vzali lo
paty a ostatní stříleli, a tak jsme se střídali
stále.
Zatím slunce bylo hodně vysoko už a nejen
já, ale všichni jsme měli hlad, ba i velikou
zízeň. Každý chvílí ohlédl se po vozech, kde
se nalézala naše potrava a voda pod vozem
zavěšená.
Mnohý pod deštěm kulek od rudochů se
pokouš 1 vžiti si kus pokrmu na posilněnou,
avšak jen jeden neb dva směli najednou tak
učiniti, ani ostatní museli na místě zůstati.
Tak se stalo, že slunce už zapadalo, když jsem
dostal něco k snědku a napití vody.
Indiáné sráželi se teď dohromady k jinému
útoku, byli však odraženi silnou naší střelbou.
Vzdálili se tedy asi jednu míli od nás do leže
ní výhodného na všecky naše strany, pozorují
ce nás, co počínáme. Indiáné, majíce velikou
přesilu proti nám, byli si svého vítězství i stí
a proto nestřežili nás tak bedlivě, jak by byli
měli. Zvěd nás Smallský umínil si, že musí
projeti jejich čárou v noci u lesa a dostati so
do Fořt Šedgwick pro pomoc.
Vsedl na černého koně, aby nebyl v noci
spoz.orován tak lehce, dal nám s bohem, pře
skočil náspy naše a ujížděl k Indiánům, kteří
zatím sešli se, snesli roští, zapálili ohně a dr
želi vítězný válečný tanec. My té noci zase
nesměli rozdělali žádný oheň a byli jsme vši
chni vzhůru, těšíce se, že prorazí-li Smallský
čáru Indiánů, máme ráno pomoc jistou. Moc
tu strávili jsme smutně.
Ráno učinili Indiáni týž útok, jako před
tím, ale mezi námi bylo .málo už síly, neb
byla většina unavená, nevyspalá, zemdlená a
slabá. Pomoc čekaná pak se neukazovala, ač
stálo slunce už hodně vysoko. K tomu ke vše
mu došla v noci voda a my v parnu velikém
nemohli ani jazyky schladili. Očekávali jsme
už teď. že zahyneme všichni do posledního, ale
nechtěli jsme kůže své prodati lacino.
Pojednou spozorovali jsme mezi Indiány
zmatek. Tu a tam některý vyjel do kopce &
hned zase cválal dolů zpět. Domnívali jsme
se, že se jim blíží nějr.ká posila, neb kdyby
byl Smallský prošel, musela by tu pomoc naše
uz býti dávno. Už jsme měli jej i sebe za ztra
cené.
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Divoši seřadili se teď k povšechnému útoku jiti. V noci na to jsme dostali zase jen káv«
a udeřili na nás, že až na 50 kroků se přiblíži a ráno po kvartu vody; dobytek dostal jen po
li. Oheň z pušek našich však neuhasínal, neb třetině ,,pailu,“ jen co by žizní nezhynul a až
isme měli ještě dosti nábojů, a to bylo naše třetího dne jsme se dostali pláněmitěmi a spa
štěstí. Odrazili jsme je se ztrátou a oni zabo třili jsme čerstvou tekoucí vodu řeky Rudé.
čivše opět do kruhu kolem tábora našeho, po Jásot mužstva a veselost dobytka nedají se
vypsati, když jsme celou cestu neviděli ani tra- .
jednou zmizeli.
>
Domnívali jsme se, že mají nějaký lstivý vičky, ani vody — samý jen písek. Byla to
záměr tajný proti nám, a čekali jsme netrpěli krutá zkouška pro nás všechny. Zde zůstalo
vě a se strachem na jich se objevení. Avšak oddělení naše a kapt. Baldwin byl na 2 dni po
v největším napjatí našem zaslechli jsme po slán stopovati stopu Indiánů, kterou jsme ta
jednou nám dobře známé: ,,trá—tata tata, trá nalezli. Když se nevracel třetí den, pustili jsme
se za ním. Až třetí den cesty jsme jej nalezli
—tata—tata, trá—tata—tata trá!“ a věděli jsme,
že vojsko Spojených Států se již blíží nám na v táboře a zvěděli jsme, že srazil se s Indiány
pod náčelníkem Lone Wolf a zajal 4 bojovní
pomoc.
Nedá se popsati ta radost, s jakou každý ky, 3 skwós a 4 bílá děvčata, jež Indiáni ukra
2 nás skákal, výskal, řval, kloboukem házel do dli německé rodině v Kansas. Nejstarší bylo
Srše, atd., neb bylo po strachu, po hladu a I 16 roků staré a znásilněné náčelníkem; ostatní
zni, po všem utrmácení. Dvě setniny6. jízdy 10, 5 a 3 roky staré byly vesměs znectěné a
hnaly se nám na pomoc a Smallský v čele je znásilněné a sice ty menší dvě i pomocí nožů.
jich na bělouši
Indiáni zavraždili jejich rodiče a bratry a tyto
Teď teprvé měli jsme čas spočítati mrtvé nebohé vzali s sebou. Dopravili jsme je do
a raněné své. Měli jsme 5 mrtvých, 6 raněných,
jednatelství Cheyenne, kde byly dány do ne
kapitána šílence a velitel náš byl též raněn.
mocnice. Asi za měsíc dopravili jsme dívky
Smallský nám vyprávěl, že když jej Indi ty do Leavenworth, Kansas, kde se vláda o je
áni spozorovali z tábora našeho vyjížděti, hnali jich vychování a umístění postarala. Vypra
•e za ním. Ujel jim však do lesa, ale tu sklesl vován! jejich o tom, čeho zakusily zlého od
•od ním kůn. Indiáni hnali se pak za koněm, zhovadilých divochů, bylo strašné.
kdežto on zatím Dechav jej, šel pěšky lesem a
8. V Kansas.
tak unikl. Musel pěšky 25 mil a proto se po
Ve Fořt Leavenworth setkal jsem se opět
moc naše tolik zdrzela.
K,
s milou mou setninou F a ponejprv zase jsem
Nastalá noc byla velmi sladká pro .nás vše,
neb jsme mohli pořádně se vyspati, ana jízda věděl, kolikátého máme a jaký den. Bylo to
držela stráž. Až teprvé druhý den jsme si vy 17. listopadu. Obdržel jt.em místo písaře setpravovali vesele o svých dobrodružstvích jed niny a byl jsem svobodnější. Po celou zimu
notlivých a zkušenostech. Druhý den jsme také j3em jen psal a si hověl. V dubnu na to byl
jsem přijat za písaře při komisaři výživním,
došli svého cíle s celou výpravou šťastně.
kde jsem se seznámil se všemi důstojníky.
Indiáni museli věděti, že naše vozy jsou Koncem
provázel jsem gen. Cooka do
plny zásob potravních i střeliva, sice by nebyli Colorado dubna
přes Denver a teadville, kde bylo jen
tak odvážné, a vytrvale nás oblehali. V Camp
kovkopů, z nich některý něco mel, jiný
Supply jsme byli uvítáni s jásotem velikým a několik
nic.
Začínala
právě žlutá zimnice. Pak jsme
zůstali jsme tu delší dobu. Až ku konci srpna se brali přes tu
horstvo
Sierra Madre do Arizony.
naplnili jsme vozy své zásobami a táhli jsme^ Ěak zpět do Nového Mexika
přes ‘Saint Eliza
__
do Texas k Red River.
[ines, kde neroste žádná tráva a vláda platila
$108 za tonu sena. Cestu tu jsme konali po
7. Zkušenosti n pustách Texasu.
dráze neb po dostavnících provázeni jízdou.
Překročivše Canadian River, dostali jsme Mezi Eliza Mineš a hranicemi Nového Mexika
*e k Red River za 14 dní asi, kde jsme hledali
táhli jsme celý jeden den lesem zvaným Seven
Indiány, avšak ani jednoho jsme nespatřili.
Mil es Woods, kdež se nalézá nesmírná síla ha
Když vojsko má přece sílu a osvědčí se jednou,
dů zvaných ,,blue racers“ a ,,hoop snakes.“
nedají se ani viděti a marně bys nějakého hle Blue racers jsou hadi přimodralé barvy od 6
dal na pláních, v horách, lesích a užlabinách. do 10 stop zdélí, kteří visí na stromech za
Asi v polovině října, který den nevěděli jsme,
ocasy jako větve, čekajíce na nějakou kořist,
dostali jsme se do Staked Plaines v Texas, pláně na kterou se vrhají, kolem těla se ovinou a ji
to asi 40 mil široké a 60 dlouhé, samý palčivý umoří. Hoops snakes mají konci ohonu jako
písek a vítr nám jej vál do očí. Asi o 3. hod.
hák, nímž zahákují se v tlamě a točí se po
odpolodne přišli jsme ku stojaté vodě, avšak zemi jako obruč až ku kořisti své, do níž se
tu byla postavena stráž, která musela varovati pak zahákne. Jsou 3 až 4 stopy dlouzí. Po
každého, by se jí nenapil. Bylať červená jako vídá se, že strom, do něhož se had tento za
hnojnice a smrděla velice. Každý z nás žízniv hákne, musí uschnouti.
jsa byl by se napil i hnojnice. Museli jsme
Navrátili jsme se do Kansasu zpět a byl
přes ni, ale byla mělká, a my jsme si .aBpoň Í'sem přidán k sétnině své co corporal a písař.
střevíce omočili, neb nás velice na nohou již
)ne 4. března 1876 pojal jsem manželku a sice
pálily.
bez dovolení velitele, neb jsem sobě nepřál,
Jakmile však se dostala voda kam na kůži,
aby byla se mnou mezi vojskem, nýbrž bydlel
hned se dělaly puchýře a mezkům chlupy lezly jsem v městě s ní a ráno jsem chodil vždy do
pevnosti ku službě. Ženatí vojáci mají ženy «
b nohou. Byla to voda louhovitá. Večer uva
řivše si kávu při dříví, které jsme vezli na vo
sebou obyčejně v táboře všude, kdež tyto pe
zech, odpočinuli jsme; avšak vítr vál tak silně,
rou, dostávají dříví, postele a jiné potřeby od
že nám sporážel stany naše a pískem je zasy velitele. Avšak povolení k ženění dostane se
pával. Druhý den časně jsme byli na pochodu.
málo komu, poněvadž ku každé setnině smějí
Bio to však špatně, neb nám vítr vál do očí
náležeti jen 4 ženatí muži. Dne 15. dubna na
písek, tak že jsme vzdor horku velikému mu- to musela naše setnina do indiánského území
•eli svrchníky hoditi na sebe a zády ku předu do Fořt Gibson.
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Ve Fořt Gibson^ 1. T.
Fořt Gibson nalézá se na půdě Či rokyzů
ua Grand River 4 míle od řeky Verdigris a asi
7 mil od řeky Arkansas. Po Grand River by
mohly dobře plouti větší lodí. Poloha kraje
toho jest romantická, půda velmi tučná, ale k
vůli Indiánům nesmí se tu běloch usaditi, leč
by pojal Indiánku za manželku. Pak čítá se
do kmene a má stejná práva s ostatními toho
kmene. Indián každý může zabratí si tolik pů
dy, co chce spracovávati. Obydlí jejich jest
obyčejně (loghome) srub stavěný po spůsobu
mexikánském.
Čoktowové jsou zde sousedy, avšak naléza
jí se v nepřátelství s Čirokýzy. Vojsko v Gib
son zůstává jen pro udržení pokoje mezi nimi,
ny přišli sem nahraditi 5. jízdu, která byla
poslána do Montany co posila gen. Terrymu
proti Sedícímu Býku ve válce. Náš kapitán
byl na dovolené dvouměsíční a zůstal nám ve
litelem 1. poručík jmenem Randall, jenž nechal
■si zvláště na tom záleželi přísně, by vojíni ne
lhali. Každý jiný přestupek byl prominut, jen
když se vojín přiznal; dostal trochu jazykové
polévky a bylo odbyto; za lež však byl každý
zle trestán.
Gibson samo má asi 1.000 obyvatelů; jsou
io plnokrevní i polokrevní Indiáni. Jest tam
několik zděných pěknějších a ostatní neúhledné
sprosté chaloupky.
V městě tom bydlí náčelník Óirokýzů a na
požádání jeho musí vojsko jiti na pomoc.
Čerstvého masa jest tu k dostání jen jednou
měsíčně a to ještě špatného, neb Indiáni sami
zabývají se honbou pro sebe, ano je tu zvěře
■dosti, vojsko ale nesmí tak činiti. Indián pě
stuje na své farmě hlavně vepr£ a drůbež, kte
ráž v lesích běhá na divoko. Časem mívá po
sadu na slepice své, ale zřídka.
Když jsme byli 10 dní ve Fořt Gibson bez
masa čerstvého, zatoužili jsme po něm velice.
To přimělo nás jedné noci, že jsme dva pod
důstojníci vzali vládní lodici a táhli podél bře
hu 7 mil proti proudu. Tu přivázavše loďku,
vešli jsme do lesíka u břehu a zastřelili jsme
si vepře pěkného. Druhý den jsme měli na
stole prvně zase maso přivezené kradmo. Za 4
dni jsme vytáhli zase po řece nahoru 4 míle
od Gibson na slepice, jež jsme si den před tím
vyhlídli. Obratně jsme jim kroutili krky a há
zeli je do pytle. Teže noci byly ještě v kuchy
ni opařeny a vykuchány a k pečení připraveny.
•Odpadky musela voda odnésti, abychom se ne
prozradili. Druhý den ráno přišli 4 Indiáni o
10 hodinách k veliteli se stížností, že jim ukra
deny v noci slepice. Soudruh můj na neštěstí
ztratil v noci čepici při výpravě a tu Indiáné
nalezše, uhodli, kdo zloděj byl. Kapitán vyvo
lal setninu ven a tázal se jednotlivce každého,
zdali byl krásti slepice.
Žádný nevěděl však o ničem, neb se výpra
va děla tajně, ano bylo nám známo, že Indiáni
dovedou zastřelili každého, kdo by dobytek
jim kradl. Já sám byl právě v kuchyni těše se
na slepice k obědu. Kapitán přijda sem s In
diány tázal se, kdo byl včera pro slepice. Od
pověděl jsem ,,já“, znaje jej a .jeho zvláštno
sti. Hrdě otočil se k Indiánům řka: ,,Vidíte,
mužstvo mé časem musí krásti, ale nelže.“
Vzal je pak do hlavního stanu a vyplatil jim
íkodu, kterou si páčili.
Indiáni zde mají velikou nedůvěru v bělo
chy a nechtějí jim ani prodati ze svého dobytka.
9.

10.

Pochod do Montany.

Po celou tu dobu zůstávala moje manželku
v Leavenworth, Kam, u svých rodičů a každý
si pomyslí, jak mi bylo při všech těch zkuše
nostech vzdálenému od ní. V měsíci květnu
přijeli jsme do Leavenworth zpět. I poslal jsem
ji k mým rodičům do Chicago, neboť chtěl gen.
Miles vydati se do Montany proti Sedícímu
Býku, by jej s rotou jeho zahnai přes hranice
a vzal setniny F, G., H., L, B. a K. s sebou.
Vyjeli jsme z pevnosti 2. června ráno za zvuků
hudby, která hrála nám píseň: ,,The girl I left
beliind me.“ Smutné to bylo loučení. Kdo z
nás vrátí se zase zpět?
Vzali jsme povozy, mezky, koně a vše, co
výprava proti Indiánům vyžaduje. Jeli jsme
zvláštním vlakem přes St. Joe, Omaha, Sioux
City do Yankton, odkud nás vezla spolková
lodí po Missouri nahoru. Stravu jsme měli po
cestě špatnou a museli se spokojiti se suchary.
Až v jednatelství Standing Rock dostali jsme
zase chleba. Odtud jsme jeli přes Lincoln do
Bufford, Dakota Ty., kde vtékají řeky Yellowstone a Little Missouri do Missouri. Po řece
Yellowstone pluli jsme až k řece Powder, kde
jsme učinili vyšetření lesíků po dva dny. Pak
jsme jeli až ku Clindale creeku a outud k
Rosebud creeku, kde čekal už gen. Terry na
f osilu. 40 mil od řeky Tongue jsou prahy tuří
buffalo rapids], kde muselo vojsko dolů s lodí
a táhlo ji za provazy proti bystřině vzhůru.
Za dva dny jsme byli u vojska gen. Terryho,
které nás s jásotem vítalo a jistě žádný z těch
klobouky mávajících mužů nenadál se, že za
týden bude mrtvolou.
Krajina tato jest velmi skalnatou a místy
má uhelná ložiska, která by vydala velice
užitku, kdyby nebylo těch Indiánů zde. Reka
Yellowstone jest velmi prudká, má čistou vodu
a výborné ryby.
Šest setnin 5. pěchoty přidělilo se u Rose
bud Creek k oddělení gen. Terry-ho asi 21.
června 1876, kdežto gen. Custer se svou 7. jíz
dou byl poslán napřed, 7. pěchota přidělena k
5. pod velení gen.Gibbonse a táhla zaCusterem
do hor Little Big Horn. Zvěd náš slul Girard.
Dne 26. června večer jsme obdrželi od zvěda
indiánského zprávu, že Indiáné jsou před námi
ve velikém počtu, bychom spěchali Custerovi
na pomoc. Téhož večera požili jsme trochu
kávy, slaniny a chleba
zvedli jsme se ku
celonočnímu pochodu. Reky byly rozvodněné
a překážky na pochodu byly nesmírné, neboť
museli jsme často stavětí mosty, by naše voza·
tajstvo mohlo přejeti. Ráno na to po celonočním pochodu jsme se zastavili na dvě hodiny,
požili jsme obyčejný pokrm a vidouce prach
zvedali se zdáli před sebou, očekávali jsme
nedočkavě novinu. Tu přijelo 6 zvědů indián
ských, když jsme byli 30 mil od gen. Custera
vzdáleni a sdělovali truchlivou zvěst, že Custer
jest zabit s veškerým mužstvem svým.
Celý den kráčeli jsme v parnu, prachu a
písku při nedostatku vody dále a těchto 30 mil
jsme urazili při nesnázích do 6 hodin večer.
Přirazili jsme 1| míle k oddělení maj. Reno,
kde většina nemohla z místa se hnouti více.
Indiáné museli nás pozorovati už celý den, neb
se ztráceli, tak že mohl Reno k nám sám při
jeti a zprávu podrobnou nám podal.
Arci byli jsme utrmáceni tak, že nebylo
nikomu možno podívali se více na bojiště Custerovo, ale každý ulehl hned, jak a kde mohl.

150 Ráno časně vstávše odebrali jsme se na boji
ště Custerovo, na rovině blíž; Goose Creek, 2
míle od ležení Ronova, mezi ním', a bojištěm
Stál lesík a ležení Rena bylo na malém návrší.
Na bojišti jsm<· spatřili oběti bo.je zuřívá
no. Vojíni měli hlavy neb n<>hy a ruce uřezahé, břicha rozpáraní, skalpy sejmuty atd. Ty
největší ukrutnosti jsme tu shledali. Mrtvola
gen. Custera ležela asi 20 kroků od ostatního
mužstva padlého dále, svlečená do naha a po

jmenovaného Indiána ve Fořt Lincoln jednou
povědti za palce za trest a ten se teď za to
pomst-1. Nalezli jsme také mrtvolu jednoho
corporala, jenž proti vůli Tom. Custer i Indiá
na toho propustil. I jeho mrtvola byla nepo
rušená a houní pokrytá z úcty. Indián si také
pamatuje dobré i zlé.
Podívání na mrtvoly ty nedá se vypsati v
celé své hrůze. Za »oěínali už také zapíchati.
První práce naše byla kopání hrobů, avšak lo-
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krytá houní, majíc střelné rány v hlavě. Indi
áni měli jej pro osvědčené hrdinství v takové
úctě, že nejen nezneuctili mrtvolu jeho surově
ale přikryli vlastní jeho pokrývkou, když do
jeho obleku některý Indián se oblekl Všichni
vojíni padlí byli svlečeni. Jeho bratr, kapitán
Tom. Custer měl hlavu uříznutou a srdce z
těla vyříznuté, nad nímž Indiáni odbývali tan
ce a hlavu jeho nobili napíchnutou na týči.
Těchto neřestí náčelníkem a vůdcem byl Indi
án „Déšť do tváře.“ Kap. Tom. Custer nechal

paty a motyky byly při vozatajstvu a my ne
měli jiných nástrojů, leda plechové misky,
lžíce, noze a podobné a pomocí toho hrabaly
jsme v písku a hlíně jámy, bychom mrtvoly
pochovali v nich.
Mrtvoly gen. Custera a ostatních důstojní
ků zašili jsme do kůží stažených s koní mrt
vých a zavěsili na stromy dle indiánského spdsobu, by k nim vlci nemohli, neboť z ostatních
hrobů byli mrtvoly.,vyhrabány v noci od zvěře^
a ohryzány.
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Pak celý pluk postavil se kolem hrobů a
vzdal zemřelým vojenskou úctu při trojím vy
střelení z pusek. Jediného nebylo mezi námi,
který by byl neuvažoval, mnoho-li ještě schází,
nežli nás podobný stihne osud. Odtud jsme
táhli dále k řece, rozbili zde stany, a posilnili
se na další cestu. Zde bylo nám dopřáno času
proml uviti s vojíny pod maj. Reno o bitvě a
její podrobnostech.
Sedm mil od bojiště dne 26. ráno při svítá
ní rozdělili se gen. Čuster s maj. Reno o velení
a měli úmysl přepadnouti indiánské ležení -e
dvou stran. Custer měl delší cestu Reno kratší
před sebou. Custer nastoupil hned cestu a Reno
měl hodinu ještě odpočinout! Reno ale odešel
o půl hodiny dříve. Měl rozkaz, by Indiány
zdržoval, kdyby tam byl dříve, nežli Custer.
On bral se k indiánské vesnici přes vršky, s
nichž ji celou viděl asi 4 míle dlouhou a půl
míle širokou Prijda na určité místo, přepadl
Indiány neočekávaně. Vojáci vjeli do lesíka
asi půl míle od ind. vesnice, vyrazili na rovinu
a byli teprvé t<ď od Iudiánů spa'řeui. Ti s
hlukem a křikem sbírali zbraně a Reno místo
by je překvapil ve zmatku, poručil slézti s koní
a postaviti se do řady i koně zavěsti do lesíka
Reno měl pět setnin a jednu zá o'iy pod
kapt Běntinem za lesíkem, by zdržela útěk In
diánů tudy. Reno opět kázal koně přivésti, na
ně posedati a tak to činil třikráte po sobě v 5
minutách, nevěda, co poČíti. Zatím Indiáné se
připravili a c<
*lou
silou svop na n dio se vrhli
a začal boj zuřivý. Vojíni vypálili několi ráte
a pak couvli úžlabinou na návrší, kde se pak
ohradili.
V době té bylo viděti veliký zmatek m zi
Indiány a jak jsme se později dozv děli od
nich, spatřili z d deka prach a konečně vojsko
jiné od předu přicházející
Indiáné ponechavše několik set bojovníků
proti Renovi vrhli se s celou ostatní silou ku
6000 bojovníků na Custera Custer domnívaje
.«e, že stojí Reno na svém místě pravém, vrhl
se na Indiány, ale zmýlil se velice, jak víme.
Kapt Bentin slyše novou střelbu, spěchal sdčliti to Renovi, ale vi lěl jej zahrazeného asi 1|
míle na kopci při vodě. Bentin prosek 1 se se
svým mužstvem k n« mu nahoru a žádal od
něho dovolení, by směl s několika setnin imi
spéchati Custerovi na pomoc. Avšak byl odbyt
ehlalným: ,,Zůstaneš zde, až uvidím já toho
potřebu, bys tam jel.”
Indiáné jsouce couvnutím Rena ujištěni o
slabosti bělochů, vrazili tím větší prudkostí
na Custera a to bylo jeho zkázou. Později jsme
slyšeli od Indiánu, že z úcty pro velitele Cus
tera učinili mu cestu, by sám ujel z obklíčení
.svého. Vida to, povelel: ..za mnou!“, avšak
mimo něho nepustili žádného a vraždili je na
pořád Custer se vrátil a obětoval se hrdinně.
Zastřelil nejprvé svého vlastního koně a střílel
na všechny str my, tak že jich mnoho postřílel
a tím je popudil, že i jeho zastřelili, sice by
byl zůstal jistě na živu'. Gen. Custer padl s 313
muži
Renovo vojsko bylo pak obléháno po 36
hodin a po čtyřikráte učiněn na ně útok celým
davem Indián i a ač jich bylo jen 270 mužů,
ubránili se Vojsko mělo do>ti jídla ale žádné
vody, neb Indiáni oblehli i řeku okolo tekoucí
& kdo vyšel pro vodu z ohrady, byl zastřelen
V noci několiku jich se to přece podařilo
Věděl Reno, že j-me na blízku někde, ale
nevěděl, kde. První noci slavili Indiáni divoce

své vítězství, při ohních a tancích. Bylo to po
dívání děsné. Když naše vojsko přišlo pak,
zmizeli Indiáni, neb mají před nimi strach vět
ší. nežli před jízdou, poněvadž ví. že jsou
mezi nimi lepší střelci, že mají lepší pušky a
nemají, c > by na nich Indián ulovil za korisť.
Za dva dni dorazil k nám gen. Terry s vozatajstvem, měv malé šarvátky cestou s Indiány
a pak nastoupili jsme cestu zpět k Yellowstone
řece naproti vtoku Rosebud Creek, rovina to
hustými lesíky pokrytá zvaná Sitting Bulľs
Park.
V tyto doby byl i gen. Crook na výpravě
indiánské a musel se poblíž Custerova bojiště
nalezati. Bylo zapotřebí po «lati mu výstrahu.
Žádný zvěd nechtěl se toho odvážiti, až tři vo
jíni tak učinili s dobrým úspěchem a přinesli
zvěst od Crooka zpět. Byli za to povýšeni na
důstojníky.
Zde čekali jsme celý mv,síc ni zásoby ze
států. Při tom každé noci byly šarvátky s In
diáni, kteří se o předstráže pokoušeli, vojsk v
přijížd lo pik «e všech stran po vodě. Pak 3.
srpna jsme vyrazili z tse za Lndjáuy do Bte
Horn M »untaius Měli jsme teď přes LSOO mužu
ale nespatřili jsme ani je Inoho rudocha cestou.
Dne 9. srpna ráno spustil se chladný déšť, od·
po led ie začalo mrznou ti a večer byl oděv náš
promoklý a zmrzlý, ba i s iíh nadal a my museli
rozdě ati velké ohně k ohřátí a usušení se. Tu
hodili jsme si dva dohrom idy jednu houni do
bláta a druhou jsme se přikryli.
Druhý den táhli jsme díle a tu jsme zvě
děli. že veliká síla Indiánů jest přel námi.
Gen Terry utvořil obyčejný bojovný šik dle
spůsobu vzdělaného vojska a táhli isme tři ho
diny, čekajíce ka>dé chvíle útok od rudochů.
N.-dočk.li jsme se však toho—neb zvěd<4i dů
stojníci pomocí dalekohledů že ten domnělý
nepř.tel jest vojsko spolkové, a hnedle srazili
jsme se a geu. Terry a gen. Crook pod li si
ruce. Takto spojení tíhli jsme na Powder
River asi 130 mil daleko.

11.

Trmáceni po pustách seoernách.

Naše 4 setniny od 5. pěchoty museli doprovoditi z iět nákladní vozy geu. Terry ku
Rosebud Creek, kde gen Terry a gen. Crook
po nikli zkoumací vyjíždku k řece Powder a
my s vozy za nimi přes tak zvaný ,,zlý kraj‘,
(bad lands). Kraj ten jest skutečně zlý, neb tu
neroste nic, leč tu a tam trochu trávy. Jsou tu
vyhaslé sopky staré, při nichž jsou spečené
škváry a podobné, mnoho tou vážící a b trvy
rudé. Voda jest tu vesměs louhovit í a vzduch
takimi látkami niplněn, že tu všecko m isí
zkameněti. Přinesl jsem si několik památek
odtud, jako zkamenělé dřevo, zuby, kosti atd.
Místy jsou tak hluboké skalnaté propasti, že se
závrať o člověka pokou í, když se dolů dívá.
Museli jsme do jednoho vysokého vřenu se
všemi vozy, kde museli jsme zapřáhnout! osm
mezků do je-lnoho vozu, by se dostal nahoru,
a když to nešlo, zapřáhly se do vozu na pro
vazy 2 setniny, vytáhli jej nahoru a pak zase
jej spouštěly dolů tak 330 vozů našich spotře
boval·· k tomu převezení celý den. Za pět dní
jsme přišli k řece Powder. kdež jsme se utá
boř.li a čekali jsme na gen. Terry-ho, jenž až
za týden přišel. Všechna naše práce byl i úpl
ně v nivec neb jsme nespatřili ani jediného
Indiána, leda tu a tam n jakou stopu Odpo
čívali jsme tu a čekali na zprávy od našich
zvědů. 3. srpna přišel známý zvěd Buffalo Bili
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a sděloval, že 50 mil dále jest při řece Powder
veliký počet rudochů. Hned jsme za nimi tá
hli a"když isme se octli za dva dni v jich le
žení, nebylo tu živé duše. Stopa jejich táhla
se k Rosebud.
Druhý den jsme stupali chutě dále podél
hor zvaných Little Big Horn, kteréž jméno
mají od tamních ovcí divokých majících rohy
až na 3 stopy dlouhé ale stočené. Deset dní
jsme se tu potloukali, aniž by bylo po Indiánu
stopy. Dostali jsme se zase k řece Powder a
tu jsem byl poslán se zvědem Bufťalo Bili a s
16 muži na zvědy na 13 dní. Vyjeli jsme na
koních 1. září 1876 ku Clindale crceku, k Cedar creeku, do krajiny Musselshell, pak přes
řeku Little Missouri k řece Milk až k britickým hranicím, kde jsme pojednou v lesíku spo
zorovali čerstvé stopy indiánské. Šli jsme po
nich a nalezli jsme asi 30 rudochů za lesem,
dále pak jich více. Skryli jsme se v lese za
stromy s puškami nabitými a poslali jsme je
dnoho muže, by se ukázal z lesa ven. Jak jej
Indiáné shlédli, valili se za ním. On se ukryl
a oni přiblíživše se byli přivítáni naší střelbou,
což je překvapilo velice a couvli za řeku, kde
jsme jich teprvé viděli veliký počet Nastalé
noci jsme použili k útěku zpět do našeho hlav
ního táboru.
Trpěli jsme velice na této zpáteční cestě,
neboť potravy nám došlo a hlad jsme měli stá
le, neb s těmi nejmenšími částkami sucharu
jsme se museli spokojiti. Až 17. den jsme za
stmelili jelena a to bylo vše, co se nám dostalo.
Nesolené kusy naházeli jsme do žhavého po
pele a chutnalo nám výborně. Jednoho rána
ulekl jsem se, když jsem se probudil a v houni
své nalezl spát.i se mnou chřestýše stočeného.
Opatrně jsem vylezl a hada zabil.
Na místo 13 dní trvala výprava naše 18 dní
a celí hlady strápení jsme navrátili se do tábo
ra. Zde musím podotknout!, že vojín v poušti
jest často hodnější jeden k druhu, nežli bratr
k biatru, neb se tu okáže dobré srdce každého,
když jest bída největší
Podali jsme zprávu, odpočinuli jsme si,
a najedli jsme se, pokud totiž potraviny v
poušti u vojska stačí, a pak jsme stavěli zase
ze stromů pokácených obydlí pro sebe, pro dů
stojníky a zásoby. Nežli ale byla polovina
práce hotova, museli jsme zase na cestu, neb
zásobovací povozy naše už byly tři dny opož
děné a domnívali jsme se. že je Indiáné přepa
dli. Vytáhli jsme tedy o polovičních zásobách
a táhli jsme jim naproti Třetí den jsme je spa
třili a slyšeli jsme pak, že byli skutečně pod
col. Ottisem přepadeni Sedícím Býkem a brá
nili se tak dlouho, až Indiáné nás viděli z da
leka přicházeti a vytratili se, že nevěděl žádný
kam. Zpáteční cestou viděli jsme tury v pláni.
I bylo nás 20 mladých a silných mužů posláno,
bychom jich několik zastřelili Jaké ale bylo
nás dvaceti uleknutí, když vzdálivše se od voj
ska ostatního 4 míle, spatřili jsme se pojednou
obklíčeni Indiány se tří stran. Byla jich veli
ká přesila a nemohli jsme se uhájiti jinak, než
pochodení zpět. Dostali jsme se šťastně až k
pluku. Čekali jsme, že v noci nás přepadnou,
zatím však přišlo asi 50 rudochů s bílou vlaj
kou na tyči. Sdělovali, že Sedící Býk přeje si
vyjednávat! smlouvu míru s gen. Milesem a že
se s ním chce sejiti ráno o 10. hod. na jistém
místě. Ujednalo se tak. Gen. Miles však vy
razil o 6. ráno a obsadil s vojskem výhodné
postavení ua návrší, aby v případu zrady neb

boje měl dobré místo proti nim, poněvadž nás
bylo jen 150 mužů proti jejich nejméně 4.000.
. Z vyjednávání nebylo nic, neb Indiáné za
pálili na všech stranách trávu a lesy a vše ho
řelo kolem. My však nepřestávali střílet! do
nich a táhnouti za nimi, čehož neočekávali.—
Bojovali jsme celé odpůldne. Moje setnina mu
sela pomoci dělo dopraviti na skálu a když se
to stalo, přiletěla kule indiánská, vrazila do
kola u děla a rozbila se tak, že kus vrazil mi
do ucha. Poranění to bylo nepatrné a sotva
jsem o tom věděl, až když krev tekla mi z
ucha. To mně arci ještě více podnítilo proti
rudochům.
Měli jsme do večera 6 raněných. Celý den
jsme ničeho nepožili, až po tmě teprvé jsme
dělali ohně a vařili kávu, při čemž nás polovi
na stála na stráži celou noc. Noc byla jasná
jako den a viděli jsme rudochy zapalovati stá
le dále. Druhý den, 26., byla silná zima, že
jsme museli obléci svrchníky a poživše zase
jen trochu černé kávy, hnali jsme se za Indiá
ny dále. Toho dne jsme dostali do rukou 80
koníků indiánských, které jsme postříleli a maso
z nich požívali s velikou chutí, neb jsme po
znali teprvé, co hlad jest za výborného kucha
ře. Dne 27. byla dle našeho domnění neděle.
Neměli jsme nic jiného, nežli koňské maso a
černou kávu. Indiáné zapálili před námi tři
stopy vysokou trávu prérijní. Byli jsme v ne
bezpečí od dýmu i plamenů. I zapálili jsme
trávu od své strany a pak jsme se postavili na
spáleniště to a čekali, přepadnou li nás. Ke
3. hodině spatřili jsme 4 muže jeti po indiásku proti nám. Když přijeli na 1000 kroků,
spustili jsme na ně střelbu a dva padli. Druhé
dva jsme zajali — a oni to byli naši zvědové
s Yellow Stone Jackem v čele. Sdělili nám,
že Indiáni jsou dvě hodinv cesty před námi a
jdou přes Yellowstone. Museli jsme hned za
nimi a do půlnoci jsme byli na pochodu, tak
že jsme si jich i část nadešli Větší část byla
přes řeku napřed, menší vzadu Táhli jsme za
větší. Když naše setnina přeplula na druhý
břeh a dostala se na návrší, spatřili jsmevIndiánv zase proti nám s bílým praporcem. Žádali
mír. Skutečně se jich 2000 vzdalo a my slavili
vítězství. Avšak jaké to bylo vítězství, když
jsme museli, nemajíce zásobní vozy za sebou,
vyndati vše, co který měl potravy, dáti zaja
tým též hladovým, á sami jsme museli o hladu
jiti spát, ntpoživše za celý den skoro ničehož.
Měli jsme všeho všudy 20 raněných.
Večer ještě setnina naše byla vyslána pro
zásobní vozy 20 mil od místa Dorazili jsme
tam o 2. hod. ráno a tu prvně zase po desíti
dnech namáhání, hladu a zmoření se vyspali a
najedli. Spali jsme až do poledne sladce a
o 9. hod. vytrhli jsme s vozy naloženými zpět.
Dojeli jsme na místo táboru o 9. večer a jásot
byl nesmírný, neb naše mužstvo nebohé nemě
lo po celý den do úst, leda kukuřice, kterou
uzmulo svým mezkům.
Druhý den táhlo 17 našich jezdců s 5 ná
čelníky zajatými do jednatelství Standing Rock
asi 250 mil od místa a naše ostatní setniny se
vrátily do Camp Cantonment při řece Tongue.
kamž jsme dorazili za 3 dni. Cesty byly obtí
žné, neb v noci panovala už hodná zima.
Byli jsme přivítáni slavně od 25. pěchoty,
kteří doprovázeli výpravu a měli srážku s In
diány. Zároveň přišly 4 setniny 5. pěchoty s
hudbou z Fořt Leavenworth za námi. Tu nám
zahrála hudba Shermanův pochod, což byla
první hudba, kterou jsme slyšeli v.pěti měsí-
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«ich a zdálo se nám, jakobychom se byli už
ocítili, ve vzdělaném světě Radost ta byla ale
krátká, neb museli jsme ihned pustiti se do
stavění budov, bychom měli pres zimu kde
bydleti.
Domy naše byly z pokácených neotesaných
stromů kolmo vedle sebe postavených a skuli
ny mezi nimi jsme vymazali hlinou, by nemo
hl vítr skrz. Hlína byla smíchaná s travou, by
držela dohromady lépe. Střecha sestávala z
hustě vedle sebe položených kmrmů a na ně
bylo naveženo 2 stopy zvýší hlíny. Dvéře a
okna jsme dostali hotové z Fort Buff ord.
Zůstali jsme zde však jen tři dny, neb za
nechavše z každé setniny 10 mužů k dodělání
obydlí, vytáhli jsme o 10 setninách co úplný
pluk k Fort Peck za Sedícím Býkem, který se
měl v okolí tamním nalézati. Překročili jsme
bědy zase řeku Yellowstone. Padal už siiíh a

boká. Proud byl velmi silný. Museli jsme ro
zebrat! vozy a z vršků těch utvořivše lodice,
převáželi jsme věci, mužstvo, konstvo iv děla
na druhou stranu, což vzalo celý den. Časně
ráno druhý den museli jsme do vysokého ná
vrší a poněvadž s nákladem to nešlo, museli
jstne všechno odnésti půl hodiny cesty do výše
a pak s prázdnými vozy jeti tam i * naložiti.
Zde pak rozdělili jsme se na dví. Gen. Miles
táhl po řece Little Missouri k jihu se 6 setninami a kapt. Schneider se 4 setninami, mezí
nimiž byl i já, jinou stranou, aby se zase n
Black Butes sešli. Schneider měl 50 mezků za
soumary, vozy vzal si Miles, neb měl rovnější
cestu. Když jsme mezky obtížili břemeny, za
čali nezvyklí tomu dělati komedie; kopali, vy
hazovali, shazovali se sebe, skákali mezi sebou
a naše věci všechny válely se rozmetané po
prérii sněhové. Jiní lehli si s nákladem a vá-

Vojenské kasárny v pustách na západě. Dle fortografic ryto.

i eesta byla obtížná. Reky nalezli jsme většinou
zamrzle. 8 děly a povozy bylo nám těžko po
skluzké půdě do hor jeti. Za deset dní jsme
přišli ku Fořt Peck, kdež při břehu jest návr
ší, odkud vojsko má vyhlídku do krajiny da
leko široko. Spatřivše nás tedy z daleka, ne
věděli, kdo táhne, neb se dozvěděli byli, že po
Custerově bitvě nosí většina Indiánů vojenské
obleky. Abv byli jistější, zanechali všechny
zásoby na této stanici a utekli se přes řeku do
tvrze se zprávou, že Indiáni jdou. Panoval tě
tu veliký strach před Sedícím Býkem a očeká
vali jej všude co nepřítele. Náš pluk névěda,
kdo ty věci na stanici oné zanechal, rozdělil se
o kávu, suchary, cukr a vše, co tu bylo a udě
lal si dobrý den. Poněvadž jsme pak zvěděli,
že o Indiánech tu není ani slechu, opatřili
Í*sme si teplé kožešiny dle možnosti a táhli jsme
ĺ řece Mléčné. Obtíž jsme měli s překročením
řeky Missouri, která byla při březích zamrzlá,
v proudu však asi 20 stop zšíří otevřená a hlu-

leli se po něm, tak že mnoho nádobí a potravin
zkazili. Konečně jsme se dostali na pochod.
Museli jsme ještě jednou přes Little Missouri.
poněvadž však byla mělká, brodi i jsme se ní
všichni, což mnoho příjemné nebylo.
Zima byla tuhá při tom. Smáčení museli
jsme opatřiti si oheň a usušiti se. K tomu cíli
jsme museli odbázeti sníh, snésti dříví a roz
dělat! ohně. Tuto noc nesměli jsme si ulehnouti, neb spadl teploměr pod 20° F. a každý
se obával, že by do rána zmrzl, ano nebylo
nám dáno dosti houní. O půlnoci vařila se
černá káva a každý mohl horkou ji dle libosti
piti, aby se mužstvo rozehřálo. Poddůstojníci
jsme dostali rozkaz, bychom přísně dohlíželi,
by žádný neusnul. Čas. ě ráno jsme se vydali
na pochod, ale byvše od včíra utrmácení po
práci a zkoušce, nevyspalí a zimou zmořeni,
byli jsme většinou jako pomatení Mnozí vi
děli před sebou hady z děr vylízati, jiní kočky
atd., a s tíží jen se dal každý konečně pe-
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«vědčitl, že nikde nic podobného není. Byly
to přeludy zraku pochodící z vysílenosti a s'abosti všeobecné. Jeden muž při tom mluvil ku
kapitánu, nevěd.i už s kým mluví, nadal mi
za to, že nenechal mužs vo spáti K.pitán po
znal, že to ze spaní neb přeludu a nechal muže
tříti sněhem, až jej k sobě přived i. Nevěděl
pak, co mluvil. K polednímu přišlo šunce
ven. Rozb li jsme tábor, pili jsme kávu a měli
jsme si odpočinout! až d<> rána. Stráž střídala
se každé půl hod.ny a ostatní spali jako zabití,
tak že druhý den ráno by.o těžko je zbuditi.
Zima povo ila zatím a my táhli pak dáie.
8těstí by o nám, že jsme nesetkali se v ten den
8 Indiány, neb bychom byli jistě zničeni. Za
týden jsme přišli do B ack Butes v kraji Mussei»-sheil, kde jest mnoho turů a krajina krás
ná Jméno má kraj ten od tří skai Černých
vyčnívajících vysoko na 50 mil kolem. Zde če
kali jsme tři dny na gen. Milese. Bylo io den
díkůčinění 24. 1 st., když ol vzdá í jsme viděli
hejno turů k nám přicházeli. Bylo nám to
vhod, neb masa se nedostávalo. Z naší setniny
byl jsem obrán já a Jim Moore na lov, jsouce
známí lovci. Šii jsme proti větru a 8 mil od
tábora jsme přib ížili se k turům v pří
kopu a postříleli jsme jich mnoho Když pak
jsme vylezli z příkopu a ukáza i jsme se, roz
prášili se tuři. Právě jsme nejpi ně|i řezničili
na poražených turech, když ze zadu zaduněl
dusot koní. Abychom byli připraveni, kdyby
to byli nepřátele, stahali jsme těla mrtvá k so
bě, utvořili z nich ohr.tdu a lehli za n , Čeka
jíce na to, co přijde z návrší. Jeli Indiá ti,
což jsme poznali dle indiánského hep, hep,
hep, hep — tlučení koní bičištětem. S nataže
nými kohoutky»jsme leželi proti návrší. Tu
«e objeví jeden. Moje rána padla a on sklesl.
Objeví se druhý; druh můj jej skoiil. Třetí už
nevyšel žádný. Nevěděli jsme, je-li j cli více
ještě, neb ne a je-li raněný živ neb mrtev, a
měli jsme za povinnost podán co nejrychleji
zprávu do tábora Mohl jsem co poddůstojník
posiati druha svého, avšak nebyio by to s ušné
v tomto případu a taha i jsme trávu de.ší a
kratší kousek On set a já zůstal
Každou chvíli jsem čekal, že se jeden, neb
více rudochů v·, řítí na mně. Bylo mi celou
dobu hodně teplo vzdor zimě. Proto vítal jsem
druh na pomoc jdoucí s jásotem a tu teprvé
jsme Šli se podívati na vršek. Z le ležel Indi
án srdce maje prostřelené — kůň pryč. Zdo
jsem si vzal na památku jeho skalp s kouskem
ucha jeho vlastním, jeho opasek a pochvu na
nůž a tuří houni. Z tura uřízl jsem si ohon
na pain tku toho due a mám [ochvu z něho
na nůž dodnes.
Dopravili jsme pak maso tuří do táboru,
kde si celé mužstvo na Imíru pochutnalo ne
měvše dlouho čerstvého ni ua Po Činu tomto
nabyl jsem mezi druhy svými úcty a vážnosti
větší.
Když po tře'h dnech gen. Miles nešel a na
znamení naše v horách nikdo neodpovídal, tá
hli jsme zpět do Camp C.mtonment, majíce
hojno t masa s sebou Zle přišli nám vstříc
přátelští Indiáni Crow a doprovodili nás tři
dni cesty až do táboru. S ve.ikou radostí libo
váli jsme si, když jsme po 6 měsících přišli
zase do domu se střechou, topeného a teplého.
Tři dni jsme bez vší práce odpočívali.
Gen- Miles přišel 3. pros, zpět a sděloval,
že měl půlku s Indiány. Dne 6. pros, utvořil
ostrostřeleckou setninu na koních, již dal mně
au poručíka. Setnina tato měla na starosti jen

cvičení se v telegrafování s praporci ve dne *
se světly v noci s vršku na vršek. Telegrafo
vání to záleží v mávání s praporcem na levo a
na pravo. Na právo značí i, na levo 2 V
noci má telegrafista tři světla, jedno připjatá
na pasu a v každé ruce jedno. Házení světí
*
v pravo značí 1, v levo 2 Každá písmena abe
cedy má své číslo, kp. A 12, B 212, C 112, D
2121 atd.
Dne 10. pros, byl jsem ustanoven Companjr
Quarter master Sergeant, 20. pros, však jsem,
obdržel rozkaz, bycn se vydal se svými 30 muži
na cestu ku Wolf Mountaiis ku vyšetření ce
sty, neb došla zprá a od Johuy Brullo, polokrevného zvěda našeho, že se tam uachází Inciáni p'«d náčelníkem Crazy Horše. Johny
Brullo byl tlumočníkem mezi Sedícím Býkem
a gen. Milesem, náleže>e ku kmeni Siouxů ne
přátelských. Mladík ten spáchal vraždu v
Sioux City a utekl k Sedícímu Býku; Generál
Miles sešel se s ním a nabídl mu službu zvěda
a beztrestí, což získalo vojsku dobrého a uži
tečného zvěda.
Se zvědem tím vyšel jsem tedy se setninou
podél ieky Tongue ku Panther Mountains.
Zima bvla krutá, že jsme nemohli na koni seděti Sníh se sypal, že nebylo na cestu viděti.
Soumary naše šly s nám·, nesouce potřeby.
Rozbyli jsme po prvních 10 mílích cesty stany
k odpočinku. Druhý den táhli jsme zd.ouha
díle přesvědčivše se o bezpečuosti cesty. Gen.
Miles <áhl za námi a chtěl, abychom zdlouha
šli a zpravili jej o každém nebezpečí. Život
ten se nám líbil, neb sedíce v sedle nemuseli
jsme capat sněhem sami a byli jsme svobod
nější, nežii kdy — až na to nebezpečí, jež 30
mužů může zde pot kati.

12, Boje 8 Indiány.
Uplynuly vánoce i nový rok, aniž jsme vě
děli — suchar a’slanina zůstaly nám denuítn
pokrmem 4. ledna poslal jsem dva muže na
návrší, kteří v nesmyslném nápadu svém před
stihu1! se, kdo dříve tam bude. Zkazili si tíin
kouč své. Měli jsme se dále bráti hlubokou
úžlabinou, abychom si skráůli cestu Podél
úžiabiny byl hustý cedrový les a nic nebezpečuého k spatření.
Zvěd jel v před asi 10 kroků a napomínal
nás, bychom měli uši napjaté, že jest tu místo
nebezpečné. Jeli jsme v řadé husí, já se zvě
dem v čele setniny.
Asi u prostřed úžiabiny té na 3 míle dlou
hé spustil kulový déšť nad námi. Velel jsem
„úprk“ a hkd.tíi jsme místo, kudy bychom se
doslali z úžiabiny ven. V 5 minutách skuteč
ně jsem místo takové nalezl. Vyjeli jsme vši
chni vzhůru bez poranění, až na jednoho,jenž
ráno se předjížděl, koně schvátil a uvízl Indi
ánům v rukou. Zabili jej. .
Teď jsme viděli teprvé, v jakém postavení
jsme. Před námi asi 8J0 kroků stálo asi 80
rudochů, kteří s velikým hlukem za námi se
hnali. Utvořili jsme dle obyčeje obležených
ležení a když naše pušky pravidelně jim od
povídaly a mnoho jich zubily, couvli rudoši.
Prunásle lovali jsme je 4 hodiny v řadě bojov
né Večer vzkázal jsem o tom po dvou mu
žích gen. Milesovi, jenž byl 18 mil na zad a
podal jsem úplnou zprávu, čekaje na jeho další
rozkazy. 7. ledna přirazil gen. Miles za námi
už v horách Vlčích. Indiáni s námi se setka
vší podali zprávu o příchodu vojska, neb jsme
nalezli 2 tábory indiánské čerstvě opuštěné před
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a dopravili jsme všechny i se zatčeným pra“
námi. Téhož večera začala šarvátka * Indiány
ebem a střelivem do tábora našeho u řesy
pod náčelníkem Crazy Ilorse a trvala do čiré
Tongue. Za naši práci bylo nám jednoduše po
tmy. Noc ta byla co do zimy jedna z nejkrutějAích v mém životě. O půlnoci sklesl teplo
děkováno a dost.
Druhý den spozorovali jsme, že nám zlo
měr pod 40o F. pod nulu, za malou dobu pak
ději ukradli 32 mezky vláduí. Šest mužů z naši
prasklo sklo a rtuť by a zrarz'á. Přísuv rozkaz
setniny bylo posláno hned po stopě. Třetí den
byl zdržeti se od spaní a pod lůstojníci museli
jsme je napadli 20 mil od Černých Vrchů.
dbáti toho rozkazu. Měli jsme veliký oheň v
Bylo jich 12. Šest jsme hned zastřelili a ostat
táboře. Chvílemi přiletěla indiánská kule a ne
ní utekli. V Deadwood jsem nechal vžiti svou,
bylo rádno ulehnout,. Zmrzlo nám tuto noc 12
mezků á čtvrliua mužstva omrzla na rukou
podobiznu, jejíž otisk nalézá se na str. 141.
neb na nohou. Ráno o 6. hod. započala bitva
Po návratu svém zastával jsem úřad ubytova
znova. Teď jsme spatřili teprvé, že Indiánů
cího náměstka a měl jsem značně lepší časy,,
jest od 2 do 3 tisíc bojovníků. Nás bylo 260
maje na starosti hlavně vedení kněh.
dohromady s 2 děly. Setnina má hlídala jen a
Je’.ikož jsme stále měli zde jen suchary na.
a nebojovala. Indiáné obklíčili nás úplně ko
místo chleba, umínil jsem si postaviti pec nst
lem a ponejprvé viděli jsme, jak Indiáné slezše
pečení chleba. Nechal jsem vykopati do ná
8 koní učinili útok pěší na nás- DČlostřelci
vrší za dome n našim okrouhlou díru s otvory
naši pracovali stále na dvě strany házejíce mezi
dvouma, na jednom byl postaven z drnu ko
nejhustší davy pumy a granáty a Iudiáné ne
mín, na druhý přidány dvéře a pec byla hoto
rozumějíce, jak může puška stříleli dvakráte
va Smáli se soudruzi z p >čálku, ale přestali
— při výstřelu a dopadení kule i rozprsknutí
když byla první pec chleba upečena.
její — couvali rřcd tím.
Setnina F dostala první chléb a ostatní
Viděl jsem asi 600 kroků od bojiště čaro jsem prodával bochník o 1| ib za 25 ct, Pak
děje kmenu, jenž skákal, řval, mával červenou
jsem skoupil pro set ni nu všechen ječmen,
houní a lak podněcoval bojovníky k vytrvalo
chmel a brambory a opět prodával s dobrým
sti Dostal jsem chuť na jeho svátou kůži.
výdělkem. Podlé mé pekárny bylo jich hnedle
Lehl jsem si za k men při houštině, dobře mí
řím a — čaroděj přestal skákat5. Na to násle postaveno 7íce a měli jsme chleba dosti.
V březnu na to jsem jel s Johny Brulo, zvě
dovala však hustá střelba od průvodčí čaroděje
dem, ku potoku Muddy do tábora indiánského
po mně, až houština cedrová předemnou celá
byla ustřílená. Já však m je kamen pred se s dary od gen. Mi lese. Dary ty byly zrcadélka, kleštičky, kalika, atd. V táboře jsme byli
bou, mohl jsem leže i bezpečně. Když přestali
přivítáni přátelsky a dostali jsme k večeři pé
8‘.říleti, nacpal jsem si dýmku a vybafnul ísem
čí něho psa, z kterého jsme museli i přes ne
plnými ústv dým křovím. Ihned silně zase
chuť kousek snísli, sice by 10 bjlo považováno
stříleli do křoví odtamtud. Musel jsem tedy
zůstati ležet za kamenem .Po delší době jsem ■ za urážku od hostitelů našich V no<i jsem se
nastrčil na železný nabiják svůj klobouk. Za obával spáti v jejich stanu, drže celou noc dvě
bambitky po ruce; myslel jsem, že zaprodám
chvíli byl celý prostřílenv a nabiják odletěl mi
daleko z ruky. Až po půl hodině teprvé vy draze život svůj, kdyby k něčemu došlo. Byla
to však st'rost marná, neb probudil mně druh
svobodila mně setnina B., kterou poslal gen.
Miles, by zvěděla, proč rudoši stále do toho můj sám až ráno. Indiáné vyslovili se, že na
vštíví našeho velikého muže. Za 10 ,,nocí‘ť
keře álříií Bylo mi už hodně úzko tam.
přišli také ale žádali více, nežli jim mohl gen.
Výsledek bitvy bvl, žu Indiáné o 3 ho·1,
odp. couvli zanechavše krvavé stopy po sobě Miles povolili. Pohrozil jim tedy,že nepoddají-lř
se do 1. května, bude je honili. Vysmáli ser
na sněhu, jakož i zásoby své i stany, které
když jim to tlumočník pieh ži , ať prý si je pak
Ísme spálili, majíce 6 skvó a 5 papusů za za
hl< dá Drt 1. května jsme o nich neslyšeli, ale
até. My ztratili 4 mrtvé a 16 raněných, z nichž
pak šly stále zprávy o kradení koní.
4 ještě později zemřeli a 12 se jich p zdravilo.
Zajtmavo jest, co jsme se od zajatých do
Dne 3. května jsme museli tedy za nimi &
jeliuož byly všechny řeky a potoky rozvodněné,
zvěděli, že totiž Indiáné divili se velice bílým
vojákům, že jsouce střeleni a svalivše se s
byla to cesta krutá. Dne 8. ráno o 2. hodině
kupce, opět vstávají a bojují dále. Viděli totiž
isme dostihli jich tábor. Bylo nás 300 mužů.
našince lézti do víšku a Klopýtali následkem
Tábor spal. Gen Miles poslal naši ostrostřenáledí i svalití se dolů, ale zase vstáli. Mysleli,
leckou setninu 30 mužů, bychom tábor jejich
že to svalení jest od jich zastřelení.
prorazili a zahnali jich koně přes řeku, neb
Po bitvě zvěděli jsme, že ztratilo se stádo
jsouce koní zbaveni museli by se vzdáti Byla
dobytka hovězího, pro nás určeného. Ostrostřeto krušná úloha pro manžela a otce od vzdále
leck.i setnina musela je jiti nalézti, což se nám
né rodiny pouštěti se do nebezpečí tak velkého;
podařilo 4. den u potoka Cherry. Za'ím vypá
Než poslouchati se musí a táhl jsem. Táborem
tral g»n. Miles, že v Bozeman, M. T, prodá
jejich jsme jeli jeden z* druhým. U prostřed
vají občané zbraň a střelivo Indiánům. Obdržel
se octnuvše vzbudili jsme snící a ti hned hr
jsem rozkaz vyšetřili to a ,v případu podezření
nuli se za námi střílejíce. My dostali se na
zakročili pomocí soudu. Úkol ten jest velmi
druhou stranu a zahnali jsme koně přes řeku
nebezpečný v tamních krajích. Vydávali jsme
šťastně, ano za námi bylo stříleno stále. Který
kůn se chtěl vraceli, byl zastřelen, aby nedo
se v Bozeman na podezřelém hostinci za upr
chlíky od vojska, seznámili jsme se hnedle
stal se Indiánům do rukou. Až na druhé straně
Jiomocí Častování s podezřelými chlapy, prodali řeky jsem se ohlédl a viděl, že dva muži nám
sme zbraně a koně své a vedli jsme si nevá scházejí. Byli pod uimi koně zastřeleni, oni
zaně, pozorujíce dobře na všecky strany. Se
však od sledující nás jízdy byli zachráněni.
znali jsme, že naše zbraně a střelivo skrývají
Naš · děla rozbíjela stany indiánské a rudoši s&do díry pod podlahu. Viděli jsme pak přichá
rozprchli ve zmatku největším na všecky strany·
zeti v noci Indiány kupovat střelivo za kůže. I
po pahorcích, střílejíce po nás kde mohli. Od
odebral jsem se k šerifovi hned a poručil mu,
poledne o 3. hod. prišli Lame Deer, Little Elk
by zatkl ty chlapy. I dostali jsme jich sedm
a White Antclope s bílým hadříkem na tyči..
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Gen.Miles vyšel jim vstříc se svými ostrogtrelci a setninou jízdy. Jsa. na 6 kroků od nich,
zádí;], by odložili zbraň. Tu náčelník zrádný
Little EIk vytáhl rychle revolver a střelil po
ren. Milesovi. Tohoto kůň se ulekl a uskočil,
čímž generálovi zachránil život, ale padl jiný
muž ze setniny jízdy. Na ten výstřel nedba
li jsme více bílého praporce jejich a stříleli
jsme napořád každého, muže, ženy i děti bez ša
nování. O 6.hod. večer dojížděl jsem s mou set
ninou na návrší, kde jsme viděli Indiánku číhati
zákeřně na život vojína jednoho. Zastřelili jsme
ji. Všechen jejich majetek jsme spálili neb do
řeky naházeli. Večer začalo pršeti silně a pršelo
tři dny. Na horách tály sněhy a řeky naběhly
silně. Zdrželo to náš pochod velice. Dne 15.červ
na oznámil gen. Miles, že ten dobrovolník, jenž
pojede sáni se zprávami úřadními do CampCantonment a nemá dlouho už sloužiti, obdrží tam
Íropuštění ze služby. Nabídl jsem se a generál
[iles mně přijal. Veliká touha po rodině a do
movu rozburácela se v prsou mých po tolika sví
zelích a já se odhodlal snadno. V 7. hodin večer
jsem vsedl na koně a rozloučiv se s druhy byl

jsem provázen zpěvem písně ,,pochodu Shermanova, “ vláním šátků a ,,hurrah!“ Ujel jsem té
docí 111 mil sám a sám bez všeho úrazu. O 5. h.
ráno jsem odevzdal své listiny v táboře, maje
koně úplně zničeného a obdržel jsem své pro
pouštějící listy. Téhož dne ještě jsem plul 8
parníkem ,,Gen. Mead“ do vzdělaných zase kra'
jin nové vlasti své a každá hodina zdála se mi
dlouhým dnem touhou po mých milých. Radosť
moji, jakou pocítil jsem,když jsem 10. července
octl se u prostřed všech mých milých v Chicago,,
nevypíší. Ta se dá jen pocítí ti.
Navrátil jsem se úplně zdráv, silen a otužen.
Zkušenosti své nechtěl bych zbaviti se za žád
nou cenu a bude mi do smrti užitečnou. Pakli
tímto výpisem zkušeností svých zadržím někte
rého českého mladíka od neště.-tí, které by snad
mu hrozilo na vojně, aneb pakli jiného nadchne
vypravování toto ku zkouškám a vytrvalosti po
dobné, budu spokojen s prací svou jen zběžně
při obchodních povinnostech po částech sesta
vovanou. Co jsem psal, zaručuji veskrz svým
čestným slovem co čistou a nelíčenou pravdu.

Louis Pregler.
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^•ZKUŠENOSTI UE6HA V MEXI6KÉ· YÁLGE.··
Lavaca. Texas.— Zasýlám pro kalen
dář vypravování jednoho vojína z války
mexické.
Jsem rodič z České Dobříše, kraje
pražského a jmenuji se Josef Lebeda.
Když v Čechách začali najímati pro
Maxmiliána do Mtxika r. 1864, bylo
nám L čeno, že každý dobrovolník do
stane do ruky 25 zl. r. č. a po šesti
letech služby šest jochů pozemku. Dal
jsem se také a když jsme přísahali, sli
bovali jsme věrnost císaři mexickému
na suchu i na vodě.
Po přísaze byl jsem poslán do Lu
blaně ku cvičení se ve zbrani a tu jsem
čekal celých 5 měsíců, n žli nás větší
počet sehnali a sice ze všech národností
rakouských. Bylo nás asi 7.000 a roz
dělili nás na myslivce, zákopníky a
dělostřelectvo. Já přišel k myslivcům.
Počátkem prosince jsme se dostali do
Terstu nakládati lodí a pak vypluli
jsme na 4 lodích 15. prosince. Dne
29. ledna už jsme byli ve Vera Cruz,
kde jsme ihned obdrželi stejnokroj a
zbrafi, každý muž dostal 60 nábojů a
brousily se bodáky i šavle. Za 4 dny
táhli jsme už přímo do pole, již 7. den
jsme se octli· v bitvě. Zde jsme šťastné
vyhráli a táhli jsme do hlavnho města
Mexika, kde bydlel Maxmilián. Před
městem jsme zůstali státi, kamž druhý

den o polednách přijel císaři s císařov
nou nás přivítati. S ním přijely tři hu
dební sbory, jeden český, jeden fran
couzský a třetí belgický. Když si nás
přehlédl, postavil se do prostředku a
pravil, že jest s námi spokojen, že prý
jsme dobří bojovníci a že se nám poČase odmění.
Zde jsme se zdrželi jeden celý měsíc
a pak jsme šli stíhati lupiče do lesů,,
kde jsme trvali také jeden měsíc
arci bez výsledku, neboť co jsme chy
tili, byly dvě staré baby a dva fran
couzští uprchlíci. Navrátivše se do Me
xika, zůstali jsme tam zase 7 měsíců
v zahálce. Až pak jsme byli posláni
do Orisaby pro zajaté důstomíky po
vstalecké, kteréž jsme vedli do Pneblo.
Za několik dní jsme viděli všechny ty
zajaté propuštěné na svobodě a bylo
nám řečeno, že se vykoupili, když slí
bili, že nebudou více bojovati proti cí
saři. Avšak navrátili se opět mezi po
vstalce, kde jim byli vráceny výkupné
peníze a zůstali zase mezi nimi, vodíce
je do nových bitev. Na to v květnu
1865 jsme provázeli císařovnu do Vera
Cruz na lodí, odkud odjela do Evropy.
Na nás čekala druhá lodi, na kterou
jsme sedli 2. a 4. setnina, jedna baterie
a s námi jel vrchní poručík Koudelič.
Třetí den jsme se octli v přístavu Bag-
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4a lu a pak jsrne odpluli do Matamora%
kdej me strávili celé dví mě>íce. Pak
když byl Bagdad př< pa len po zstalci a
drancován museli isme tam v noci.
Zde se strhla půtka a viděli jsme, fe
máme co dělati s černoch v, které jsrne
přemohli a zahnali do řeky Grande,
kde se skoro všichni utopili. Pak jsme
nemě i zase nic co dělati. odieli jsme
do Matamoras a zůstali tu sedm měsí
ců Pak 7. června 18H6 j me vyjeli s
nákladními vozy do Monterey a bylo
nás na 3.000 mužů
První den šlo to dobře avšak dále
den co den byli něj iké potyčky. Trpěli
jsme veliký nedostatek vody, tak že
jsme každý den ztratili 6 až 8 mužů
žízní a nedostatkem. Dne 16 června
o 4. hodině ráno srazili jsme se s p >vstalci pod g<-n. Oberi; celé 2 holiny
trvala bitva krvavá a inv byli přemo
ženi. Mrtvol zůstalo s obou stran na
bojišti velmi mnoho a nemohli se ani
pochovati neb nás p »zůstalé zaali,
.svékli až na spodní šit a zavřeli do
dobytčího dvora v městě Ca margo Zde
nám gen. E kobedo dělal výklad, aby
chom se chovali dobře áček »li na naše
vysvobození. Přivezli nám teď v du a
tak jsme se posilnili. Po třech dnech
nás hnali dále.
Dávali nám na den jeden suchar a
když nás přihnali do malého městečka
zadřeli nás d> dobytčího dv»ra, kde
jsme dostávali denně po libře masa,
avšak žádnou k tomu sůl, žádnou vodu
a žádný chléb
Pekli isme si maso to
bez ná iobí na ohních. Tak js ne ztrávili
v bídě 45 dní a pak nás hnali do Monterey. Šlo to však špatně, n-boť jsme
byli bosi a zmořeni na padnutí. V I

Monterey nás přivítali s hudbou a při
zvonění v městě nás vodili všemi ulicem·, načež nás zavře i na pevnosť a
museli isme jako trestanci zametati
ulice po celé 4 neděle. Dělali jsme
tiké náboje na císar-ké a když nás
město více ž'viti nechtělo, rozstrkali
nás po částech po jednotlivých okoln ch městech. Já přišel se 30 druhy
do Dimaris 40 mil od Monterey, kde
nás dali do továrny na cukr a platili
nám 50 cemů denně beze s ravy. O -lé
naše za etí trvalo osm měsíců. Potom
při-el jeden důstojník mexický k nám
s Něm-em jedním a zapisoval si nás,
kteří clíc me na svooodu a kteří se
chceme vrátiti
Ze 150 nás šli tři
zpátky a ostatní žádali svobodu. Dos ali isme průvodní listy a byli jsrne
puštěn1, ale pení e na cestu žádné. Já
z počátku šel do Monterey, kde jsem
dostal se za kočího za $6 měsíčně,
načež však pustil j em sí do Tex
*s
se
známými některými. To bylo v dubnu
1867.
Cesta naše do. Austin, Texas,
trvala 45 dní. Tam jsem obdržel práci
u jednoho Amerikána, jenž vozil po
trávu pro vojsko. Dostal jsem na mě
síc $10 a přeptával jsem se po kraja
nech. Tu jsem zvěděl od jednoho
Němce, že jich mnoho zůstává v okre
su Fayette. Nal zl jsem je šťastně a
obdržel jsem hned práci u p Nováka
za $10 měsíčně. Na to jsem se však
rozn mohl a byl jsem z práce pr»>puš ěn. Když jsun se uzdravil, nahlédl
jsem, že pro svobodného chasnína není
zde nic, a oženiv se, zařídil jsem si
vlastní d nnov, kde zůstávám podnes
m zi krliány počítaje se "spokojeným
a šťastným.

^-PJ^YNÍ -SLOVANSKÁ LÍPA Y AMEf\I6E.-^
(Podává J. Borecký.)

■;^Po trudném duševním i hmotném
dvě stě let trvajícm spánku če-kého
národa byl tent > jako by k »údem ně
jakým roku 1818 opět k s bev domí
pr »buzen a omlizen.
Svobodný tisk
dovedl plimemými slovy sv^mi r-za
hřátí ledovou kůrou obestřená srdce,
zahuati chmury temnoty a odhaliti zá
voj jesuitského absolutismu.
Mnoho,

mnoho dalo by se psáti z doby té,
není to však mým úmys'em, neboť
vím že síly mé nestačí k dílu tak roz
sáhlému, jakéhož se snad přece jednou
dočká ne z péra povolaného spisovatele.
Hlavním středem a ohniskem svobo
domyslných 0'choslovpnů byly roka
184S vš ide po širé vla-ti rozšířené
„Slovanské Lipy“.
Hlavní výbor
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Křikava, v západních státech p. Jan
Heřman a p. L. A. Šlešinger. Vystě
hovale! z č *ch a Moravy byli s řídkou
výi.ink u chudí a postrádali všeho
národního uvědomění a probuzení vla
steneckého. O nějakém naro lním rucltu na počátku let padesátých nebylo
tu nikde ani slechu.
První Český sp »lek založen v No
vém Yorku za tím šlechetný u účelem,
býti českým přistěhovalcům radou i
skutkem náp »mocnu.
Druhý národní
sp lek byl založen v St Louis pod
názvem „Česko-sl »vanský podp >ru jící
-zený.
Kongres založil nový če
*ký
Časopis, 8pol»k, — nvněší to po všech téměř
orgán t<>.,Slovanských Lip“, list veskr českých měst» cli rozšířené řádvČ.S.P.S·
ze svobod myslný a rázný jehož reda
Vyšší národní snahy nebylo tu na
ktory byli, pakliže dobře pamatuji, prosbo, až v Mech pozdějších, kdvž
Karel Sladkovský a V. Vávra.
List Čechů stále přibývalo, pr<mešena roku
nesl jméno .,Slovanská Lí<»a“.
1857 panem Vojtou Náprstkem myš'énKdyž pak vláda rakouská nad svo ka na vydání č ského časopisu. My
bodou zase zvítězí a, vrhla se ve své šlénka ta prob clila mnohého ducha
zuřivosti proti Čechům nej prvé na českého k vlastenecké Činnosti, přece
„Slovanskou Lípu“, všecky místnosti však trval > leta, než-li myš'énka ta
„Lípy“ byli od císařských ko »lisařů uskutečnění došla. A jak také jináč,
za pomocí vojenskou prohledáván v. vždyť nebylo d »st těch, kteří by český
ano, ani místno-tí soukromých neuše čas »pis odbírdi a čili, vždyť nebylo
třeno od prohledávání; velká čásť členů čtenářů! česká kniha v Americe byla
v Praze i po venkově by i požitý kán i řílkou vzác «ostí, kde se tedy měli
a vřed hradčanskou vyšetřovací komisi vžiti praví Čechové.
násUně vlečeni a zde byly nevinné ty
Kolem roku 1858 počítalo se v St.
oběti krvelačné, zpátečnické vlády po Louis již asi na 8000 Čechů, mezi
leta drženy ve vazbě vyšetřovací.
nimi více méně pr budilých a dobrých.
Však aby vyhuben a utlumen byl Jak ale u jiných vzbudit' posud zane
veškerý svobodomyslný duch v české n dbá é národ »i vědomí! Českého časo
národě a aby naplněna byla míra h m
pisu tu nebylo, bi daleko bylo j -ště
by a nespravedlnost, musili všickni k tomu aby n’»jaký vycházel a přece
uvěznění mužové pro nic za nic 01 in- jenom čtení české, vlastenské čte »í,
kvisice hradčanské, odsouzeni býti, né- moli o pr «buditi dávno umrtveného
kt· ří k smr i provazem, jiní k doživot ducha českého. Měly se tedy opatřiti
nímu neb k mnohaletému vězení. Tak české knihy, z dožiti čtenářský vzdělá
vyhuben svobod·»my-lný duch a nej vající spolek, avšak věc nechtěla se
lepší a nejsvobodomyslnější organizace ujímati. nechtěla se dař.ti.
„Slovanská Lípa“ z let 1848 a 1849.
Konečná p »dařilo se mi přece, že
Stěhování se nás Čechů do Ameriky podobné Kristu nalezl jsem 12 apištispadá do let padesátých a mezi davem lů, dvanácte příznivců a ti dali mi
přistěhovalců přibylo em též několik po jedním dollaru; jména jejich bvla,
-osvědčených vbstenců. kteří cht jme pokud se pamiiuji násleiujcí: Jos.
ujiti drápům krvelačné vlály rakou Šíp -k, Eman tel Denk, Jo . Valenta,
ské, hledali svojí útěchu a spásu v A- Jakub Mate!, Jos Posian Fr. TreM,
AI. Jos. Mašek, Václav Šerý, J. No
merice.
Alalý hlouček vlastenců českých na votný. J. Jind a z Oolliusville, V.
lézal se nejprvé v.Novém Yorku a 13 mdhauer a J. Berka.
sestával z několika svobodomyslných
Zakoupiv s něnku za těch $12, za
mladých mužů, mezi nimiž na ézali se slal jsem ji d » Prahy knihkupci Jaro
p. Vojta Náprstek a pánové Korbel a slavu Pospíšilovi; při objednávce knih

„Slovanské Lípy“ měl své sídlo v Pra
se a po venkově byly filiálky. ,,Lípv“
měly všude své zvláštní místnos i,
kdež se členové scházeli a přičítali i
v úvahu brali znamenitější články r«»z
ličných časopisů Zde tužilo se národ
ní, svobodomyslné vědomí a obracen
zř otel k zájmům všes’ovanským. Roku
1849 odbýván v Pr ze kongres ,,Slo
vanských Líp“, obes a:;ý i zástupci
venkovskými, v němž, nemýlun-li se,
zasedal také chvalné známý p. Juránek, nyní v Manitowoc Co., Wis. u-a
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dbáno především knih obsahu histori
ckého, pak románů a povídek.
Pan
Jar. Pospíšil objednávku správně vy
řídil a přiložil mimo to něco dobrých
a dosti drahých knih zdarma Objed
návka byla učiněna na podzim 1858
a zásýlka došla do St. Louis ku konci
ledna 1859. Nežli došla zásýlka ne
chybělo ovšem na všelikém podezřívá
ní, pomluvách a úsměšcích; těmto za
vdalo příčin hlavně objednání „Diva
delní bibliotéky“. A jaký div!
Ždo zde po skrovnu těch, kteří by
v těch letech o naší literatuře alespoň
něco byli věděli, zvláště pak o českém
divadle. Měli mne někteří za blázna,
ano i za podvodníka i pravili, že jsem
pod záminkou, že knih opatřím, nechal
si po dollaru platiti jen abych peněz
vymámil.
Vzdor všemu tomu uspořádána ještě
na podzim v místnosti známé pod jmé
nem ,, Flora-G-arden“ beseda s dekla
macemi a koncertní budou při ní řídil
chvalně známý český kapelník p. J.
Baleška. Beseda byla navštívena slabě,
za to ale vybranými Čechy; čistý vý
nos byl nepatrný.
Prvního ledna 1859 sešla se většina
těch, kteří složili po dollaru k první
schůzi ve světnici p. Josefa Šípka;
přítomni byli též dva členové bývalé
„Slovanské Lípy“ v Čechách a sice
p Václav Pohl, nyní v Kewaunee,
Wis. a J. Borecký.
Když usnešeno
založiti čtenářský a vzdělávací spolek,
navrhli jmenovaní dva, by pojmenován
byl „Slovanská Lip a“, jakož
to vzácná a drahá památka „Slovan
ské Lípy“ z roku 1848, jejíž blahodár
ný účel se napotom i jinde po Ameri
ce šťastně ujímal a šířil.
Mezi tím časem k nemalému překva
pení a radosti došly Objednané knihy
a brzo na to sehráno bylo první české
divadlo v St. Louis a v xAmierice vů
bec. Hrálo se: „Roztržití“, fraška v
jednom jednání od Kotzebue.
Úlohy byly v následujících rukou:
Major.............................. p. Kar l Roth
Karolínka, jeho dcera....pí. Ma erová
Setník.............................. p. Jirouch st.
Karel, jeho syn....... p. AI. Jos. Maš k.
Divadlo řídil a spolu napovídal J.
Borecký. Mezi tancem přednesl p. Jos.
Vodvárka deklamaci „Já jsem Čech“

od Rubeše a J. Borecký deklamaci
,.Všem se nelze zachovat“. Návštěva
byla četnější předešlé a čistý výnos
byl mnohem značnější. V krátkém
čase měli jsme obdržené knihy svázané
a ku půjčování upravené.
Až po tu dobu členů nepři bývalo a
ti co byli, nehrubě všímali si záležito
stí spolkových, schůze měsíční byli jen
slabě navštěvovány, protokolu nebylo,
rovněž tak stálého výboru a knihovnu
i finanční záležitosti musel jsem sám
spravovati; tím nejen že požadovány
na mé osobě značné oběti, ale při vší
mé činnosti snadno mohlo vzniknouti
podezřívání u těch, kdo nepochopují
co jest opravdový zápal pro věc dob
rou, šlechetnou a vlasteneckou. Koneč
ně na mé naléhání zvolen řádný výbor,
v kterémž připadl mi úřad knihovníka.
Však ani nyní nechodilo to lépe.
V celku panovala po celý rok 1859
veliká liknavost a nečinnost, až začát
kem roku 1860 zasláno opět §40 na
knihy; v tom čase přibylo několik
členů, mezi nimi p. Jos. Kadlec, kte
rýž knihovnu darem svým zuačně ob .'hatil.
V příčině druhé zásýlky obrátil jsem se, nemaje po ruce seznam
knih, na dřívějšího přítele syého z
Milwaukee, p. Vojtu Náprstka v Pra
ze, kterýž nejen že při zakoupení knih
rád a ochotně Slovanské Lípě poslou
žil, ale i knihovnu naší vzácnými kni
hami obdaroval, zaslav mimo jiné i
veliké dílo, Jungmannův Slovník. Ku
konci dubna 18u0 došla tato zásýlka
ve velké bedně a tím povzbuzena opět
kleslá činnost členů. V měsíci květnu
sehráno druhé divadlo a sice dávala se
veselohra: , Jeden z nás se musí ože
nit“ a fraška: ,,Rekrutýrka v Kocour
kově“. Návštěva byla četná a čistý
výnos obnášel §40, čímž .zaplacena
vazba knih.
Téhož roku uspořádána poprvé od
amerických Čechů v St. Louis na den
6. července v síni „Slovanské Lípy“
slavnost Husova, jíž se súčastnila val
ná část probudilých Čechů St. louis8kých. Slavnost zahájil p. V. Bandhaur
přečtením jedné epištoly, již psal Hus
ze žaláře kostnického svým milým Če
chům, p. Jiroch ml. četl přiměřenou
báseň a J. Borecký životopis Jana Hu
si od Fr. Palackého.

16.1

Na podzim 1860 dáváno třetí jlivadlo a sice tříaktová fraška „Duch Času“.
Tak dalece asi sahá paměť moje o
založení první ,,Slovanské Lípy“ v Americe. Snad ví se někdo lépe pama
tovat! a může li, nechť podá veřejnosti
obšírnějších zpráy o trvání a činnosti
„Slov. Lípy“ v St. Louisu.
Ve sboru vládla opravdová jednota
a svornost, pokud mne trpký osud ne
svedl s „Národními Novinami“.
Z
nepochopitelných mi příčin stali se ně
kteří členové „Slovanské Lípy“ řevnivými proti „Národním Novinám“ a
obzvláště jich redaktorům. Následek
--------- -

toho byl, že posud z neznámých m1
příčin ze sboru vyloučen jsem byl.
O další vznik ,, Slovanských Lip“
nepopiratelně měl zásluhu p. Fr. Mrá
ček.
Byv povolán za redaktora k
,,Nár. Nov.“ na své cestě z Nového
Yorku do St. Louis zastavil se v Cle
velandu, v Chicagu, Milwaukee a Caledonii; všude podal podnětí a položil
základ k zakládání národních spolků.
Hned po svém přijetí do St. Louisu
spracoval a vydal stanovy „Slovan
ských Lip“, na jejichž zásadě pokra
čovalo se pak v dalším zakládání
„Slovanských Lip“ v Americe.
.---------

PRVNÍ DĚJINY OKRESU KNOX, NEB.

^•A POŠÁTEŠGI OBTÍŽE ŠESKÝ0H OSADNÍKŮM
(Podává Josef V. Holeček.)

ŕ

V dějinách okresu Knox má se vů
bec za to, že první běloch spatřil luhy
tyto roku 1856. Vzhledem k tomu
již v 17. století činí se zmínka, že
kanadští obchodníci odvažovali se na
svých výpravách s kožešinami až do
krajů Missouri a Niobrara, by zde od
Indiánů kupovali a za jiné zboží přijí
mali kožešiny. Od nepamětných dob
byla pustina mezi řekami Niobrara a
Platte lovištěm Ind’ánú náležejících
ku kmenům Omaha, Pawnee, Otce,
Ponča a jiným, kteří honili zde tury,
soby a podobnou divokou zvěř; krajina
ta nesla jméno „Velká poušť ameri
cká“ a byla prý Indiánům údělem
Velkého Ducha.
Teprvé roku 1853
postoupily kmenové jmenovaní zvlášt
ní smlouvou nároky své bělochům,
vymínivše si dříve značně velkou re
servaci. Kmen Ponča Indiánů obýval
při řekách Niobrara a Missouri.
Když první odvážlivci, Dr. B. Y.
Shelley a jistý R. R. Cowan, z nichž
zde první ještě žije, přišli k potoku
Aoway v okresu Dixon, Neb., nalezli
zde následující výstrahu:
,,I shall not be responsible for any damages
oř injury dooe to white men or their property on this side of Aoway creek.
Michael Sayre,
Chief of Poncas.“

Nevšímajíce si výstrahy této, pokra

čovali v cestování svém až dospěli
místa, kde Niobrara pojí své vody s
Missouri.
Přišedše do údolí při ústí
řeky Niobrary, uviděli indiánskou ves
nici kmenu Ponča.
Antoíne, jeden z
náčelníků, vyšel, aby uvítal tyto pio
néry a uvedl je mezi ostatní náčelní
ky Těžkého Chodce, Železný prut a
vyjednávajícího náčelníka Michela. Bě
loši sdělili na poptávku, že přišli, aby
uviděli kraj indiánský, a otázavše sebude-li jim dovoleno kráčeti dále poc
dél Niobrary, obdrželi v odpověď: „Ne
máme žádných námitek“.
Sledujíce ještě několik mil šumivé
vody řeky Niobrara, vrátili se dobro
druzi do indiánské vesnice a obdrževše
od Indiánů dovolení položití základ
k příštímu osazování-se, obrátili kroků
svých zpět k Sioux City a Council
Bluffs. Zde podali přátelům svým
zprávu o svých cestách a požádali je,
by jim byli nápomocni při zakládání
města, jehož jméno mělo býti Niobra
ra.
Společnost byla sestavena a po
jmenována „L’eau Qui court Oompany“. Společnost dělala dosti dobré
pokroky a to rozhněvalo Ponča Indiá
ny, od starých jejich přátel, francouz
ských kramářů neustále podštívané.
Následující zimy, roku 1856-7 všecka
obydlí bělochů byla od Indiánů vypá-
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léna a osadníci se utekli do tvrze Randall v Dakotě. Na některé pokusy
bělochů příměti velitele pevnosti k po
skytnutí pomoci, obdrželi běloši za
odpověď radu, by zanechali osady své,
jinak že budou považováni za vetřelce
a že budou násilně vypuzeni.
V době zasedání zákonodárstva území Nebraska, téhož roku místo pro
založení města Niobrara bylo schvále
no a přivtěleno a v tomtéž zasedání
dáno okresu jméno ,,L’eau Qui court“
a ustanovena Niobrara okresním síd
lem. Teprvé v zasedání státního záko
nodárství r. 1873 prošel zákon, kte
rýmž změněno jméno okresu v ,,Knox“,
neboť délka prvního mnoho vadila.
Když paroloď ,,Omaha“ ze St. Louis
dne 29. června 1857 prvně zastavila
u Niobrary, shromáždilo se ňa nábřeží
na 600 Indiánů nanejvýše udivených
a všichni tvrdili, že půda na níž Nio
brara stojí, jest jejich majetkem.
Indiáni stále znepokojovali okolní
osadníky.
Náčelníci konečně drželi
poradu a usnesli se jiti k Velikému
Otci ve Washingtonu.
Na základě
smlouvy učiněné v březnu 1858 byli v
květnu téhož roku přestěhováni přes
řeku Niobraru na stranu severní a tím
také učiněn konec všem dalším náro
kům indiánským. V květnu roku 1877
byli Indiáni kmene Ponča přestěhová
ni do indiánského území, někteří se
však vrátili, tvrdíce, že je tam „piaži“
(špatně) a zde ,,údža“ (dobře). Mož
no, že toho raka budeme mí ti přece
v sousedství, což jest velice na újmu
obchodu okresu tohoto.
Nemenším
zlem jsou nám Indiáni kmene Santel.
Byli sem přestěhováni roku 1866 a
jsou zde až podnes; jsou to účastníci
aneb potomci účastníků onono hrůzy
plného vražedného dramf, j Minnesotě
roku 1862 odehraného. Kmen ten roz
padal se původně ve čtyři větve, totiž
Sissetony, Wahputony, Medavakantony
a Wahpokooly, z nichž se někteří u
tekli na severozápadní pláně britické
Ameriky. Celkem již pokri čili ve vzdě
lanosti, mnozí již umí čisti a psáti an
glicky i ve svém nářečí, odívají se
jako běloši, ale toulavému indiánskému
životu dosud neodvykli. U vzdělávání
půdy jsou velmi pozadu a kdyby se
•im nedostávalo vládní podpory, sotva

by mohli žiti, ačkoliv mají 115,000
akrů té nejlepší půdy v celém okresu.
Mluví se neustále o tom, že budou
někam jinam odstěhováni, kdy to však
v skutek uvedeno bude, nelze dosud
předzvídati. Nejvíce vzpírá se tomuto
přeložení misionářský ,,ring“ z příčin
snadno pochopitelných.
Stěhování-se do okresu tohoto zapo
čalo vlastně teprvé r. 1869. A ku cti
naší budiž řečeno, že^prvními osadníky
byli pilní, pracovití Čechové V Chi
cagu založen byl spolek ,,Česká Osa
da“ za účelem vysýlání vystěhovaléckých oddílů k samostatnému se usa
zování Členů spolkových na pláních
západních.
Účel byl chvalitebný i
mohlo se dojiti kýženého cíle.
Však
v některých ohledech neměli podnika
telé pravého pojmu o stavu rolnickém.
Poněvadž nechci zavdat podnět k bez
účelnému sporu ostrou kritikou, raději
o tom pomlčím.
Spolek ,,Če8ká Osada“ vyslal druhé
oddělení vystěhovalců z Chicaga kon
cem října 1869; byli to následující
údové: Josef Šedivý, Jan Holeček, Jo
sef Krupička, Fr. Vampul, Josef Noll
a Josef Gregr, poslednější Oechoněmec.
Všichni byli chudí, až na pana Šedivého, kterýž vzdor tomu, že měl v
městě dům, přece koupil spřežení volůr
vůz, pluh a něco potravin, s nimii
vypomáhal ostatním spolucestujícím,,
kteří byli bez centu, bez potahu a z
nichž měl některý ještě $50—75 dluhu.
Okolo listopadu 1869 vyjeli ze Sioux
City do okresu L’eau Qui Court, neboť
pozdrželi se 14 dní v městě jmenova
ném, čekajíce na paroloď, kteráž by
je dopravila do Niobrary. Parolodě
však již zakotvily a nepluly v tak
pozdní dobu výše nahoru. Krajané
naši chtěli koupiti nějaké pozemky i
chystali se na další cestu. Majíce
ale pouze dva vozy se spřežením (Še
divý měl vůz a potah, N<>11 voly a
Vampul vůz), nemohli naložiti všechny
své věci a museli jich zanechat! čásť
v jednom obchodním skladě. Po pěti
denní namáhavé cestě přijeli z večera
k pot<»ku Basile a přebrodivše ho, na
lezli neobydlené stavení; bez okolků
složili náklad, ubytovali se zde a žen
štiny vařily brambory i konaly přípra
vy k odpočinku. Druhý den vítal je
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na všech stranách běloskvoucí pán pu jiní. Zakladatele osady naší stihlo však
kruté neštěstí. V květnu 1870 F. B.,
stin — hojný sníh.
Následujícího dne šli přistěhovalci M. H. a Prášek zabrali °si pozemky
do Niobrary, by oznámili vyslanci p nahoře při řece Niobrara asi 20 mil
Fr. Janouškovi svůj příchod a měste vzdálené městečka téhož jména v kra
čko i okolí jeho si prohledli. Po ně jině neosazené, tak že měli k nejbližčem, co by jen poněkud mohlo činiti šímu sousedu devět mil cesty. Niobrarnároků na jméno městečka, nebylo zde ští zrazovali je sice od usazování v tak
ani sebe menší stopy. Jeden kramář vzdálené krajině a poukazováno jim na
obchodující s Indiány, dosti četně zde nebezpečí hrozící blízkostí Indiánů, oni
se procházejícími a pět jiných rodin, však toho nedbajíce provedli úmysl
toť bylo celé obyvatelstvo Niobrary. svůj, neboť líbilo se jim údolí proto, že
Není divu, že vystěhovalci byli ve svém fti byly pozemky rovné a že byl les i
očekávání více méně sklamáni, neboť voda na blízku.
krajina před nimi se rozkládající byla
Jednoho dne otcové rodin sekali dří
více méně vršitá, i shledali, že vychva ví na příští svůj příbytek a ženy s
lování krajiny se strany pán ä vyslanců dětmi kopaly tvrdý drn, aby mohly
chicagské ,,České Osady“ bylo značně pěstovati něco zemčat a zelenin; po
přehnané.
Nejlepším důkazem toho jednou zaslechli střelné rány. Zvěda
jest ta okolnost, že první oddíl vystě- vostí puzeni vyšli z lesa ven a spatřili
hoválců dal přednost pláním dakot- tlupu Indiánů na koních uháněti k zá
ským.
padu. Tušili ihned neštěstí. Tu u chýže
A vyhledání takových pozemků stá vystavěné z drnu a dříví spatřili hroz
lo maličkost $1400. Věru za takovouto ný výjev.
částku mohli páni vyslanci lepších po
Jediný osmiletý synáček F. B, krvá
zemků nalézti, neboť v té době (1868 - cel z rány v prsou a žena jeho taktéž
69) nalézala se hojnost lepších pozem postřelená, zachovala život jen tím, že
ků v Nebrasce, než zdejší bez trhu, bez se stavěla býti mrtvou. Hošík byl
dráhy a všech dopravních prostředků, mrtev, avšak kam se podělo děvče ?
jakéž oni nám vyhh dali. Proto také Domýšleli se, že Indiáne vzali děvče
dva údové, Jos. Noll a Fr. Vampul s sebou i nepátrali více, kde se ubo> é
dali přednost vysokým, rovným préri dítko nalézá, nýbrž sebravše nejnut·
ím v Dakotě, kdež byl druhý vyslanec Dější věci chystali se k odjezdu. Vy
p. Fr. Bém.
jevše malou vzdálenost na vrchy, byli
Rozhlédnuvše se po okresu, vrátili nemálo postrašeni, neboť nabyli pře
se cestující nazpět do Sioux City pro svědčení, že jsou obklopeni tlupou Pon
zanechané tam věci.
Zatím byli v ča Indiánů, kteří dávali jim znamení
skladě, kdež věci uschovány, ubytováni mi na porozuměnou, aby nikam nejeli,
vojáci a ti ,,chráněnci majetku a po nýbrž na těch pozemcích zůstali.
koje“ veškeré zboží roztloukli, roztr
Osadníci naši nedbali však takového
hali aneb rozprodali, čímž jmenovitě zrazování, nýbrž jeli do Niobrary, kdež
citelně utrpěl Jan Holeček, neboť zde několik dní zůstavše, opět na pozemky
zanechal skoro všechny nejlepší své své se odebrali. Třináctiletou dívku, o
věci. Jmenovitě já lituji mých pokla- níž jsme výše pověděli, nalezli asi jed
dův českých — byly mi až na malou nu míli vd dějiště truchlivé udalosti
výminku roztrhány a rozházeny. Vy zastřelenou.
stěhovalci naší, tak již dosti chudí, byli
Až d<» nedávna byli osadníci okolo
ztrátou touto ještě více ochuzeni. Stě řeky Niobrary stále znepokojováni
žovali si sice v Sioux City, vážíce tam vpády Siouxů, kteří kradli a stříleli do
schválně cestu z Niobrary, poněvadž bytek i jiné nesnáze působili, aniž by
však ,,peníze světem vládnou“ a oni se za to osadníkům bylo dostalo ná
jich postrádali, nedodělali se ničeho
hrady nějaké.
Takový jest spůsob osazování se
Na jaře 1870 přijelo ještě několik
rodin a sice: Jan Hájek, Fr. Vokněr, prvních pionérů na dalekém západě,
Fr. Tichý, Václ. Banda, Ant. Pišl, takové potyčky měli v sousedním oTom. Brabenec, Mat. Hrbek, Prášek a kresa Holt, takové nesnáze a obtíže
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jsou všude, kde bílý pionér musí klestiti cestu vzdělanosti, aby mohla pro
niknout] až k Skalnatému pohoří a vztý
čí ti tam prapor s nápisem : ..Západ
skýtá domov pro všechny, pojďte vy,
jenž nemáte kde byste hlavu uložili,
zaryjte ruchadlo v zem a bohatství jest
vaše.“
V národním životě byli zdejší Čecho
vé dosud pohřížení v spánek. Byly to
ho příčinou částečná neprobuzenost a
lhostejnost k věci národní a i hmot
ných prostředků se nedostávalo. Jest
vůbec obyčejně heslem těla : ,, Dříve
* patř sebe a pak teprvé přemýšlej,
za
jak bys povznesl ducha svého!“
První spolek zde založený byl R.V.
V. S , spolek to pojišťující proti Ško
dám z krupobití; spolků takových má
me v Nebrasce značný počet a dochá
zejí všude pro svou chvalitebnost pod
pory. Druhý spolek založen byl dne
8. prosince 1878 pod jménem „Český
Lev“ a má za účel pořádati divadla,
přednášky atd. Poslední kus hráli dne
10. dubna t. r. v Niobrara Music Band
Halí a sice dávali frašku „Pan Franc
ze zámku“. Mimo toho jsou tu dvě
čísla Č. S. P. S. a sice „Bílá Hora“
a „Karel Sladkovský“.

Nemohu též opomenouti zmínku o
zvláštním spůsobu vystěhování se z
vlasti do Ameriky, kteréž událo se
roku 1867. Zpráva má týká se krajana
našeho pana Jana Bendy. Nemaje v
Čechách co by ztratil, umínil si pokusiti se o štěstí své za širým mořem.
Neměl doBti peněz na cestu, nedal se
tím však odstrašiti. Koupil si za po
slední peníze malý flašinet, svázal ně
kolik peřin, naložil vše na trakař, se
bral sedmiletého svého synka a nyní
hajdy do světa. Tak dostali se, cestou

hrajíce, pěšky do Hamburku a odtud
do Liverpoolu; zde ale byli by se ho
dně dlouho potloukali, kdyby nebylo
bývalo šťastné náhody. Pan Benda
sloužil dříve v rakouském námořnictvu
pod důstojníkem, jehož jméno bylo
Vonda, byl jeho posluhou a právě s
tímto důstojníkem setkal se v Liver
poolu. Benda vyprávěl mu vše a svě
řil se mu se svými trampotami.
Důstojník byl vypravováním dřívěj
šího svého sluhy pohnut, zaopatřil mu
přeplavní lístek, koupil některé potřeb
né maličkosti a dal mu ještě $6 na
hotovosti Za takových okolností vydal
se Benda do Ameriky; avšak loď ne
jela do Spojených Států, nýbrž do
Quebecu v Kanadě.
Zde v nové domovině naskytly se
jim opět nové překážky a nesnáze, ne
boť byli předně bez peněz a za druhé
neznali anglické mluvy. Flašinet byl
zase jejich útočištěm; poněvadž trakaře
více neměli, bylo cestování jejích mno
hem obtížnější. Několik týdnů se takto
potloukali, bloudíce lesy a nemajíce
často kde by sobě v noci odpočinuli;
velmi zhusta spali pod širou oblohou,
v starých mlýnech, chlévích, a vůbec
tam, kde mohli přístřeší nalézti. Tako
vým spůsobem putujíce a cestou sobě
vydělávajíce, uspořili si několik dolarů
a dostali se až do Chicaga, odtud ode
brali se do Nového Yorku a opět na
zpět do Chicaga., Tu pobyl šest roků
a při vzniku „České osady“ stal se
její členem. Přenechav pak „shantu“
svou jistému Bártovi na výměnu za
pozemek ve Verdigris Valley, odstěho
val se sem. Tu přičinlivostí a spoři
vostí získal si majetku, jehož si zajisté
váží. Svého pomocníka, totiž flašinet,
nechal si na památku a chová ho ve
velké vážnosti.

-a«KÁ 0SÄDÄ V HIGHBJDGE, JEFFERSON ßOUNTY, MO.^
(Napsal František Brouk.)

V posledních dvou ročnících kalen
dáře „Amerikán“ dočetl jsem se k ne
malému svému potěšení obšírnějších
zpráv o českých osadách v našem Sou
státí i nemeškám déle a zasedám, bych
podal zprávu o naší osadě, kteráž jest
jednou z nejstarších.

První Čechové počali se zde usazovati na Rock Creeku v okresu Jeffer
son roku 1852 a sice nejdříve Bartolo
měj Duchek, kterýž byd!el již dva roky
v Št. Louisu; nelíbilo se mu v hluku
velkoměstském a proto vyšel si vyhledati příhodnou samotu. Zašel si ale
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Pro pivovar by_o
příliš daleko—25 mil od St. Louisu — jako v Čechách.
ačkoliv mohl koupiti v stejné ceně zde dosti dobré vody i paliva, avšak
pozemek blíže města. Bylo zde usaze ostatní chybělo; mlýny byly založeny
no něco Amerikánů a Němců a Du- dva, avšak dostaveny nebyly, a nejsou
chek koupil zde čtyřicítku. Asi za mě dosud, ačkoliv by dělaly dobré obcho
síc přijeli sem nově přistěhovalí Češi, dy. Jediné co se provedlo, bylo zří
jimž se v St. Louisu taktéž nelíbilo, zení kostela a hřbitova, ku kterémužto
i zakoupili si čtyřicítkovou farmu, na účeli věnoval Jan Pintner 4 akry své
níž bylo již něco zpracováno a i obydlí ho pozemku. Když byl plán hotový,
se nalézalo; byli to bratří Jan a Fran dali se osadníci s chutí do práce, každý
tišek Chottové, oba již ženatí. V květ přivezl něco dříví a společně zbudovali
nu přibyli Jan Pintner. Ant. Kadlec, kostel 24 stop dlouhý, 20 široký a 18
Jan Matoušek, Josef Šindelář, Václ. vysoký, v němž truhlářskou práci vy
Vlček, Benda a Cikán, všichni ženatí. konali Josef Modr a Josef Janovský.
Koupili si každý pro sebe aneb dva Hřbitov pěkné ohradili a roku 1860
dohromady a jali se pracovati. Později bylo vše v pořádku.
přibyli ze St. Louisu Josef Modr a
Od té doby počínal v osadě naší ži
Josef Janovský a na podzim Jan a vot utěšenější, neboť jsme se častěji
Jakub Švehla se starým otcem, Josef scházeli a radili o všeličetns, častěji
Alis, Jakub Maleček a J. Kindl.
Z také pořádali společenské taneční zá
toho možno seznati, že česká osada bavy
byla hned prvním rokem dosti silná.
Co se týče naší krajiny, musím říci,
Okolní Němci a jiní pálili uhlí ze že jest na pohled dosti neúhledná,
dřeva a dováželi je v soudkách do mě značně vršitá a kamenitá; rovného po
sta; Čechům se do toho nechtělo pro zemku bys zde nenalezl ani 80 akrů.
velkou vzdálenost i věnovali se pouze Pozemky zdejší skýtají však vzdor
orbě, později však spatřivše v tom všemu tomu značnou úrodu, ovocué
prospěch dosti značný, následovali také stromy daří se zde dobře a následkem
příkladu svých sousedů. Za rok při blízkosti St. Louisu utržíme často za
byli Fr. Slavíček, Jan Heřman, Josef dřevěné uhlí více než od města vzdá
Kilet se švakrem, jehož jména již ne lený farmer za celou svou sklizeň.
znám a opět o rok později Vojtěch Mnohý se snad bude smát, avšak jest
Vebr, Jan Neubauer, Ant. Brož, Fr. tomu tak.
Mnozí z našich osadníků
Bouda, Matouš Kroupa, Václ. Jesárek, jinak nezačali; nadělali si po fůře
Fr. Náhlík, Jan Hladký, L. Krotký, soudků a dvě fůry uhlí dřevěného i
později Jan Škvor, Václ. Ptáček, Fr. stržili za to $50.
Pak koupili si 80
Krizi, Václ. Blecha, Ferd. Langmayer, akrů pozemku železničního a nějaký
Jakub Nídl, Václ. Bartoň a Krištof. ten potah třebas jen na úvěr a v krát
Vládních pozemků obdrželi pramálo, kém čase dodělali se všeho co bylo
téměř všichni musili si pozemky kou zapotřebí i byli šťastni a blaženi. Uhlí
piti. ·
pálit není ovšem žádnou vznešenou,
Nouzi zde osadníci nemusili trpěti příjemnou prací, ale když se tržilo 50,
žádnou; St. Louis byl toho času již 60 až 70 centů za mouční soudek, ji
značně velký a obchodní a kdo se po stě se to každému vyplatilo, obzvláště,
někud jen přičinil, mohl ho častěji když si při tom vzdělal několik akrů
navštívit s nějakým tím lotem uhlí pozemků.
dřevěného a pojednal si snadno vše co
Zdejší Cechové neměli tudíž se žád
potřeboval.
nými velkými obtížemi neb nesnázemi
V tu dobu počali také přemýšleti co zápasiti, jak jsem se dočetl o mno
o tom, nebylo-li by záhodno podni- hých jiných osadách; byli-li vysazeni
knouti něco většího; navrhováno zříze bídě, bylo to pouze na počátku nejprvní hřbitova obecného, stavba školy a nějším, kdy neměli o zdejších poměrech
kostela i bylo více jiných plánů. Ně ani ponětí.
kteří chtěli stavět pivovar aneb mlýn
Po válce občanské hleděl si každý
a jiní opět přišli na zvláštní nápad, sjednat potah koní neb mezků. Někte
že by se zde měla zařídit Svatá hora ří z osadníků odstěhovali se buď do
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města neb jinam, ale jiní opět se sem
přistěhovali, ku příkladu bratří Josef
a Matěj Švantnerove, Kašpar Šucha a
celá řada jiných rodin, tak že se osada
rok od roku vzmáhala a v zámožnosti
prospívala. Prvního srpna 1867, v
době, kdy vše bylo mnohem dražší,
přibyl jsem sem já.
St. Louis se mi
nelíbil, neboť panovalo zde ukrutné
parno i ohlížel jsem se po nějakém
chladnějším útulku.
Vyjel jsem si
na venek, avšak ani zde nebylo lépe
a mimo to byl v každém domě někdo
stižen zimnicí; pozemky byly zde pěk
né, ale ta zimnice zahnala mne opět
do města.
Konečně jsem zakoupil
2Ô0 akrů pozemků za $2400 a první
rok měl jsem zlý začátek, pak se ale
poměry mé stále lepšily.
Na podzim roku 1869 přibyl sem
pojednou český kněz P. Ehrenberger
i byl nám velice vítán, neboť to byl
kněz, kterýž měl srdce na pravém mí
stě. Neměli jsme sice ještě faru, o tu
bylo však brzy postaráno. Služné ur
čili jsme mu na $500 a když uvážíme,
že míval pěknou štólu a značnou kolektu, musíme doznati, že měl dosti
dobré místo. Byl dobrý kazatel, vý
borný zpěvák a neostýchal se do spo
lečnosti naši vejít, s námi, ovšem že
slušně, si zažertovat atd Druhý rok
zdál se býti nespokojeným a začal ča
stěji dojíždět do St. Louisu.
V tu dubu začal se v St. Louis vydávati znovuzrozený „Hlas“, v čemž
i on se účastnil a konečně k nám do
jížděl již jen za 14 dní. Počal si nyní
služné sám vybírat, kdežto dříve tak
činili čeští a němečtí starostové a tak
se stalo, že se mu již tolik nedostáva
lo. Současně přistavilo se ku kostelu
----------------- -

20 střevíců, a vše se opravilo} tak, že
se P. Ehrenberger opět poněkud upo
kojil. Němci však proti němu pracova
li a když se mu nabídlo v Spillville v
Iowě místo, přijal je. Brzy však se
znal, že se zmýlil; byl u nás dvakrát
návštěvou a dal vždy na sobě znáti,
že by šel nazpět, bylo to však nemož
né, poněvadž mu P. Hesoun v St.
Louisu, jejž byl urazil, nepřál. Pan
Hesoun slíbil nám pak, že obstará z
Čech jiného ^duchovního, zaplatíme-li
mu cestu. Češi zaplatili $70, Němci
$20, ale nadarmo, neboť kněze nám
neposýlali. Pojednou objevil se tu jak
by ze země vyrostl P. Steinacker, na
dělaný, ale málo vzdělaný to panáček.
Míval každou neděli dvě kázání, české
i německé a někdy i anglické, nelíbil
se však. Dali jsme mu na srozuměnou,
aby se držel dřívějšího obyčeje a ká
zal jednu neděli Česky, druhou něme
cky, nepřihlížeje k tomu, že mv Če
chové platíme o $100 více, — domýšleliť
jsme se, že pak budou kázání lepší.
Nebylo však lépe.
Zdržel se zde ne
celý rok a odebral se^do Baltimoru.
odkudž odjel brzy do Cech; byl prý v
Americe za čtyři roky na sedmi fa
rách. Asi za dva roky na to přišel
sem Němec, jistý Frisch a ten začal
se hned roztahovat; měl už výbor ko
stelní i hřbitovní zvolený a oznámil,
že bude pronajímat stolice v kostele
i žádal za jedno místo $5.
To dopálilo mnohé i odpadli jsme
a založili řád Č. S, P. S., kterýž sice
čirá teprve 18 údů, avšak pokračovati
bude.
V okolí osmi mil jest nás tu usa
zeno 72 rodin a kdybychom se spojili,
dalo by se zde mnoho dělati, avšak to
snad také přijde později.
------------------

-ČESKÁ OSADA V MINNESOTĚ A JEJÍ OSADNÍCI
(Sebral Hynek Breuer.)

Slovo k čtenářstvu.
Čta v několika ročnících kalendáře
„Amerikána“ popisy a líčení základu
mnohých českých O3ad v Soustátí na
šem, jakož i o zápasech a nesnázích
prvních osadníků, odhodlal jsem se též
k pokusu sebrati dáta a zprávy o za

ložení i zkvétání zdejší tak rozsáhlé
osady české, že se jich co do velikosti
a co do počtu obyvatelstva českého v
Soustátí málo vyrovná naší osadě.
Podávaje tuto skrovnou práci svou
veřejnosti, vyslovuji vřelé přání, by
všude, kde Čechové bydlí, nalezl se
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í eden krajan, kterýž by se v práci po
dobnou uvázal, abychom měli svým
■časem přehled o tom, kde a v jakém
počtu Čechové jsou usazeni, jak se za
městnáváme, jakých obtíží náui bylo
překonali prvé než jsme se nynějšího
stupně dopracovali.
Jsem zde teprvé čtyři roky usazen i
nebylo mi možno seznati tak rozsáhlý
kraj Čechy obývaný tak důkladné, jak
bych si toho byl přál a proto snad bu
de líčení moje v některých odstaycích
neúplné. Z té příčiny prosím krajany
své, by nahodilou snad chybo promi
nuli a vzdávaje vřelý dík všem lěm,
kdož v této práci jakýmkoliv spôsobom
nápomocni mně byli, podotýkám, že
jsem popis svůj pro lepší přehled roz
vrhl v několik částí.
I.
Rozhled po kraji České osady.
Naše česká osada asi 800 čtverečních
mil zaujímající. nalézá se mezi 93. a
94. stupněm západní délky od G-reenwich a mezi 44. a 45. stupněm sever
ní šířky. Od východu k západu čítá
asi 25, od severu k jihu asi 32 mil a
rozkládá se v okresích Scott, Le Sueur a
Biče. Objímá v sobě několik městeček
skoro samými Cechy obydlených, z
nichž nejstarší a i nejživější jest Praha
na hranicích okresů Scott a Le Sueur,
po této .M.ontgomery, 12 mil jižně od
Prahy, Skolastika a konečně Heidel
berg, 5 mil jihozápadně od Prahy a v
okresu LeSueur ležící. V okresu Rice
a šest mil jihovýchodně nalézá se Ve
selí. Jordán v okresu Scott jest půyodu německého, iest tu ale »onoho Če
chů osazených. Krajina jest vlnitá a
lesnatá, posetá četnými jezery; potoků
zde není mnoho a ty ještě v letní době
vyschnou; jediný poněkud vody držící
zove se Šand Creek a teče směrem se
verním okolo Prahy skrze Jordán do
řeky Minnesoty, u velikém kruhu čes
kou osadu obtékající. Půda jest vý
borná i hodí se jmenovitě ku pěstování
> pšenice. Obyvatelstvo okolo Prahy
jest úplně české, dále od Prahy jest
slabě promíchané Irčany, Němci a Fran
couzy. Východně od české osady na
lézá se osada německá, jižně francouz
ská, na západě osady české jsou Němci
promícháni Irčany a na severu převlá
dají Irčan i.

II.
Původ české osady.
Roku 1854 vyjeli členové sedmnácti
rodin z Čech a přibyvše do Ameriky
nezdržovali se v státech východních,
nýbrž jeli přímo k Mississippi, kdež
někde se usaditi chtěli. Jeli po želez
nici až do De’roit, kdež se setkali s
Angličanem vezoucím čtyři krávy do
svého domova pobi ž Dubuque, lowa;
osm rodin přidružilo se k němu, ostat
ní hledali svůj nový domov ve Wisconsinu. V Rock Island sedli na loď
a pluli po Mississippi až do Dubuque.
Na cestě byl jim Angličan dosti nápo
mocen, mezi jiným dal Českým ženám
ppsufiky na jevo, že si mohou krávy
podojiti a mléko podržeti, což ony s
radostí učinily. Cestování jejich bylo
dosti krušné; v krajích, jimiž se ubírali,
zuřila právě cholera a každý více méně
ní byl postižen, obzvláště dítky mnoho
podléhaly. Octnuvše se nanejvýš utýraní
v Dubuque, nevěděli krajané naší co
p )čít a kam se obrátit, neznajíce řeči
anglické Rozhlíželi se za parných dnů
červencových v okolí přístavu a nevě
děli kudy kam. Konečně vytrhl je
zmíněný již Angličan z nesnází. Ob
starav své krávy a převléknuv se, šel
se podívat na své cestující Cechy, jež
nalezl v stavu výše líčeném. Dal jim
na srozuměnou, by sebrali svá zava
zadla a zavedl je do blízkého nedosta
veného domu, by si zde zatím odpoči
nuli. Mezi Čechy šířila se cholera ne
ustále; v městě samém posud nákazy
nebylo a městská rada musila tudíž učiniti kroky, aby se od přistěhovalců,
občanstvo nenakazilo, neboť toto cho
dilo se stále na ně dívati, přinášejíc
jim různé dárky a pokrmy, ano i ně
kolik lékařů se dostavilo. To však ne
trvalo dlouho; po dvou dnech, v neděli,
když všichni mužští v kostele se nalez ili, přijel Černoch s vozem a počal
nakládali všecka zavazadla přistěhoval
ců. Ž >ny nevědouce co by to zname
nalo, naříkaly, lomily rukama a poslaly
hned pro své muže do kostela; když
tito přišli, seznali, že budou převeženi
z rozkazu městské rady na jiné místo,
pomáhali tedy nakládati a následovali
černého vozku, aniž věděli kam. Po
jednou zastavil vůz za městem před
prázdným domkem na hřbitově, kdež

Veselý se strany jihovýchodní v Townshipu Wheatland, okres Pice, LLinn.
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mimo tohoto ještě jiný domek se nalé žoval do domku neb zahrady vejiti.
zal, totiž obydlí hrobaře. Zde byli po Naší milí krajané byli opět vydáni
necháni osudu svému; shledavše se na nesnesitelnému vedru červencovému,
hřbitově, počali teprve trpce bědovati, dešťäm a větrům po celé čtyři dni.
neboť domýšleli se, že odtud již nevy Upravili si na noc své lože pod něja
vážnou. Byl to smutný pohled na vy kou boudou i leželi na seně, kteréž
chrtlé, nakažlivou nemocí stižené a smočeno byvši počalo se pařiti, násled
svému osudu zde zanechané postavy u- kem čehož se cholera ještě více vzmá
hala. Několik dítek jež podlehly, pře
božáků.
Přece však nesložili ruce nečinně v neseny na druhou stranu a pochovány
klín. Po uspořádání svých věcí radili na hřbitově v Dubuque, poněvadž na
se o to, co by nyní počíti měli a usne straně, kdež pracovali, na blízku žád
sli se, jiti k biskupovi na radu, neboť ného hřbitova nebylo.
Městská rada v Dubuque zvěděla oměl u sebe Poláka, kterýž mohl jim
snadno tlumočiti. Druhého dne po jich pět o stavu nešťastných naších krajanů,
přestěhování na hřbitov byli k němu neboť paničky tamní poblíž železnice
uvedeni. Biskup uejprvé se jich otázal, jahody a maliny tam sbírající, byly
jakého že jsou náboženství a zvěděv, svědkyněmi všech útrap i nesnází ubo
že se hlásejí k římsko katolickému, ká žáků. Rada městská následkem toho
zal jím pokleknout, vítal je do nové nařídila železničnímu komisaři, by se
vlasti a udělil jim požehnání. Když s bezodkladu postaral o příhodný byt
ním byli sdělili nesnáze své, poslal oka pro dělníky.
mžitě s nimi svého služebníka, by jim
Jednoho dne zemřela manželka F.
práci vyhledal. Musili přes Mississippi Brůžka a on sám byl připoután k lůž
do státu Iilinois, kdež právě se zaklá ku; nemocný zavolal krajana Martina
dalo městečko Town Line a stavěla Boráka i prosil ho : ,,Jdi k tomu komi
železnice, při kteréžto stavbě práci do saři, řekni mu, že mi žena zemřela a
stali, již ale jen čtyři nejchudší rodiny zeptej se ho, jest-li by ti nějakou tu
přijaly. Nyní zjednali si povoz, by je truhlu dal udělat; já sám nemůžu, vi
jich rodiny a věci převezli přes Missis díš, že ležím. Optej se ho také, kam
sippi; když se tak stalo, jezdil s nimi jí máme pochovat—snad ti nějak poroz
vozka od domu k domu, nikde ale ne umí. “
Borák vysvětloval komisaři
chtěli přistěhovalce pod střechu při- *še jak nejlépe uměl a mohl. Komisař
jmouti; nahlížeje, že se takto svého zakýval na vozku, dal mu nějaké naří
nákladu nezbaví, zajel vozka k nrázd- zení a dal pak Borákovi na srozumě
nému dřevenému domku a nikoho se nou, by si vylezl na vůz. Vozka pak
neptaje shodil svůj náklad před dveře naložil hromado prken a jel s nimi tam,
a odejel. Ženy jaly se ihned zařizo- kde češi leželi. Sprostí v se nakladu
vati svou domácnost a s potěšením oče svébo, odejel zas a vrátiv se v malé
kávaly šťastnou budoucnost a muži šli chvíli s plným vozem trámů a kůlů,
druhý den po své práci. Spokojenost jakož i s rakví, vysvětloval nešťast
jejich neměla však dlouhého trvání.
níkům, že si mají postaviti příbytek.
Vedle domku toho nalézala se roz
Zemřelou Brůžkovou uložili do rakve
sáhlá zahrada, kdež právě jablka do a když ji přinesli k převozní lodi, ne
zrávala. Když zvěděla majitelka tohoto chtěli ji zde přijmouti, podotýkajíce, že
domku, — vdova s třemi syny — jaké nesmí vžiti mrtvolu ze státu Iilinois.
hosty má usazené v domku svém, po Poněvadž ale na blízku v státu posled
siala syna, by se přesvědčil, co to za ně jmenovaném hřbitova nebylo, usnes
vetřelce. Mladík přišel se podívat, ne li se, pochovati mrtvolu kdekoliv. Ma
říkaje ničeho odešel a po chvíli s bra těj, syn M. Boráka a Frant. Petříška
try svými se navrátiv, jali se bez okol vykopali hrob podle Mississippi a po
ků vyhazovat! vše, co vystěliovalci v chovali zemřelou bez všech obřadů u
domku byli uložili. V malé chvíli byl přítomnosti čtyř českých rodin a tam
domek prázdný, mladíci zamkli dvéře, tedy odpočívá první Češka v Dubuque
přibili křížem na dvéře i okna prkna zemřelá.
a nařídili, aby se nikdo více neopova
Rodáci naši dali se nyní do stavby
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baraku a když byli hotovi, domýšleli
se, že jsou v paláci; domek byl sice
dosti prostranný, ale jen z prken a slou
žil šesti rodinám za příbytek. Z naří
zení městké rady docházeli k nim nyní
lékaři angličtí a obsluhovali je; však
krajané naší peněz nemajíce, nechtěli
služeb lékařů přijímati, neboť obávali
se, že přece musejí platiti. Brzy na to
přišel lékař Polák, jemuž rozuměli a
vysvětlil jim, že lékaři jsou posláni od
města, že jim tudíž n musejí nic platiti,
i zanechal jim na důkaz toho něco léků.
Nastala neděle a někteří z našich
přátel šli navštívit rodáky v Dubuque
zůstavší, vyprávěli jim o svém utrpení
i o tom, že vydělají $1.25 denně. Uslyševše to, rozhodli se i dubuque-ští,
že půjdou také do práce a přestěhovali
se na druhou stranu řeky. V pondělí
ráno šli do práce i nováčkové s man
želkami svými, nedbajíce napomínání
druhých, že dříve musí o práci žádati.
„Když vy děláte, my můžeme také,
to by bylo pěkné, aby nám nedali pe
níze, když budeme dělat“, pravili,
když jim namítáno, že neohlásí li se
dříve o práci, nedostanou peněz. Komi
sař shlédnuv pracující ženy, kázal jim
práce zanechati, což když tyto učiniti
nechtěly, náčiní jim pobral a je vyhnal,
zároveň podotýkaje, že ani mužové ne
budou zaplaceni. Tito ale nedbali a
pracovali až nadešel den výplaty. Ko
misař přišel do baráku našich přátel a
vyvolal jména těch, kteří měli bráti
peníze; byli to : Martin Borák, Frant.
Petířčka, F. Brůžek a Jakub Prokeš.
Vypočetl, mnoho-li kdo má dní a dal
jim peníze, aby se rozdělili. Jakub Pro
keš přepočítal, rozdělil mzdu a na ty
pozdější ničeho nezbylo; komisař vy
světloval jim, že barák náleží jim a ti
druzí že nedostanou ničeho, aniž mají
práva s nimi přístřeší sdílet, poněvadž
si je k práci nejednal,
Nyní rozzlobili se nevyplacení na ma
jitele baráku, tvrdíce, že jsou jimi oši
zení; sami si peníze přepočítali, sečtli
dny pracovní a viděli, že jest tak a ne
jinak, přece však nemohli pochopit,
proč i oni neměli býti vyplaceni, ano
až po dnešní dobu nemohli na to za
pomenout a s hořkostí vzpomínají na
tu dobu krutého utrpení prvního jich
pobytu v Americe. Zklamaní odvážili

se ještě jednou jiti do pisárny komisa
ře pro peníze; když se jich tento tázal
co chtějí, nemohli přání své vyjádřiti
a pravili jen ,,money“. Úřadník nechtěl
přání jejich vyhověli a když se neměli
k odchodu, chopil se ručnice a hrožil
jim zastřelením. Přátelé naši nečekali
déle a rozběhli se na všecky strany,
doznávajíce, že Borák měl přece prav
du. Po těchto událostech rozešli se do
rozličných míst, někteří do Monticello
v lowě, kdež se chtěli usaditi na po
zemcích.
Brzy na to, v srpnu, roznemohli se
i komisaři železniční cholerou, práce
na dráze zaražena a přátelé naši zba
veni jsou výdělku. Vypravili se tedy
M. Borák a F. Petříčka na vyzvání
dříve odešlých přátel do Monticello.
Chtěli s sebou převézti svůj prkenný
dům, za ně;ž komisař strhnul při po
slední výplatě M. Borákovi, jakožto
vůdci českých dělníků částku $27 00;
proto zjednal povoz za $7 na odvezení
prken do Dubuque, když ale seznal
obtíže, s nimiž toto stěhování jest spo
jeno prodal prkna za $1; jeli pak do
místa výše zmíněného a dorazivše tam
po cestě půl druhého dne trvající, shle
dali se s krajany F. Brůžkem, Míkou
a Vančurou. Naším novým příchozím
nechtěla se krajina zalíbiti, neboť to
byly vysoké, pískové kopce, na nichž
nic růsti nemohlo a hluboké doliny s
močály místo luk. ,,A to jest ten ráj
od vá9 vychvalovaný ? ka nž jste nás
volali? Můžel·' pak zde býti člověk živ
na takovém ničemném pozemku ?“ pra
vil M. Borák. ,,Kdvž už jsem jednou
v Americe, vyberu si pozemek, který
se mně bude líbiti. “ A hned na příští
den nechali se dovézti zpátky do Du
buque, kdež již známější byli a živili
se zde prácí nádennickou; na podzim
pak přijeli za nimi i přátelé z Mon
ticello.
V Dubuque stávali se nyní
stále domácnějšími, přivykali americ
kým poměrům a znenáhla i řeči se
při učo váli.
Mnoho, velmi mnoho anekdot se
vypravuje o jich pobytu v Dubuque, z
nichž na přání M. Boráka, vypravovatele těchto prvních dějů, jednu s čtenář
stvem chci sděliti. Borák seznámil se
s jedním Němcem, kterýž měl pěknou
zahradu a mnoho zeleniny; ten nabídl
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III.
mu, aby si poslal manželku k němu do
zahrady pro nějaký salát, okurky, me
Založení a prospívání české osady.
lóny atd. Manželka nemohla z domu
Antonín Philip, zmíněný již Prušák
odejiti a proto když přišel z práce, a ještě
čtyři Němci z Luxenburgu byli
sám si došel do zahrady pro slíbené jedinými bílými osadníky v pusté této
věci, dříve však otázal se známého, krajině, oživené jedině četnými Indiá
co by německy měl říci, totiž nějaké ny;
hlásili se vřele k náboženství kato
poděkování neb ,,s bohem“ a podob lickému
a z návodu biskupa st.-paulné. Otázaný poradil mu, aby při odcho ského neměli
mezi sebe přijímati niko
du řekl Němci ,,Gr">d bye“. Hrdina
ho,
kdo
by
se
k jich náboženství nenáš dostal zelenin co mohl unésti, za
přiznával.
tím ale spletl si co měl říci a odcházeje
A. Philip vida vstupovati do svého
řekl místo ,,God bye“ ,,God damn“. obydlí
čtyři cizence, o nichž nevěděl,
Němec dal se tomu do smíchu a často
jakého
jsou náboženství, byl v nema
Borakovi připomínal jeho poděkování. lých nesnázích
a bál se, že by byli
Mezi tímv stále více přijížděli noví jinověrci a že se tu budou chtít usaditi.
krajané z Cech, až vzrostl jich počet Hladoví naší cestovatelé požádali jeho
na 30 rodin i slýchali často od cestu manželku, aby jim připravila něco k
jících obchodníků o veliké úrodnosti v obědu, ač již bylo hodně pozdě po poMinnesotě. Každý z nich měl něco lodní. Mezitím co se tato zaměstnávala
uhospodařeno, pomýšleli na osamostat přípravami k obědu, vyšel její manžel
nění se a připravovali se na podívání a chvátal oznámiti svým sousedům pří
se do Minnesoty, kteráž byla tenkráte chod hostí i sdělil s nimi obavy své.
pouze územím a usnešení to uskuteč Sousedé poradili mu, aby cizincům ne
něno v červenci 1857. V tu dobu vy dal na jevo obavy své, a bedlivě stře
dali se na ohledání zmíněné občané žil jejich počínání; hostitel byl tím
Vojtěch Vrtiš, kterýž jediný uměl dro poněkud upokojen i vrátil se domů.
bet německy, M. Borák, Jan Hanzel Zatím byl již oběd připraven a Němec
a Matěj Stěpka. Dostali se po lodi do vybídl hostí svých k jídlu. Tito spozoSt. Faul v Alinnesotě, nevěděli však rovavše počínání hostitele, jemuž byli
co dále počíti. K návrhu M. Boraka odporučeni, pomodlili se dříve než k
šli se otázat biskupa, kde se zakládá jídlu přisedli před obratem ukřižova
nějaká katolická osada, že sami katolíci ného a teprvé pak si pochutnávali na
jsouce, neradi by své náboženství ztra připravené krmi. Philip vida, že se
tili. Biskup vida tak věrné ovečky, před jídlem modlejí, zajásal radostí a
zaradoval se z toho a poslal naše vy hned všecek potěšen zjevil jim, jakou
slance do místa, kde nyní Praha se bázeň vůči ním choval; teprvé nyn;
nalézá; dal jim zároveň odporučení na přivítal je co své přátele a svolal své
jistého Prušáka, jehož jméno bylo An čtyři sousedy, bv i oni uvítali zbožné
tonín Philip Biskup propustil je s na „Boehrny“, s nimiž příští večer vesele
řízením, by, usadí li se tam, do okolí strávili.
nepřijímali než katolíky a oni pluli o
Potom vodil Němec krajany naše po
opět s lodí po řece Minnesota až do okolí a ukazoval jim pozemky, ačkoliv
Shakopee. sídla okresu Scoit, jež sestá sám nevěděl pokud sahá jeho vlastni
valo tehdy asi z pěti domů; odtud šli ctví. Krajané naši seznámili se s kraji
pěšky do Jordán, kdež byla jen pila a nou a vybrali si po 160 akrech vlád
jeden malý domek. Zde praveno jim, ních pozemků a sice: Vojtěch Vrtiš v
že musí pozorovat, kde jest prolámané okresu Scott, jehož půl pozemku nyní
křoví v lesích, neb kde jest vysekané jest rozděleno na loty v Praze a na
znamení na stromech a koleje ve vlhku druhé straně v okresu Le Sueur Mart.
okolo luk, jiné cesty že není. Octnu Borák, Jan Hanzl a Matěj Štěpka.
vše se po tak obtížné cestě u Antonína Když měli své pozemky zjištěné, vrá
Philipa, žasli hrdinové naší nad bujno tili se opět toutéž cestou ďo Dubuque
stí trávy a rostlinstva, líbila se jim pro své rodiny a přátele; dorazili sem
velice ’krajina bujnými lesy porostlá i v srpnu téhož roku i chystá'i se ihned
užavřeli se zde usaditi.
na cestu do nového domova. Ku čty
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řem již jmenovaným přidružili se: Vác
lav Řeháček, (již mrtev), Frant. Brůžek, Martin Heřman, (mrtev), Frant.
Petříčka, Matěj Kajer a Vojta Janov
ský, z nichž každý měl něco peněz
uspořených, přece však ne tolik, aby
se mohl vším možným zaopatřit. Vojta
Vrtiš, Jan Hanzl a Matěj Štěpka kou
pili si každý vůz a pár volů a Frant.
Brůžek krávu s telátkem—to bylo vše,
s čím se vydali na cestu z Dubuque.
Na místo svého určení přibyli v září
téhož roku, cestu měli však obtížnou, j
Z Sbakoppee, 25 mil vzdálené, cestova
li tři dni. Co mohli na tři vozy nalo
žit, vezlo se, ostatní musili nésti; noci
musili tráviti pod čirou oblohou, místy
musili si cesty prosekávat, větrem po
kácené stromy odstraňovat, přes mo
čály můstky stavět i můžeme si učiniti představu o tom, jak obtížno bylo
cestování prvních našich osadníků. Ko
nečně po dlouhé trampotné cestě do
razili na místo, to jest do pustého lesa
i byli opět bez přístřeší; několik těch
domků německých, vlastně chatrčí, ne
mohly tolika rodinám poskytnouti útul
ku — mělť každý ze starých osadníků
pouze jednu světničku.
První starostí bylo tudíž na rýchlo
zbudovati nějaké boudy, aby byli chrá
něni před deštěm i jinou nepohodou.
Jednu boudu zřízenou z tyčí a pokry
tou travou, asi tak vysokou jako nejvyšší žito, upravili na pozemku Frant.
Brůžka, blíže nynějšího kostela v Pra
ze; tam bydlely tři rodiny po celý
podzim a zimu až do jara, totiž rodiny
Vrtišova, Brůžkova a Štěpkova. Jiná
podobná bouda stála asi jednu míli
dále na jih, v té ale přes zimu nezů
stali.
V tu dobu, kdy se naší vyslanci z
Dubuque odtud vrátili pro své rodiny,
přijeli sem z Wisconsinu na výzkumy
krajané; Tomáš Suchomel, Jan Bernas
a Frant. Marýšek; ti zabrali si taktéž
po 160 akrech, něco si očistili, skopali, nasázeli něco bramborů a kukuřice
a odjeli pak taktéž, ještě před návra
tem dubuque-ských, pro své rodiny.
Brzy na to se vrátili i byli nemálo
potěšeni, shledavše se mezi tolika kra
jany.
Všichni pracovali vesele jako o zá
vod, vzájemně si pomáhajíce a české

písně rozléhaly se současně se zvu
kem sekyr po lesích do nedávna pus
tých. Když pak již všichni prozatímně
přístřeší měli, jali se dělati seno, ač to
bylo již hodně pozdě na podzim a zá
roveň začali stavět skutečná obydlí,
totiž sruby kryté senem, neboť prken
ani šindele nebylo zde k dostání.
Všichni mimo V.Vrtiše se usadili v
okresu Le Sueuer. Práce krajanů byla
však nenadále ohrožena a zastavena
ohněm, jejž lndiáné v říjnu spůsobili
a kterýž po několik týdnů v lesích
zhoubně řádil; osadníci měli nyní plné
ruce práce, aby uhájili své boudy a-’
nadělané seno. Po tři dny a noci pra
co váli bez ustání, aby zamezili postu
pováni ohně, avšak bez výsledku; bou
dy sice uchránili, ale seno zničeno všem
až na Jana Bernase, Janovského a Pe
tříčka. Zoufalý byl stav zubožených
krajanů, neboť zničeno jim tolik práce
a přece nezmálomyslněli, nýbrž jali se
s vytrvalostí uznáníhodnou pracovati
znovu. Kdo však sám podobné začát
ky v pustinách nezaži', nedovede si
představit trampoty osadníků a nepo
chopí, jak neskonalé jest tu zapotřebí
trpělivosti.
Pokusím se předložití laskavému čte
náři jen některé Črty ze života těchto
Srvních osadníků dle vypravování M.
loráka a Fr. Brůžka.
Posledně jmenovaný a V. Vrtiš i
Štěpka byli nuceni bydliti celou zimu
v boudě zřízené z tyčí a pokryté se
nem. Tři rodiny žily zde v boudě bez
komínu a bez oken, neboť jen ve dve·
řích bylo malé okénko. Aby se uchrá
nili zimy, obházeli boudu z venčí na
několik střevíců vysoko zemí. Měli do
hromady jednu krávu, která byla vlast
nictvím F. Brůžka a pár volů, které
vlastnil V. Vrtiš; vystavili pro dobytek
srub, nemohli ho však pokrýti, poně
vadž se jim nedostávalo sena. Do hos
podářství koupili si dále několik slepic
po 25 centech a dvě prasátka po $11.
V rodině Fr. Brůžka potrvala nouze
snad nejdéle; chleba měli pouze kuku
řičný a to si musili chodit pro mouku
až do Sbakoppee, kdež prodávali 100
liber za $2.50. Šlili pro mouku, mu
sili si s sebou vžiti sekyry, kterouž si
znamenali cestu, na krk zvonec, aby se
dovolali lidí, kdyby bylo potřeba a
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vžiti pytel mouky na záda a hezky
pěšky sypat k domovu. Brůžek doklá
dá, že za celá dvě leta nejedl masnou
stravu, až si koupil od jedné paní v
Shakoppee kus uzené slaniny za
centů asi deset liber. Živil celou*zimu
krávu svou, však z jara, když již sníh
scházel, počala kráva hubnout a koneč
ně scepeněla, tak že neměli již žádného
mléka pro dítky; maso rozsekali na
kusy a chtěli s ním krmit slepice. Po
ložili pak maso nahoru na srub, aby
je vlci nesežrali, tito vlezli však po
hromadě hnoje nahoru a sežrali je až
na jeden kus.
Syn N. Boráka nalezl v lese indián
ské léčky (železa s dvojitým pérem) na
vysokou zvěř i vydlužili si je, nalíčili
u téhož srubu zbylý kus masa na ylka,
a připevnili léčky k žebřinám tak těž
kým, že je dva lidé s těží zvedli. Sot
va se stmělo, přišel Vrtíš domů, pra
vil, že je vlk chycen a že jej půjde
zabít. Brůžek ale obávaje se, že by
jich tam bylo více, nechtěl s tím míti
co dělati až ráno. Vlk ale v noci uřekousal žebřiny 5 palců silné a odvlékl
železa pryč, zároveň popotáhl i žebřiny
asi o tři stopy dále. Jinou krávu ne
mohl si Brůžek poříditi, musel tudíž
čekat ještě dvě leta, až mu tele dorost
lo. Voli k práci mohl si koupiti teprvé
za čtyři leta. Na příští zimu si vysta
vel Brůžek také srub, ale maje strach
před zimou, vykopal jámu tak hlubo
kou jak vysoký měl být srub a postavil
tento v ní; srub měl jen jedno okno,
střecha byla zároveň se zemí a do svět
nice vedly schody. A v této vlhké,
tmavé světnici bydlela rodina několik
roků.
Podobných obtíží muselo přestát i
mnoho jiných osadníků a ke všemu
tomu byli mnozí ještě tik nezkušení,
že často zakoušeli nesnází, kde toho
ani nebylo zapotřebí.
Dlouhé bylo by líčení všech dobro
družství, jichž osadníci naši zažili, o
dobrodružství s Indiány přece všik se
musím zmíniti. Indiáne žili asi tři ro
ky mezi osadníky v nejlepším míru a
často, zvláště v zimě navštěvovali pří
bytky bělochů i žebrali zde říkávajíce
vždy ,,I am huogry“, neboť více neu
měli. Někdy pfinášeli s sebou ku3
zvěře a nabízeli ji na výměnu za mou

ku, chléb aneb oděv nějaký; o maso
nikdy nedbali, za to však milovali chleb
nade všecko. Češi se jich báli a India
né se báli bělochů ještě více. Tak při
šel často Indián do světnice, by se
ohřál, při tom ale držel pořád ručnici
k výstřelu připravenou i ohlížel se ne
ustále kolem sebe a když chtěl odejiti
coufal neustále po zpátku ku dveřím.
Jednou svedli Siouxové boj s Chippewayi nedaleko Shakoppee; stříleli na
sebe pres řeku Minnesotu. Běloši z
okolí Shakoppee podporovali Siouxy.
V čase občanské války byla ohrožena
celá Minneso'a Indiány, kteří se zdvihli,
všecka'obydlí bílých drancovali a pá
lili, aniž šetřili života osadníků.
Příčinou indián'kého vzbouření bylo,
že nedostávali již po více roků umlu
venou podporu od vlády Spojených
Států, následkem čehož chodili hladoví
po farmách vy žebrá váti si skývu chle
ba. Však mnozí z bílých osadníků
chtějíce z nich zbohatnouti, požadovali
nesmírné peníze za kousek poskytnuté
ho pokrmu. To Indiány pobuřovalo.
Do okolí New Ulm při řece Minne
sotě asi 60 mil od Prahy přitáhla tlu
pa Indiánů na kukuřičné pole právě,
když zrnka byla ještě plná mléka i
lámali klasy a jedli. Farmář byl svěd
kem ale bál se vyhnati je, aby si je
proti sobě nepopudil. Mělo se státi
něco horš ho. Farmářův hošík měl
totiž miláčka, indiánského koníka, kte
rýž zaběhl k Indiánům na poli řádícím,
kteříž ho více nepustili. Chlapec pla
kal, prosil, vyhrožoval a ani přísnou
domluvou otcovou nemohl se upokojiti.
Otec myslel po nějaké době, že se hoch
konečně upokojil i odebral se po své
práci; na to však hoch čekal — vzal
pušku, šel na kukuřičné pole a střelil
mezi Indiány, z nichž jednoho smrtel
ně poranil. Indiáné hned se zdvihli a
vzavše poraněného do svého středu,
odešli jako by na vždy. Zatím ale,
když rodina farmářova byla shromáž
děna v domě, obklopili tento v počtu
několika tisíc, několik jich vniklo do
vnitř a před zraky rodičů vzali hocha
ven, skalpovali ho, zaráželi mu kolíčky
za nehty a taková muka mu připravili,
jakých jen oni si vymyslit» dovedou
To byl začátek indiánského povstání.
Zástup jejich se již nerozešel, nýbrž
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přijímali všude nové soudruhy a vybízeli
i jiné kmeny k povstání, chtěliť všech
ny bělochy v Minnesotě usazené vvhubiti. Všecko branné mužstvo Minne
soty bylo zaměstnáno ve válce proti
jihanům a proti Indiánům nebylo lze
nikoho vypraviti. Indiáné stále více
loupili, pálili a vraždili a zmatek i po
plach dostoupil nej vyššího stupně, když
vypálili i město New [Jim. Zde ne
mohli se dostati přes rozvodněnou řeku
Minnesotu a proto táhli se po levém
břehu jejím pořád blíže k naší české
osadě až se octli nedaleko Belle Plaine,
asi 12 neb 13 miJ západně od Prahy.
V tu dobu (roku 1862) měli v Praze
již kostel dřevěný, velký a pevný srub,
dosud bez střechy a přikrytý jen se
nem; byl založen hned za rok po pří
chodu prvních osadníků a užíván od
roku 1860. Ze Sbakoppee dojížděl sem
dvakráte za rok kněz, aby bylo i o
duševní pokrm postaráno. Nyní však
měli již svého českého faráře, P. Petra
Malého z Bechyně. Ten svolal postra
šené krajany do chrámu a předčítal jim
do češtiny přeložené provolání guver
néra, kteréž oznamovalo, že již nikdo
nesmí utíkati před Indiány, jak se do
sud dělo; každý, kdo by viděl někoho
se stěhovat, že má právo tomu zabrániti a každý že musí se ozbrojiti. Ob
čané, kteří nemají zbraně a náboje, že
se můžou o ně přihlásiti a že jsou povin
ni konati službu vojenskou pokud ne
přijde z bojišť jižních dostatečný počet
vojska.
Co se toto dálo v Praze, panovalo
zděšení ještě větší mezi Čechy meška
jícími za výdělkem u Hastings, při
Mississippi, asi 40 mil východně od Pra
hy ležícího. Rozneslať se tam pojednou
zpráva, že Indiáné řeku Minnesotu již
překročili, českou osadu přepadli, vy
drancovali, vypálili a osadníky povraž
dili. Nemůžeš si, milý čtenáři, předsta
vit poplach a zděšení spůsobené pověstí
tou; měliť zde mnozí své rodiny,bratry,
sestry, rodiče aneb majetek, dům, do
bytek a podobné a nyní bylo vše roz
prášeno, vše zničeno 1 tými Indiány.
I svolávali se všichni dohromady, že
půjdou ozbrojeni domu jiní na to ani
nečekali, nýbrž okamži
chvátali do
mu, aby se očitě pí vědčili, co na
strašlivé zprávě jest pí zdivého; nešli

ozbrojení jak z počátku chtěli, nýbrž
po několika mužích. Yankees vidouce
tak strašný poplach mezi svými dělní
ky, začali také sklízet kde co bylo a
chystali se k přestěhování se za Missis
sippi. '
Syn M. Boráka ještě s dvěma jiný
mi šel též domu; přišli v noci a nalezli
vše v hlubokém spánku pohříženo, až
se konečně probudila matka mladíkova a
polekaná vzkřikla: ,,Už jsou tu!4* Otec
vyskočil s postele a chopiv se ručnice,
namířil na příchozí, o nichž se domýš
leli, že jsou to Indiáné. Mladíci nyní
teprvé pozorovali, že se žertem jejich
mohlo zaviniti strašné neštěstí i zvolali
rychle, že jsou Češi a přátelé.
Vylíčené tuto bouře a zmatky netr
kaly však dlouho. V několika dnech
plulo již od St. Louis několik parníků
válečných po Mississippi a zabočivše
u Hastings do řeky Minnesoty, začaly
již dávat ranami z děl znamení, že se
spása blíží. Když první parník u Bel
le Plaine zastihl první indiánské roty,
počalo do nich mužstvo páliti z drobné
zbraně. Poněvadž ti Indiáné ze střelby
této mnoho nedělali, páleno pak do
nich z děl a rudoši hledali spásu v di
vokém útěku.
Vojsko obsadilo všecky pevnůstky,
s Indiány uzavřeno příměří a osadníci
vraceli se do svých opuštěných domo
vů. Války občanské byli odtud účastni;
Josef Kaňka, Jan Topič, Jan Veselý,
Jan Starý a Jakub Zahrádka. Jakub·
Krajník byl též odveden, z Rochestru,
Minn., ale utekl domů, aniž by o tom
byl někdo věděl; zdržoval se na blízku
v jednom dutém stromu, kamž mu
manželka jeho donášela potravu.
Od té doby stále víc a více osadníků
přibývalo, lesy mizely pod pádnými,
ranami seker a dříve pustá krajina po
znenáhlu se proměňovala v pole a roz.košné louky; tam, kde dříve člověk se
sotva prodral houštinou, zřizovaly se
cesty, močály se vysušovaly, přes po
toky se budovaly mosty a v práci ta
kové zapomínali osadníci znenáhla dří
vějších svých utrpení.
První zimu strávili v lese, kde na
váto na 3 «stopy sněhu a zima byla tak
tuhá, že zde od té doby tak prudké
nebylo. Pšenici k setí nemohli zde
koupiti až po dvou letech a třetí rok.
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měli první žeň pšeničnou, avšak tak
znamenitou, že sklidili z akru 45 bušlů.
Všecko museli skliditi i vyinlátiti ru
kama, neboť zde tehdy strojů hospo
dářských ještě nebylo.
Praha se též
zvelebovala a přibýváním nových domSků, brala na se zcela jinou tvářnost.
Dřevěný pražský kostel hned po indh
ánském vzbouření shořel a brzy na to
započato se stavbou nového cihelného
kostela, kteráž trvala čtyři roky. Kdo
nyní do Prahy přijde a prohlédne si
krajinu okolní, neuvěří, co první osad
níci musili přetrpět než pustinu takto
proměnili.
,IV.
Nynější stav osady.
Praha jakožto nejstarší a největší
městečko v české osadě zasluhuje i v
tomto oddělení prvního povšimnuti.
Praha, jak již svrchu řečeno, leží na
hranicích okresů Scott a LeSneur a se
stává ze tří podélných a několika příč
ných ulic; Obyvatelů má asi 600 duší,
• samých Čechů, vyjma čtyři neb pět
rodin německých.
Domy jsou většinou dřevěné, ale ú·
bledné a pěkné úpravy; přece však je
zde mnoho domů cihelných, z nichž
jsou některé velmi vkusné a velké.
Největší budovou cihelnou jest ka
tolická škola česká, již navštěvuje více
než 100 dítek; dále zasluhují povšim
nuti dům p. Vrábka, poštmistra praž
ského a českého zákonodárce z let 1879
'a 1880 a ooutníkářská dílna a obchod
p. J. Soukupa. Praha má následující
obchody a samostatné živnosti: J. V.
Bicek, sklad prken a nábytku; Eickrnan & Myers, dílna vozařská a kovář
*
na; M. Remeš, obchod smíšeným zbo
žím; Petr Loring, dílna vozařská; Mer
*
tens August, obchod smíšeným zbožím;
Fraut. Mikiška. lékárník; M. Simmer,
obchod smíšeným zbožím; V. Slavík,
sklad prken a nábytku; Troll a Bliss,
hospodářské stroje; J. F. Vonásek,
obchod železářský; Fr. Vrábek, knih
kupectví; Fr Veselý, obuvnický ob
chod; Jakub Bláha, tentýž; Jan Čer
mák, obchod oděvnický; Matěj Kálal,
Í kovář; Tomáš Žák, cihelna; M. Jelínek,
sklad oděvů; N. Whilham, obuvník;
A. Soukup, totéž; Jan Jelínek, kolář;
E. W. Gernell, obchod obilím a otru
bami: A. Rinda, půjčovna povozů a
I«*'1

koní; Fr. Vodrážka, mlýn na krupici;:
Bisek a Suchomel, parní mlýn; Cha
lupský a spol., pivovar; Hanzl a spol.,
parní pila; Josef Martz, grocerie; Jan
Melounek, kovář; Josef Soukup, doutníkář. Dále máme tři sedláře, totiž:
Tom. Jelínka, Meškán a a Jelínka a J.
Žáka; hostinec a masný krám mají:
Jan Chrt a Mat. Remeš; mimo to mají
zde hostince: Jan Šerý, (dříve A. Do
nato), Jo8 Lukšík, Jos. Klíma, Frant.
Martz, Fr. Mertz, Mat. Rybák, A. Roček, Jan Starý, Tomáš Ťopka, Josef
Chovítek a B. Miška.
Mimo to nalézá se zde několik ob
chodníků obilím a velká sýpka obilní
společnosti Minneapolis. Železnice vede
Prahou od 1877.
Praha vězela dlouho v poutech tmářských, avšak i v tom se změnilo po
slední dobou mnoho. Národní život
jest tam velmi čilý, neboť stává zde
dvou spolků, řádu Cechoslovan č. 30.
C. S. P. S. se 26 údy zdárně pokra
čující a spolku sv. Vácslavského, kte
rýž má kostel na starosti. Městečko
zakQupilo letos pozemek k zařízení ob
čanského hřbitova.
Mnohé průmyslové závody daly by
se zde s vyhlídkou na dobrý úspěch
založiti, jmenovitě slévárna ' s malou
dílnou strojnickou a dílna na košťata;
dobrý fotograf a zkušený zahradník se
školkou taktéž by zde nalezli dobré
pole.
'
Cizinci, zvláště Čechovi, jest Praha
velmi příjemná, všude jest živo a ve
selo. V několika letech, až nyní prá
vě vysázená stromořadí trochu zmohutní a všecky ulice se náležitě upraví,
bude Praha co do vzhledu závoditi s
přednějšími městy v Minnesotě. I o
potřeby v případu propuknutí ohně jest
postaráno, neboť jest tu obecní stříkač
ka v ceně $2.000 se vším hasičským
příslušenstvím. Hasičský sbor skládá
se z dobrovolníků a má příslušnou bu
dovu.
Jedné věci však Praha ku své škodě
postrádá a to jsou noviny; daloť by se
tu s dobrým prospěchem’ zaříditi vydá
vání českého listu, neboť by sotva na
lezl list v některém velkém městě ta
kové půdy a takového rozšíření jako
zde. Ku podniku takovému by každý
obyvatel této osady s radostí přispíval,.
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neboť tím, čím bytí má osada, tím
stane se teprve docílením zmíněného
podniku.
Vylíčil jsem ctěnému čtenářstvu ne
stranně skutečný stav i poměry Prahy
a vyslovuje vřelé přání, by město stále
tak pokračovalo jako dosud, odporučoji místo to českým obchodníkům,
kteří se chtějí s úspěchem někde usaditi.
Chtěl jsem tentokráte podati úplný
seznam Čechů v této osadě, jakož i
zaznamenati, mnoho-li pozemků vlastní,
nemohu však učiniti spolehlivá udání,
poněvadž nemám více času k sesbírání
číslic; proto obmezuji se jen na někte
ré stručné poznámky.
Ve východní části osady v townshipu Helena, okres Scott, v němž se
polovice Prahy nalézá, bydlí skoro
sami Češi až na několik cizích rodin.
Dále na východ leží town-hip Cedar
Lake, kdež Češi taktéž převládají. Nej
později usazovali se našinci v townshipu New Markét, východně od Cedarlake; zde byl prvním Českým osadní
kem (1876) Karel Breuer i jest zde
nyní usazeno asi 8 českých rodin,
vlastnících okolo 900 akrů pozemků,
(nejvíce 160, nejméně 80 akrů). V sídle
okresu Scott, v Shakopee, bydlí jen
dvě rodiny a každá vlastní lot a dům;
jsou to Matěj Košma a Daniel Šimon.
Taktéž v okresu Biče počali se krajané
naší osazovati teprvé o několik roků
později než v okresích Scott a LeSueur.
Prvním českým osadníkem v okresu
Biče, v towňshipu Wheatland, 7 mil
jihovýchodně od Prahy, byl Blažej Stě
pán (1862), Počátky jeho netřeba vyličovati, neboť rovnají se počátkům
druhých osadníků.
Teprvé po dvou
letech dostal Čecha souseda, totiž Jana
Lapíce z okresu LeSueur.
V tomtéž
roce přijel z Čech Jan Štěpán, syn
Blažeje Štěpána a blízko něho se usa

dil, roku 1866 Jan Štícha a Joseí Vo
sejpka z okresu LeSueur. Boku 1867
přijeli do okresu Biče z Čech Josef
Karták, Jan Pávek, Pavel Štícha, Ma
těj Štícha a několik jiných a od té
doby 3tále více našinců přibývalo, tak
že jest v okresu Biče asi 400 rodin čes
kých usazeno. Nejvíce našinců z celého
okresu vyhledali si domov v townshipu Wheatland, kdež jest Veselí středištěrn jejich. Východně od Wheatland
jest township Webster; zde však bydlí
poměrně málo Čechů. Veselí založeno
roku 1873, když zde započato se stav
bou kostela; jest nejposledněji založeno
a nemá příliš skvělých vyhlídek do
budoucnosti.
Samostatné živnosti ve
Veselí zaznamenávám : Tomáš Lapic,
první hostinec, Vojt. Vosejpka, první
kovárna, Fr. Staněk, hostinec a obchod
smíšený, hostinec Jana Pávka a Mat.
Trendy, kovářskou dílnu Jana Tomka
a obuvnickou Josefa VaSka. Boku
1879 obdržel V. Vosejpka za přispění
p. Vrábka z Prahy, poštu. Národní
život kulhá, aneb lépe řečeno, není
zde žádného. Mají zde kostel a faru,
ale školu žádnou; společenských otázek
si nevšímají.
Samostatných českých rolníků v townshipu Wheatland jest 142 i vlastní do
hromady 11,558 akrů pozemků. Z nich
vlastní 3 po 200, 12 po 160, několik
po 140 a 120, největší počet však po
80 akrech; dva vlastní použe po 20
akrech. Nedaleko Veselí jest též če
ský parní mlýn Matěje Heřmana a
parní pila Jaua Kraj nika a Jana Ve
selého.
Ještě nikdy nebylo lze znamenati tak
velkého návalu přistěhovalců jako letos;
osazují se většinou v jižním a jihový
chodním konci osady a půjde-li to tak
dále, budou všichni mezi námi osazení
Němci a Irčani odtud vytlačeni.
Psáno v New Markét, Minn., v květnu 1880,
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E ŽIVOTOPISU TEXANSXÉHO FAEMEBA J. L. LEŠIZABA.^VYPRAVUJE ON SÁM. ž=š~>

- a mladších letech zamýšlel jsem
Zmiňuji se o tom jen proto, abych doká
B 'které zápisky z mého života aspoň zal, jak zhoubné jest nepřiměřené vychování
í i pro výstrahu a poučení po sobč
dítek, neb co se mne týče, jsem již starý muž
le vždy mne jakási ostýchavost od a seznávám, že se mi smělost a odhodlanost, o
ala, která mne až posud ovládá,
kterou i sem v mládí oloupen byl, nikdy více
fia mnohou žádost mužů mnč zvlá- nevrátila.
jých, takřka mravně nucen následující
Nej krutější doba mého školství byl rok 11.
ádím a prosím laskavého čtenáře o mého stáří; učitel vybíral schopné žáky k prv
jSffizení, neb vše co zde čisti bude poní zpovědi dle poznání co jest hřích a co ne,
> muže starého, necvičeného, které- a já byl také mezi ně vřaděn; nyní nevěděl
mladém jeho věku takřka žádného jsem čo počíti. Jiti k zpovědi? Uvalím na
dostalo.
sebe a matku mou ten největší hněv a nená
dijsem se 16. května 1806, na Mo·
vist mého otce a snad i bude toho následek
kém pomezí ve vsi Horboticích, návyhnání z domu, a nejít? upadnu opět v pro
politické správy k někdejšímu pannásledování se strany učitele, katechety a mých,
spolužáků. Umínil
' . . . ;kroun■ ;liách a
jsem si tedy předí k lostírati, že neznám
ještě co jest hřích
otkvtli
...
Zábřesk. p. na otázku,
... ■ ávě.
byl-li by to pro
Josef
mne hřích,kdybych
přísný
někomu něco uhelvétkradl, odpověděl
! :
ání;má
jsem ano, na otáz
ku pak, kdyby spo
• i·. !.···, d íhá to
' *|ka, rolužák něco ukradl
H h.· j«alie Proa mně to dal scho
·.■■· ·;.■ \ z Crhova
vat z bázně před
•oyk:
římská
trestem, zda-li byl
bych toho hříchu
i». '?n. kw Tento
·'
·’ oženský
účasten? odpově
.·· h j»« čů byl
děl Jsem že ne. A
proč? proto, že já
... ·'častých
Ňíaii J oepókojsem to neukradl
1 ulilo všea chránil svého
bližního před tres
):v, eeuky a
;■ - 1 dětství
tem ; ,,aj“, říkával
můj katecheta p.
.»· mně a
réjc i.k nyní poJupsl, „ty jsi jiyíjv na cenác dost vnímavý,
podivilo, že nemů
.
>t. Všetřpsnr« '?méhostážeš poznati co jest
1 . |em nahřích“. Možná že
■
v·
rímskomne prohledl a ur b· i1. .. . školu v
vážil
postavení mé.
Josef Lidumil Lešikar.
·.€<. <yllt opb můj
Ostatně nebyl tak
jediný
fanatický jako uči
rodišti
tel, byl jsem tedy
•
M;v ncíinili se
pro tentokráte od
y ep.
· lé výminky, jak zákon v podobných
zpovědi osvobozen a určen pro příští rok. Za
rlíledcm k protestantským dítkáni školu tím se však stala velká změna, otec můj pro
atiolickou navštěvujícím předpisoval,
dal svůj selský statek a odstěhovali jsme se z
m ke všemu přísněji přidržován než- těch něbetýčných hor do města Napajedel v
’ nsko-katolické, a za dost malé pochy- kraji Uhersko-Hradišťském v Moravě, kdež
” pí č.íjlmčtech náboženských byl jsem vždy jsem poslední rok navštěvoval školu.^ Učitel i
'r< í|tán, k. p. když jsem nešel kříž po- jeho pomocník byli vážní mužové, též tamnější
1 roků od cesty stojící, a neklekl do stařičký děkan p. Pátež a oba jeho kaplani
v ž kněz nesl pána boha nemocnému byli snášenliví, ano ani od sousedstva netrpěli
Za vše to a podobné jsa týrán i jsme žádné příkoří, ačkoii jsme byli opět v
. áků neosmelil jsem se ani učiteli,
v celém okolí jedinými protestanty.. Nepoby
bliku, který mne vždy vinným u- li jsme tam však dlouho, ač to byl kraj dobrý,
• ;. rodičům mým, bych různici nespůso- otci mému se tam stýskalo, ten pohyblivý život
íovati; tíni stal jsem se plachým a ne- jej netěšil, on byl tuze zvyklý na tichý život
: čemuž přispěla i nemístná přísnost horský, prodal tedy se ztrátou tamnější svou
, ztratil jsem tak všechnu sebedůvěru živnost.selskou a stěhovali jsme se zpět jdo
osadv Ôermenské u Landškrouna k přátelům
nm skutečně, že jsem ten nejhorší
otcovy první manželky, na čas, než zas něja■ bolí.
Ed
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kou živnost zakoupí. Tam nastal nový ač krát
ký. stavec mého života; měl jsem býti v cír
kvi Cermenské Hel. Vyz. jakožto protestant
privilegován, musil jsem se tedy připravovat
ku konfirmaci, hatilo se mi to však, neb jsem
měl ten katolický katechismus již v živé pa
měti, pletl jsem se tedy v odpovědích, a ne
bylo také divu, neb jsem byl vezkrz katolicky
vzdělán, ano v katolickém kostele pokřtěn, na
solen a svátým olejem namazán; kazatel Josef
Gerza mi při podobných chybách obyčejně ří
kával: „Nu, jest vidět, žes studoval u Říma
nů!“ Než vpravil jsem se brzo do toho nového
rubáše, a složil můj examen s pochvalou. Nyní
obíral se otec s životní mou otázkou, co dále
ze mně býti má; z počátku obmýšlel mne po
slat na gymnasium do Modré, v Uhřích, kde i
chudí studovati mohou, málem by se byl tedy
ze mne vyloupnul třebas i velebníček nebo
dvojctihodný, ale sešlo z toho, neb bohové
mne určili krejčovině; nebudu popisovat, co
jsem v této nové praxi zkusil, řeknu jen, že
jsem přestál všecky zkoušky od stupně k stup
ni, které každý učedník podniknout! musí, chce
li hodnosti tovaryše dosáhnouti.
SF’*' V 17. roce mého stáří zemřel můj otec po
velmi pohyblivém životě; nepodařilo se mu
totiž více vzdor mnohému přičinění vlastního
útulku se dopíditi; matka má si nyní přála,
abych ji v náboženství následoval, pouze ze
stanoviska rozumu, totiž že by byl pro mne
svět širším; já jsem se však cítil v protestan
tismu mnohem svobodnějším, asi jako šlechtic
proti poddanému a robotníku, zůstal jsem tedy
prozatím „beranem“, jak ti dobří lidé to na
zývají. Brzo po smrti otcově obdržel jsem di
plom jakožto zkoušený krejčovský umělec,
sebral jsem tedy všecky své vědomosti, kde
která byla, do kapsy a mých pět švestek do
vaku, dal vlasti s bohem a odešel do Uher.
Tam prožil jsem nejkrásnější a nej blaženější
můj věk, a poznal trochu té politické svobody,
neb Uhři již tenkrát měli ústavu a byl bych
tam snad na vždy zůstal, ale notář v St. George, když jsem chtěl dále cestovat, vidoval mi
mou pracovní knížku přes Brno zpět na Landškroun, že prý nemám povolení do Uher k
ces to ván í
___
Shledal jsem se tedy opět po dvou letech s
matkou svou, a měl jsem tu nejlepší vyhlídku,
že co nevidět dostanu bílý kabát s výložky, po
kterém jsem ani dost málo netoužil; v ten čas
bral se poněkud ohled při rekrutýrce na ženaté
a mně nezbývalo tudiž nic jiného nežli se oženiti, abych, možnoli, vojenskému stavu se vy
hnul. Manželství mé bylo v celku dosti šťast
né, neb moje družka, kterou mi dobré nebe až
po dnes při životě zanechalo, byla vždy šetrná,
pracovitá a mně věrná a s ní Jsem též malou
živnůstku [asi pod devět měřic výsevku] byl
sdědil; museli jsme však velmi šetrně žiti, neb
živnůstka ta a krejčovina k sobě se nehodily.
(Musím zde vyznati, že při všem, co mne po
tkalo necítil jsem se nikdy nešťastným, byl
jsem vždy spokojen se svým stavem, a spokoje
nost jest to pravé bohatství.) V mém obmezeném stavu přišla neočekávaná pomoc, obec
Nepomucká kdež jsem obýval, učinila mne,
slušně řečeno svým notářem, s ročním platem
10 zl. šajnů, co obnášelo asi zdejší 2 dollary,
toť se rozumí že krom toho byla též nějaká
naturalia, bylo tedy po starosti. Než někdo
snad řekne: „devateré řemeslo a desátá nouze“,
nechci se s nikým o to přít, neb to může být

pravdou.
V tomto výnosném mém úřadě na
stala mně nová starost, jak mým povinnostem
zadost učiniti, neb jak větší částka mladých
lidí, zapoměl jsem i tu maličkost, kterou jsem
se ve škole byl naučil, tak že jsem ani pořádr
ně své jméno napsati nedovedl. Než nouze
jest dobrý učitel. Představený obce, [rychtář»
jak byl tenkrát nazýván] neznal’ ani perem
škrtnout, dost málo tištěného v české řeči pře
číst, a vše se v němčině úřadovalo a .psávalo,
tuť přišlo ovšem vše na mne, a to právem,
vždyť jsem byl od obce placen; rychtář měl
na starosti jen udělati své tři křížky místo pod
pisu.
■'
· , '
Okolnost tato přivedla mne k pilnému cvi
čení se, a musím říci, že v krátkosti učinil
jsem znamenitý pokrok; nechtěl jsem si v ni
čem zadat, má živnůstka a řemeslo arci tím
trpěly, ale na vědomostech jsem získal; četl
jsem výtečné knihy, kde jsem se jen jaké mohl .
dopídit,hlavně německé neb o české nějaké knize
krom náboženských, nebylo tenkrát na venko
vě ještě ani slyšet. Po svobodomyslných bažil
jsem zvlášť; pohnutkou k tomu byla nábožen
ská různost mých rodičů, toužil jsem zyěděti,
kde pravda vězí; posud jsem dával protestan
tismu přednost, ale jak jsem užasl, když se
mi dostala do ruky kniha „Ruinen der Štädté
von Volnay“, četl jsem mnoho od Blaumaue ra
mezi jiným „Das Glauben und Wissen“, Heg
la, Schlcgra a mnoho jiných.
Jak jsem již řekl, nebylo tenkráte na ven
kově ani českých časopisů; první, kterého jsem
se dopídil, byly „Květy“ beletristický časopis.
V tom čase obdržel jsem prostřednictvím stu
dujících v Uhřích „Slávy Dceru“ a potěšil
jsem se velmi, že stává ještě tak horlivých,
mužů pro národ. Nyní jsem pokračoval na
dráze k svobodě ducha i těla vedoucí rychle a
směle, ty pouta ducha svírající šťastně jsem
rozlámal. Není to sice snadné, těchto tížících
mur se zbaviti, stojí to mnoho boje zvlášť člo
věka, který musí jako já ta přesvědčení sbírat
co maková zrnka sem tam rozptýlená, ale s
pevnou vůlí přichází se do předu. Památný
rok 1848 osmělil mne ještě více, netajil jsem
se tak úzkostlivě se svými náhledy, pracoval
jsem v okolí mém pro zvolení do českého sbě
rnu „navržených kandidátů od zemského výboru
L. Šlesingra z Oustí nad Orlicí a Rybičku, do
ktora lékařství z České Třebové; svolával jsem
schůze ve všech okolních vesnicích, ale všude
mi bylo řečeno: „ty muže my neznáme.“ Dar
mo bylo poukazovat, že jsou od zemského vý
boru odporučeni; zmálomyslněl jsem, vida ze
národní naše věc jest takto ztracena, neb Něm
ci byli svorní.
. ’ c
Přišel den volby, a vikarius Uandškrounský ohlašoval kandidáty, mezi jinými též jisté
ho Václava Lešikara od nás z Nepomuku s
doložením, že se sám co kandidáti hlásil; já
věděl, že jest to lež a úsměšek, neb muže toho
jména ani u nás nebylo; tím bylo'· dokázáno,
ze se nikdo od nás za kandidáta hhíšiti nemohl
a naléhal jsem aby mi bylo sděleno, kdo toho
kandidáta u vikariátu udal. Dlouho se ten jemnostpán vzpouzel, byl to kutýNěínec, koneč- ·
ně udal, že jistý Stránský z Retovajej ponavrhl. Nevím čím se to stalo, že jsem ve všech
4 volicích okrescích na Landškrounsku nejvíce
hlasů dostal, neb svatě mohu ujistit, že jsem
se o to neucházel, a ani js^m na něco takového
nepomyslil Po mně byl zvolen jistýY sedlák
Václav Pešl, Němec, a co náhradníci Slesinger
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a Rybička; jak známo, nepřišlo k českému
sněmu, neboť Windisch^raetz v ten čas již
Prahu bombardoval. Musím se ještě zrnin i ti o
předcházející volbě do Frankfurtského -němu,
kde Rakousko mělo se stáli klihem německých
caparlů, hlavně baštou proti Rusku; k volbě
té se arci nikdo z Českých vesnic nedostavil a
u německých volitelů, na které jsem poněkud
vliv měl, docílil jsem to, že z volby té docela
na Landškrounsku sešlo; dopálil jsem tím arci
barona Vojta, krajského komisara v Chrudimi,
který co predseda k volbě té poslán byl, neb
mne povolal k soukromnému zodpovídání se,
proč jsem se té volbě tak opíral; měl bych sice
o tonno pomlČeti, ale považuji to též k zvlášt
nostem mého života V této pohyblivé době
měl jsem příležitost s mnohými výtečnými
osobnostmi buď písemně neb osobně se seznámiti ku př. s Bož. Němcovou, Klácelein a s
jistým horlivým a řálným kooperátorem, po
zdějším farářem v Česke Třebové (zdaž li ještě
žije?), s Bedřichem Košutem, s Arnoldem, a s
mnohými jinými údy bývalé „Svornosti“, ná
sledkem čehož jsem se stal, když reakce na
stala u Němců téžjtak řečeným „Svornoster“.
Byl jsem takřka pod policejní dohlídkou, páni
četníci byli mými denními hostmi a neobtěžo
vali si i nočního času svou návštěvou mne poctíti, zvláště dotěravý byl desátník Šrenk; tázal
se mne co dělá vláda [chtěl jsem mu již jed
nou odvětit že dluhy] a když mne žádal, abych
mu mé knihy, které čtu ukázal, předložil jsem
mu Bruncvíka, Meluzínu, Jiříkovo vidění, snář
a Selskou Pranostyku, což jsem si k tomu cíli
od jedné babičky byl vypůjčil.
Oas mně při
tom všem značné ubíhal.
Odbíral jsem již
i
„Národní Noviny“, Šotka, redigované Havlíč'
kem ..Selské Noviny“ a „Večerní List“ od
Arnolda·, pak „Česko-Bratrského Hlasatele“ od
B. Košuta, i předčítal jsem též jiným zvlášť
,Moravské Noviny/ které mi šlechetný a dobrý
náš Klácel na žádost Boženy Němcové, s nížto
jsem byl v častém dopisovaní tři roky bezI platně posílal. _ ______ *
i|
Získal jsem tedy mravně mnoho, ale můj
I hmotný stav byl vždy obmezenější, litoval jsem
■ mou manželku, která se namahavě dřít musila,
U neb to požehnání manželské bylo okolo nás
Íí vždy četnější, k tomu ta věrolomnost vlády,
.při rozehnání říšského sněmu v Kroměříži.
.· i Potud jsem byl dobrým císařským nyní co
' počít —kam se uchýlit? Bylo mi se všech stran
•Huzko; věděl jsem sice něco o svobodné Ameri'
bylo však otázkou s jakou majetností se
.tam odvážiti možno.
Z podobných pohnůtek
pomýšleli tenkrát mnozí jiní v osadě naší též
,/ia vystěhování se a měli hlavně namířeno do
Jteanátu v Uhřícli, což jsem jim ale neschvaloWal, předně z ohledu nezdravé té krajiny, su
dového a nevzdělaného tamního lidu a konečně
e Maďaři po jejich nezdařené revoluci Slova
ny a Němce náramně nenáviděli a všemožné
říkoří jim činili.
Mé varování by snad nebylo prospělo,
lyby se mi náhodou nebyl dostal do ruky
is listu jednoho protestantského kněze, E.
rgmana, který se byl do Catspringu v Texas
iruského Slezka ze títroužin vystěhoval, on
al odtud svým známým do Stroužin najmě
tému Kalacnému, aby za ním do Texas se
.(stěhoval. Vypsal vše co stojí cestá výpraValentinovou z Hamburku až do Texas,
. Jiá strava a obsluha na lodi, krajina zdejší,
I* Jajeho výdělek. Upozornil jsem tedy na list

ten ony do Banátu vystěhovat se chtěvší, a by!
jsem odhodlán s rodinou mou též do Texas se
vystěhovat; zakročil jsem o p.úvodní list a
prodal i svou živnůstku a sice s výminkou,
neb má manželka neměla chuť své rodné měs
tečko opustí ti a do neznámé zámořské krajiny
se odebrati, a já nechtěje ji násilí činiti, zů
stali jsme tedy opět v naší živnůstcc a v ob
vyklém blahobytu zpět; ostatních j)ak 16 rodin
vydaly se pozdě na podzim 1851 pres Hamburk
na cestu do vTexas. Bylo lo první stěhování z
východních Cech a, Moravy a nevědělo se dřív
zda li vůbec jaký Čech do Ameriky se vystě
hoval, neb úřadové hleděli každou zprávu ostěhování se do Ameriky pečlivě utlumiti, ba
kladli tomu i všemožné překážky. V Hamburku
padli naší ubozí vystěhovalci židovi Hiřmanovi
do rukou, který je na oko obstojnými kontrakty
přes Anglicko do Liverpoolu vypravil, tam jim
ale byly dány kontrakty jiné, dostávali stravu
syrovou, ztuchlou a zkaženou, každá rodina
musila si sama variti. Jejich loď „Victoria“
byla již dřív přeplněna Irčany, a tím se stalo,
že z našich vystěhovalců krom Irčanů polovice
na té cestě, která 17 týdnů trvala, zemřelo.
Skoro celý rok neslyšeli jsme nic o ne
šťastných našich krajanech, teprv v září 1852
obdrželi jsme truchlivou zvěst o politování hod
ném jich osudu, a tu počalo dopisování. Mezi
tím časem dopisoval jsem někdy našemu milé
mu Klácelovi, hlavně o tom vystěhování, k
čemu on mne ještě povzbuzoval, abych jemu
jeu vše sdělil a on že to uveřejní v novinách,
ale aby to dostalo průchod, on že bude psát
na oko a pro svrablavé uši proti tomu (takové
tenkrát byly poměry), byl tedy i doslovně uve
řejněn onen dopis E. Bergmana v „Moravských
Novinách“, které Klácel redigoval, čímž se
rozšířila zpráva o Texasu v Americe po Moravě
se vší podrobností, a následek toho bylo valné
stěhování z východní Moravy do Texas, totiž
od Vsetína, Vizovic a s tamního okolí. Pová
žu i i se tedy za původce stěhování se rodáků
našich sem do Texas, a neobávám se, že by
kdo proto právem na mne naříkati mohl.
V roce 1853 odhodlala se konečně má man
želka na doléhání dorůstajících mých synů též
k vystěhování, což ale již spojeno bylo s ob
tížemi, neboť můj nejstarší syn byl již přes
dvacet roků stár a k vojenskému stavu scho
pen i bylo k obávání, že do Ameriky již ne
bude propuštěn, avšak na přímluvu hraběte
Norberta Poetinga, tehdejšího podkrajskébo
okresu Landškrounského, který mi byl dobrým
přítelem, byl, při odvodu vojenským lékařem
za neschopného uznán a propuštěn.
Nyní to šlo parou. Vypravilo se se mnou
17 rodin a dne 9. října 1853 opustili jsme náš
domov, na začátku listopadu sedali jsme na
l®ď „Sava“ na kterou jsme v Grage 14 dní čekati musili, a na boží narození přistáli jsme u
Galvestonu. Cesta naše po vodě asi 7 týdnů
trvající byla v celku šťastuá a výprava Bedekrem z Břemen obstojná
Považovali jsme
se ted^y šťastnými vůči naším předchůdcům; po
krátkém odpočinku v Galvestoně byli jsme do
praveni po parníku do Hustonu, odtud vlékli
jsme se pomalu s volskými potahy vzhůru do
kraje (železnic tenkrát ještě nebylo a Texas
nebyl čím je dnes); na cestě té strávili jsme
opět 14 dní; byla to asi vzdálenost 60 zdejších
mil, a takpouť naše trvala v celku přes 14
týdnů. Přišli jsme konečně k zbytku našich
zubožených krajanů blíž New Ulmu; někteří
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layli ve službě, asi čtyry rodiny vystavěly si
naspěch jakýsi srub, jejž společně obývaly,
shořel jim však se vším, co cestou nepozbyli.
Ale mysl jejich nebyla klesla, hleděli v naději
budoucnosti vstříc, a vskutku stali se téměř
všichni zámožnými občany. Manželce mé tento
příchod do Texas a shledání se takto s našimi
krajany nikterak se nelíbil, mlčela však a tru
dila se, já ale nalézal útěchy v svobodě, dítky
jsem dal též do služby a sám s manželkou obý
val jsem u jednoho našeho známého, který si
byl po vyhoření opět chatrný byt zbudoval;
byl to Karel Šiller, který již odpočívá v hrobě.
Pokoj jemu! Ještě tpho roku 1854 koupil jsem
společně s jedním Cecho-němcem nedohotovenou farmu a obývali jsme spolu tuto bídnou
díru po 2 lota.
Věru, nebyl to život k závidění, rozdělili
jsme si pak pozemek a mně připadl díl bez
stavení a vzdělané půdy. Nyní jsem počal s
dvěma staršími syny tesajit a v roce 1856 o
vánocích byl jsem již pod vlastním krovem.
Že každý začátek jest těžký, jest vůbec známo,
to zkusil jsem sám též v míře vrchovaté; na
pozemku byli jsme s mým společníkem při
koupi o 70 akrů ošizeni, a dlužili jsme naň
značnou částku; z nedostatku peněz koupil
jsem k jízdě mexikánského pony, který mne
shodil kdy a kde se mu zlíbilo, málem by
byl jednou i mou manželku usmrtil: koupil
jsem si jedno spřežení volů, z nichž jeden obíral se již myšlenkou o pomijitelnosti tohoto
života, a odebral se brzo k otcům svým; něco
podobného mne potkalo vícekrát v krátkém
čase, neb nemajetný kupuje vždy nejdráž zvlá
ště na úvěr; šlo to tedy se mnou ku předu jen
račím krokem, ale šlo to přec.
Řekl jsem již, že tenkrát nebyl Texas
leště tím, čím jest dnes, pořádná stavba neby
la takřka k spatření, jen samé sruby, v kterých
ani jednoho hřebíku nebylo, místo oken byly
jen díry, dvéře z nějakých štěpin stlučené neb
nějakou tkaninou zastřené, prkno a jiné nále
želo k zvláštnosti, a v našem setlementu celém
bylo jen půl vozu; t>valo to mnoho let, než
jsem si též takovou equipáži pořídili mohl.
Při tom všem nezastcsklo se mne a nezatoužil
jsem ani okamžik po mé někdejší vlasti, které
ani já, ani ona mně pomoci nemohla. Mne
blažila svoboda a volnost zdejší,neb já nebyl z
Íjočtu těch mnohých, abych tak řekl nedospěých, kteří se vždy úzkostlivě sukně matky své
drží, a křičí: „Mamo, mámo, maminko naše!“
ačkoli poeud ještě rodnou mou vlast ctím a jí
si vážím. Skutečně, byl jsem zde vždy spo
kojen i v kruté době zdejší občanské války.
Stav můj se vždy lepšil, nescházelo tedy nic,
než písemnictví naše, neb neměl jsem naději,
že se jakého v Americe dočkám; nevěděl jsem
totiž že takový počet rodáků našich na severu
obývá, ani že by se tu kdo k vydávání a vedení
českého listu spůsobilý nalezl. Tu pojednou
obdržím list od Jana Bárty Letovského, které
ho posud si připomínám co jednoho z prvních
pionérů, kteří české literatuře zde cestu razili;
nevím však posud, jak o mne v Texasu zvěděl,
neb jsme se nikdy nebyli viděli, ani dřív o
sobě slyšeli. On mi sdělil že se na severu na
základe akcií o vydávání českého listu pracuje.
Byla tu radost v Israeli! Sehnal jsem v krát
kosti 20 akcionářů v okolí mém a první ,,Ná’
rodní Noviny,“ počaly brzo na to v St. Louis
vycházeti a mne oznámily co povšechného jed
natele v Texas.

Počaly si však hned velmi neobezřetně a
neopatrně; já vida, jaké následky to míti může,
považoval jsem se co spoluakcionář v právu,
k zdaru našich novin též něco pronésti; radil
jsem, mají-li naše Národní Noviny se udržeti,
že jest nutná potřeba všeho příkrého vystupo
vání z počátku jak v politickém tak i v nábo
ženském ohledu se zdržeti, tak aby naším ro
dákům jakéhokoliv vyznání přístupnými a v
svobodných i otrockých státech procházejícími
byly. Ale vše marno. Abraham Lincoln byl
v nich pod hvězdnatým praporem tučnými li
terami co kandidát presidentství s celým jeho
programem ohlášen. To a mé jméno co jedna
tele dovedli Amerikáné a Němci z nich přec
vyčenichat, ba byli i někteří rodáci, kteří vzdor
výstrahám mým z obsahu novin otrokářům ně
co sdělili a nyní počalo pronásledování a utr
pení mé; byl jsem za nejhoršího abolicionistu
prohlášen, anglické a německé noviny zdejší
hlásaly veřejně že mne a Jana Rcymerhofra z
Catspringu, který byl též později jednatelem
N. Novin, nutno na prvním dubu pov< šiti. Ne
byl jsem tedy ani okamžik svým životem jist.
Jednou přijelo na mne šest těch chlapů, byli
to většinou Němci a vůdcem jejich byl Arnošt
Knole; setkal jsem se s nimi neohrožen, vždyť
jsem se necítil v ničem vinen a vyvázl jsem
tehdy se zdravou kůží.
Musím zde dodati, že zdejší Amerikáné, z
nichž tajní bdělci pozůstávali, nebyli daleko
tak zuřiví, jako mnozí němečtí otrokáři. Byl
to krutý čas, neb později i sami někteří Něm
ci třebas ne co abolicionisté, nýbrž co věrní
unionisté byli žalařováni, ano na mnoze i lynchováni. Válečná vřava byla nyní v celé své
síle rozzuřena, Texas od celého světa odříznut i
nebylo odtud žádného vyváznutí nežli do Me
xika a to s velkou obtíží. Vše co zbraň unésti mohlo, bez výminky muselo do války, z
počátku od 18. do 35. roků, posléz až do 50,
starší pak měli tvořiti dobrovolně tak řečené
,,minuté men ‘. Nikdo z bílých lidí nebyl k
spatření, leč šediví starci, ženy a děli, vše bylo
ve zbrani, válce musili obětovat pole, odvádět
daň a spíž, bavlnu, kukuřici a špek. Mně se- ·
brali tři syny najednou, udáváno, že jsou to
dobrovolníci; nejstaršího jsem na čas vysvobo
dil, udávaje, že jest již přes leta, musil však
sloužit u milice, a nejmladšího byli by též
chytili, vymohl jsem jej však u generála McCrudia, že není ještě 18 roků stár, odešel pak
z bázně do Mexika a tam ubožák z práce na
máhavé zemřel; byl jsem tedy sbaven všech
svých dítek, spočívala na mne krom této tíže
ještě starost o hospodářství, o manželku a o .
rodinu mého nejstaršího syna. Tím však ne
byla ještě míra útrap rných^ dovršena. Moji
dva prostřední synové, kteří byli vřaděni k
pravidelnému vojsku byli několik týdnů v le
zení u Brenham a konečně komandováni do
boje k Vicksburku na Mississippi.
Nemohu vypsati, s jakým srdcem jsem je
vyprovázel: představoval jsem si jejich zmrzačo-1
ná těla, ba snad mrtvoly, které pro udržení
otroctví a zrušení unie obětovat musili; noní možno vysvětliti city, jež mne tenkráte uvládaly. Třetí den na to uprchli moji synové
z pochodu ještě s dvěma sousedovými sý/.y
Tomášem a Janem Votýpkou; nyní byla dpb á
rada drahá. Jak je skryti před tou zuřivou >
sběří? Vždyť jsem byl již drive, jak výše? ti ve
deno skrz české noviny co nebezpečný
onista nenáviděn, bylo mi tedy jasno, co’ n&
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sledovat bude, a konec války byl nedohledný,
ba bylo k obávání, že konečně otrokáři zvítězí,
neb kramářské Anticko mravně i hmotně je
podporovalo. První čas, pokud válka u Vicksburku trvala, ucházelo to ještě s našimi uprch
líky; jak ale Vicksburg padl, tamní vojsko odStěpenské bylo zajato a když bylo slíbilo, že
proti unii více bojovati nebude, bylo domů
puštěno. Většina věrolomná z něho ihned zase
do řad se stavěla, pluk pod jiným jménem
proti unii sháněla, učiněné přísahy vědomých
a poctivé též tak učiniti vším násilím nutili, Tu
povstal sběsilý hon, po všech, kdož konfedera
ci sloužiti nechtěli,
*
cvičené tlupy potloukaly
•e dnem i nocí krajinou, držely hon na lid co
na dravou zvěř se psy, jenž cvičeni byli u
chytání uprchlých černochů. Smečka takových
to hafanů přepadla jednou manželku mého
syna. Roztrhali na ni šaty a byla by i nebez
pečně utrpěla, kdyby pomoc v čas nebyla při
šla. Poznala-li tato sběř koně, sedlo a cokoliv
někomu náležejícího po němž se sháněli, vzali
to jednoduše sebou, přepadali obydlí nejraději
v noci, a obrátili vše na rub; a takovýchto
návštěv byl jsem co vykřičený protiotrokár čet
ně účasten, nebyl jsem ani na okamžik svým
životem jist, vždyť master Lynch držel tenkrát
své hody. Moji synové a jejich soudruzi mu
seli se zdržovat výhradně v lesích, dutých stro
mech a houštinách, v zimě v letě a dešti, který
jest zde náramně vydatný, byli otrhaní a bosí,
nebylo nic ke koupi k dostání, poněvadž žádné
zboží do Texas nepřišlo, leč přes Mexiko a to
mělo náramnou cenu; prostá ženská zástěrka
•tála 80 dolarů, pár střevíců 50 a boty až 100
dollarů a libra bavlny naproti tomu platila 7
ctů. peněz odštěpenských. Bavlnu nebylo do
voleno jinému prodat než státu, a Anglicko do
dávalo rebelům za ni zbraň a jiné potřeby vá
lečné přes Mexiko. Odnaučili jsme se tedy
piti kávu a jisti pečivo pšeničné a byli jsme
též pravými tempe re nelári; Amerikáne byly v
tom o něco lepši. Černošky předly a staré
Amerikánky znaly ještě z dřívějších časů tkáti
a látku všelijak barvit, černoši vydělávali kůži
a shotovovaii obuv a tak vyhověno nej nut
nějším domácím potřebám. Nemohu vypsat, co
jsme zde za tri leta zkusili. Bylo zde mezi
jiným určeno, že až odštěpenci zvítězí, bude
majetnost všech přistěhovalců zabavena a oni
ze země vyhnáni. Po lidech se střílelo jako
po psech, jednou též střelili po mém synu,
unikl jim však; více mně o něm nebylo sdělenof v obyčejném životě byla to doba krátká,
* Pro čtenáře událostí tehdejších méně zná
mého, budiž zde krátce podotknuto: Jižní otrokářské státy udávaly vždy, že jsou od sever
ních svobodných států na svých otrockých zaří
zeních zkracovány. Pokud byl tedy z jihanů,
vlastně z demokratů, jak se otrokáři rádi nazý
vali, president volen, tlumili poněkud nevoli
svou Když pak byl Abrahám Lincoln ze stra
ny republikánské 1860 za presidenta zvolen, tu
vzplanul jih v jednom plamenu a zamýšlel od
spojeného Soustátí se odtrhnouti [odtud jméno
,,odštěpenci“J a jižní čistě otrockou republiku
pod vlastním presidentem sobě utvořiti a tak
otroctví sobě nejen na věčné časy pojistit! ale i
novým dovozem černochů z Afriky ještě rozšířiti. Strana severní nazývala se tehdy federali
stická, neb unionistická, a strana jižní s pre
sidentem Jefferson Davisem v čele konfederátní či secesionistická.

pro mne však byla věčností, než jsem se o něm
opět dověděl. Nemyslil jsem ýináč než že ná
sledkem té rány padl a od vepřů roztrhán jest;
on však šťastně z nebezpečenství toho bez úrazu vyvázl. Sousedův však syn Tomáš Votýpka byl střelen, sebrán a do vezení zavlečen
kde k žalosti svých rodičů zemřel,než předešel
takto ještě smutnější katastrofě, neb jeho bratr
Jan byl též chycen a vojenským soudem k
smrti prachem a olovem odsouzen, než ale
ortel smrti mu oznámen, podařilo se mu uprch
nout!; těší se tedy posud životu a, zdraví svému.
Jest mi těžko o této hrůzyplné době dále
psáti, ačkoli látka daleko vyčerpána není; do
dám tedy jen, že jsme při vší té svízeli úplně
zdrávi byli, neb zdravotní stav byl tenkrát vů
bec nadobyčejný; pouze jednou měl^ můj syn
žloutenku a byla nutná pomoc lékařská. Ale
bylo rádno zjeviti někomu skrýš neb aspoň cho
robu uprchlíka? V té tísni dozvěděl jsem se,
že jistý lékař projevil se býti ochotným přispěti pomocí lékařskou každému, kdo by jej po
žádal, kdyby i do lesů tajně jiti měl. U toho·
tedy hledal jsem pomoc, kterou mi ten šlechet
ný lidumil také ochotně poskytl a nev^zvídal
ani slovem, komu lék ten náleží; postačilo mu
pouze vylíčení choroby a stáří trpící osoby,
tušilť on asi okolnosti. Díky a všechna čest
tomuto poctivci—jest to pan dr. Nagl nyní v
St Louis žijící. Vše má na světě jednou ko
nec, a tu přišla pojednou též neočekávaná zprá
va, že odštěpenci jsou úplně poraženi a válka
ukončena; nevěřil jsem tomu hned tak na kvap;
vždyť mi utkvěly v paměti hned s dětství časte
liché zprávy že Napoleon jest na hlavu poražen
a zajat, vystříhal jsem tedy mé syny, aby tak
brzo na světlo nevycházeli. Než zpráva ta
osvědčila se tenkrát pravdou, vzdor tomu jsem
se přec nemohl dlouho vpravili do života bez
pečného, rozhlížel jsem se kolem sebe jako
znova na svět přišlý, zatoužil něco zvěděli o
rodné vlasti mé a časopisectvu našem v Ame
rice, neboť po ta všechna leta nedošla sem jiná
zpráva, nežli o vítězství odštěpenců. Pomalu
počali jsme se mravně i hmotně křísit, neb po
válce dostoupla bavlna ceny báječné, platila
libra až 30 centů dobrých peněz (odštěpenské
peníze padly již za čas války až na let. a posléz měly jen cenu hadrů); mnozí, kteří v čas
války v bavlně pracovati a ji udržeti mohli,
stali se pojednou zámožnými. I já měl něco
bavlny, což postačilo k zahojení starých ransvědčilo se tedy přísloví: ,, Vojna, někomu
hojná.“ Jak příjemné jest slunečko po bouři,
tak byl pro mne nastalý mír, neb jsem mnoho
přetrpěl a o 2 tisíce dollarů na mém výrobku
zkrácen byl, ale při tom všem nelitoval jsem
nikdy vystěhování mého do Ameriky a doklá
dám se mou ctí, že vzdor tomu všemu nikdy
nezatoužil jsem ani na okamžik po mé někdejší
vlasti; vždyť to není nic zvláštního v pohodl
ných okolnostech žiti, a kdo nic neutrpí, není
hoden nějaké vymoženosti svobody a vůbec
nějaké výhody, on neumí si toho ani vážiti,
neb nezuá cenu, za kterou vykoupena jest, —
důkazem toho jsou zdejší osvobození černoši.—
Sedím nyní spokojen s manželkou mou v
kruhu šťastné rodiny naší, pozůstávající z 3 synů
jich manželek a 14 vnuků; žiji svorně v sou
sedstvu mém a patero národních časopisů po,,
sketuje mi poučení, zábavu a rozhled po světě
širém. Těší mne že jsem žil v době tak zna
menité, a mám naději, že opustím dnes neb
zítra dějiště pohyblivého života mého v pokli
du a spokojeně.
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STRUČNÁ STATISTIKA
^fosad, míst, měst a okresů ve Spojených Státech, Čechy obydlených.^
Á

Wilson, okres Ellsworth, Kausas.

Česká osada ve Wilson a vůkolí,
jejíž malý počátek vylíčen jest v prv
ním ročníku tohoto kalendáře (str.103.)
a založena byla F. J. Švehlou, kterýž
prvně v časopisech na tuto krajinu upozornil, rozkvetla utěšenou měrou za
těch šest roků uplynuvších od jejího
naložení. Prvními osadníky (1875) byli
,'zde bratří Josef a Václav Klíma, brzy
ípo nich pak přišli: Jan Čížek. Jakub
Jedlička, Martin Muegl, Antonín Sorner, Jan Brašna z l)etroit, Mich.,
Martin a Adolf Honomichlovic, Frant.
Hubka, Jan Kvasnička, Josef Krofta,
Merchl a syn, Jan Miškovský a Jan
Vaněk z Nového Yorku a všichni usa
dili se na vládních pozemcích ve vů
kolí
Station.
Byla to pouhá
železniční stanice sestávající z několika
prkenných baráků, mimo nichž zde byl
pouze z cihel zbudovaný hostinec a ta
ková též škola.
Však nyní\ Česká osada se rozkládá
od prvotního svého počátku na šest
mil směrem západním do okresu Kusell, na dvanáct mil severně do okresu
Lincoln a na čtrnáct mil východně do
•okresu Ellsworth až k městečku téhož
ju éna, kdež rodák náš p Jos. Kalina
má kovářskou dílnu značně velikou.
Na jih táhne se osada do dálky asi
patnácti mil i můžeš po celou tu cestu
jeti samými českými osadníky. Tam,
kde ještě před nedávném proháněla se
stáda bůvolů, tam kde ještě před krát
kým časem přičiněním pánů Sekavců
klesla tak mnohá srna, tam spatříš
dnes mohutnou 03adu a poštu Palacký,
kdež jest poštmistrem p V. F. Sekavec.
A hlavní příčinou rozkvětu této osady
jest krásná poloha, rovné a úrodné
pozemky,— pěkná vyhlídka do budou
cnosti. Osada rozšířila se i do soused
ního okresu Bartoň, kdež se nalézají
neméně pěkné pozemky. Nelze pro
obmezenost místa popisovati osadníků
.zdejších osudy, poněvadž však velmi
málo o osadě v kalendáři tomto pově

děno bylo, a poněvadž žádný ze schop
nějších osadníků péra se nechápe, by
chyby napravil, pokusím se o to sám
pokud sily mé stačí.
Okres Ellsworth čítá obyvatelstva
na 7000 a má majetku dani podrobe
ného za $911,000 z něhož platil roku
1879 částku $6,000. Township Wilson
v hořeji jmenovaném okresu má asi
1500 obyvatelů a stále jich přibývá.
Z těch usazeno jest asi L'0 v městeč
ku Wilson a více jak polovina obyva
telstva townshipu jest české národno
sti. V celé osalě může se čítati přes
tisíc našich rodáků.
Vyjma kováře
Závodníka ve Wilson, Jana Tobiáše,
majitele smíšeného obchodu a kováře
Josefa Kaliny v Ellsworth, a ochotné
ho hostinského J ana Charváta ve stře
du osady, blíže české školy, jsou všich
ni osazeni na pozemcích.
Charvátova sin v české osadě jest
střediátěm Čechů, zábav a plesů milovných; zde též odbývá každou první
neděli v měsíci spolek „Blahobyt“ své
schůze. Sp »lek byl založen dne 14 li
stopadu 1875, v době, kdy zde byla
jen malá hrstka Čechů a téměř všichni
se k němu připojili.
Měl rozmanité
účele a poněvadž sestával ze samých
chudých členů, ustanoveno vstupné
pouze na 10 centů a příspěvky měsíč
ní na 5 centů. Učeiem bylo: mí ti mí
sto k schůzkám v pádu potřeby, poskytovati pomoc potřebným údům,
zavěsti společenský život, vzdělávati se
vzájemně, vyměří »va i nabyté zkušeno
sti a starati se o zlepšení postavení
našeho, jakož i cúČiti se v přednášení,
zpěvu a rokování. Práce bylo d'»ct,
avšak spolek nedodělal se kýžených
úspěchů. Jinak skutečnost, jinak spo
lek ideální. Ale přec nebyl nadarmo.
Přišliť údové k lepšímu vzájemnému
se poznání, ukrátil se čas, rozvázal se
ja<yk, obrousilo péro, rozhlásila se osada; ale spolek, řekne čtenář, co v
tom dobrého se učinilo?
Také něco dobrého provedl: Pod po-
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roval česko-americký tisk, věnovav §15. ·
25, poslal §10 zuboženým Hercegov·
cům a Černohorcům, §10 vdovám po
-Českých osadnících v okresn Rawlins,
Kan. od Indiáni! zabitých, podporoval
dosti výdatne několik bratří a koupi v
za §15 ovocných stromků, rozdal je
mezi bratry; kupoval ve velkém a po
skytoval údům lacinou grocerii i bude
prospívati dále a získá si dobré jménu
daleko za hranicemi své působnosti.
Později založen zde druhý soolek a sice
podporující v pádu potlučení kroupami
.aneb ztráty, dobytka.
Taktéž zařizuje se v síni Charváto
vě divadlo, jehož řiditelem jest Jan
Klus; F. Malíř. J. Fišer, V. Dušek a
jiní jsou ochotníky. Hudbu provozují
mezi osadníky F. Bakule, F. Čížek, M.
Muegl, Smolík, Jan Janger. Rotil a
Závodský a sice na nástroje plechové i
šmvtcové.
Politicky také nejsme docela mrtvi;
na podzim 1875 zvolen za okresního
měřiče F. J. Švehla; roku 1876 tentýž
za smírčího soudce a Jan Čížek za
konžtébla; na podzim 1877 znovuzvolen Švehía za měřičs a Čížek za konstébla; roku 1878 zvolen soudcem Šve
hla. konstéblem J.^F. Drábek a dohlížitelem cest Jan Čížek.
Na podzim
roku 1879 neměli jsme žádného české
ho čekance, až v únoru roku 1880 při
tow nich volbách zvoleni jsou Budník
a Polák dohlížiteli cest.
Čeští čekanci byli zvoleni vždy vel
kou většinou, vyjma poslední volbu
únorovou, kdy jeden čekanec propadl.
Pro vy stě ho valce jest zde dobré mí
sto; vládní půdy zde již ovšem není k
dostání, avšak lze zde laein > koúpiti
od Amerikánů, kteří chtějí udělati Če
chům místo; ceny jsou rozdílné, §3--§15
za akr podle jakosti půdy, vzdálenosti
od města a výstavnosti. Čeští rolníci
sklízí až na tři tisíce bušlů pšenice
ozimní, mají vysázené štěpnice, háje
a živé ploty okolo svých use llostí, kamená stavení obydelní, stáje a jiné
hospodářské místnosti.
Krajina zdejší jest původně holá,
pustá a suchá planina, tak zvaná velká
americká poušť—jak ji dříve v země
pisech jmenovali. Ano, ještě před de
síti lety bylo to zde poušti p<»d«»bné, ny
ní jest však vše jiné. Všude zříš o-

bydelná a hospodářská stavení, osetá
pole, bujně zelenající se luka, na nichž
se pase a vesele prohání dobytek že
radost naň se podívat.
Všude život,
všude čilost a veselí.
A co slyšíme
pojednou ? Tu veselý i bolnomyslný
zpěv český, píseň národní, tu českou
hudbu, tu hovor český.
Městečko Wilson honosí se pěkným
kamenným nádražím, velmi prostran
ným ; máme zde 4 lékaře, 2 lékárny,
ačkoliv nemají mnoho práce, 2 kovář
ské a 2 dřevařské dílny a následovně
obchodů: 2 řeznické, 3 železářské, 2
střižní, 4 grocerní, 3 se zbožím smíše
ným, 2 obuvnické, 2 konírny, 5 hostin
ců, 1 tiskárnu, 2 veřejné notáře, 1 mlýn,
1 právníka, 1 pekaře, 2 holiče a 2
sklady prken. Školy máme dvě a ko
šte i jeden.
Seznáte z toho Že dosti
rychle, zároveň ale i bezpečně pokra
čujeme.
F. J. Šc
WaKeeney, okres Trégo
*

Kaň.

Okres jmenovaný jest zcela nový,
byl přijat teprvé dne 26. července 1879
a měl 1500 obyvatelů, mezi nimiž 21
Čechů, jimž pomáhal k dosažení po
zemků vládních chval ně známý rodák
náš Fr. V. Zeman. Městečko čítá přes
900 obyvatelstva a má uejkrásnější že
lezniční stanici podél celé tratě. V
české osadě okresu Trego nenalézá se
žádný c’zinec; jest zde usazeno dohro
mady 32 rodin českých, kteréž ovlá
dají pozemků na 3000 akrů, z čehož
jest 539 akrů vzděláno, češi jsou zde
spokojení i lze zde obJržeti ještě dosti
pozemků.
Nebude snad nezajímavo
když sdělíme něco bližšího o osudech
prvního osadníka českého. Jest to Fr.
V. Zeman, rodilý v Libšicích v okresu
dobříšskéoi.
Byl rolníkem a dlouho
přemýšlel jak bv se zbavil nesnesitel
ných poměrů v Čechách.
Uslyšev o
stavu českých vystěhovalců v Ameri
ce, odhodlal se vystěhovati se. Prodal
ihned živnost, dostal však jen malý
závdavek; zaopatřil si listiny do Ame, riky a právě když chtěl cestu nastoupiti. vrazili do Čech.
Kupec nechtěl
platit lhůty a Zeman po dlouhém čase
prodal statek svůj jinému.
Když ale
chtěl odjeti po druhé, zažaloval první
kupec Zemana a stání položeno ku dni
20. května, kdežto obžalovaný měl již
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5. z Brém vyjeti. Zeman odevzdal vše

pražskému advokátovi, kterýž mu také
vyhrál Za statek dostal ale jen první
splátku 1000 zl., neboť usedlost vyho
řela a druhý kupec přišel tím na mizi
nu, tak že více platit nemohl. Zeman
přijel do Chelsea, Ia., koupil ža $200
40 akrů holého pozemku, pár volů a
krávu, prkna a kamna i nezbylo mu
takřka na živobytí.
Zkusil zde z po
čátku mnoho a třetí rok vyprodav,
odstěhoval se 110 mil na západ, do okresii Hamilton, Ia.
Koupil za $760
120 akrů, na což zaplatil $L00 a posta-

ney, kdež bylo tehdy šest domků po
různu stojících. Na pozemkovém úřadě
v Hayes Oity byla Zemanovi co nej
vřeleji udporučena krajina v okolí Wa
Keeney a on uposlechnuv rady, zabral
zde pozemek a pustil se chutě do prá
ce. Svízele jeho došly zasloužené od
měny, neboť jest nyní jedním z nej
šťastnějších obyvatelů této krajiny.
Okres Ellis, Kan.

Prvními osadníky byli František Ze
man a Jan Nováček. V c .*lém okresu
bydlí, pokud vím, pouze tři Čechové»

Český kostel st. Václava ve Spillville, Iowa.

vil si hospodářská stavení za $600. Úrody byly rok od roku horší a za
sedm roků uvázal si Zeman břímě
$1200. V tu dobu četl o dobrých
vládních pozemcích v Kansas i chtěl
vyprodali a tamto o své štěstí se pokusiti; avšak žádný kupec se nehlásil a
Zeman zanechal vše, hospodářská a
obydelní stavení, sto akrů vzdělaných
atd. i vydal se na cestu do Kansas.
Rodina jeho, z devíti osob sestávající
byla devět týdnů na cestě a co za tu
dobu zkusili, nelze vylíčiti.
Dne 18.
Července 1878 zastavili se ve WaKee-

Josef a Jan Kutina a Hynek Papež’
mimo těch jsou zde usazeni tři Čechoněmci. Letos sem však přibude značná,
síla českých přistěhovalců.
Jan Nováček.
Creston, okres Union, Ia.

Prvním osadníkem v okresu našem
byl (1868) rodák náš Václav Sušanka
a jeho dva synové, kteří nyní pro
sebe farmeří. Když sem přijel Sušan
ka měl všeho všudy $65 svého jmění
a nyní cení se na $5,000; mimo jme
novaných jsou zde ještě čtyři naši ro
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dáci usazeni a dále na západ, v okresu
Adams nalézáme 15 českých osadníků.
Město Creston, ačkoliv jest mladé je
ště, čítá 5,500 obyvatelů, mezi nimi
15 českých rodin. Z Čechů zaměstná
vají se: 1 pekařstvím, 1 lékařstvím. 1
obuvnictvím, 1 topičstvím, 2 jsou brzdiči a ostatní zaměstnávají se co ná
denníci při dráze. Město zaujímá pro
stor 1200 akrů, silně se tu staví, pů
jdou tudy dvě dráhy i dostaneme sem
strojnickou železniční dílnu. Obchody
a řemesla daří se zde výborně a i Čech
by zde dobře pochodil.
Máme zde 6
kostelů a 6 škol, dva parní mlýny,
Čtyři překupníky obilí, tři bankéry atd.
Český spoiek zde dosud nemáme, po
něvadž má každý dosud sám sebou co
dělati. Přistěhovalců českých přibývá.
V. Šušánek.

J. F. Švehla, Václav Novák, Josef Adámek, J. Jirsa, V. Kozíbrádek a V.
Kobližka.
Pozemky máme zde dobré, vlnovité,
bez velkých vrchů, místy trochu mokréa lesů jest hojnost. Akr pozemku stojí
od 10 do 25 dollarů.
V North Washington a v nejbližším
okolí usazena jest většina Němců i
mají také téměř všechny obchody ve
svých rukou. Český spolek zde nemá
me žádný a časopis nás odbírá jen
sedm, druzí se přiživují, to jest vypůj
čují si list.
Lidé naříkají si na zlé Časy, měli
zde všik býti v době, kdy my jsme
sem přibyli s naším otcem, totiž roku
1854. Př jeli jsme do okresu Winneshiek a zde byl náš počátek; přišli
jsme do pustin a nevěděli kde hlavu.

Sin Čtenářského Spolku v Cedar Rapids, Iowa.

North Washington, okr. Chickasaw, la.

Českých rolnických rodin nalézá se
zde 23; první Čechové přibyli sem
roku J869, poslední 1878. Byli to Hyn.
Hlavín, J. Hlavín. F Vondra, M. Ko
bližka, T. Horáček, J. Svoboda, J. Mařík, F. Přáska, J. Přáska, F. J. Přás
ka, Josef Kobližka. Jan Kutíš, Jan
Sypal, Fr. a Jos. Wagner, F. Sypal,

skrýt. Jmění naše obnášelo celých $25.
Otec jal se ihned konati přípravy k
pořízení rějakého toho ,,obydlí“. Vy
kopal ve vrchu jámu a v té jsme byd
lili. Pak šel do mlýna, nakoupil něco
mouky, abychom netrpěli hlad a sám
šel do mlýna německého; dělal zde
kroupy a dostal 30 centů denně, nej
*
vyšší to mzdu a to jen proto, že uměl
f

— 186 —

německy. Otec nepřicházel celý týden
domů a matka i bratr, kterýž jest nyní
v Kansasu, kopali pod brambory.
Mnohdy neměli jsme co jíst a cekali
až otec přijde.
Co za týden vydělal,
musel dát za štipec černé mouky; po
celé tři roky neměli jsme krávu, nýbrž
jen 3 slepice. Otec koupil 40 akrů po
zemků za $50 i musel se na to vydlužit $25. Po pěti letech šlo vše již
rsnáže a nyní jest vš$ dobře.
J. F, Švehla,
Cedar Rapids, lowa·

Na jiném místě podáváme vyobraze
ní síně Čtenářského spolku v Cedar
Rapids. Byla založena roku 1868 dne
22. listopadu a z stavba dokonána 6.
června 1870.
Udů čítal spolek 41 a
síň vyžadovala nákladu $4,800. Mimo
vyobrazení síně, shledají se zde čtenáři
8 vyobrazením českého katolického ko-

Český kostel v Cedar Rapids, lowa,

stela. Chrám zbudován byl osadou
sv. Václavskou. V červenci 1874 po
loženy jsou základy, kámen základní
na počátku srpna svěcen á do zimy
pokročila stavba až ku krytbě. Dokon
čena byla na jaře 1875 a v červnu od
bývaly se zde první služby boží. Kostel
jest cihelný, 30 stop široký, 60 dlouhý
a 18 vysoký. Služby boží vykonává
vždy v neděli dvakráte za měsíc P. Fr.
Chmelař, kterýž po velkonocích 1874
převzal správu osady a dosud ji obsta
rává. Osada sestává z asi 50 pravidel

ně kostel navštěvujících rodin farmer8kých. Roku 1878 vystavěli členové
osady správci svému příbytek v ceně
$800. Pod farou jest světnice, kteréž
se užívá nyní pro schůze sy. Václav
ského katolického podp. spolky, určena
je ale pro českou školu osadpp
River Falls, okres Pierce, AVis.

Čítá se zde na 3000 obyvatelů, mezi
nimi 18 Českých rodin vesměs rolni
ctví tri se živících; pouze jeden jest
kovář. Prvním Českým osadníkem bvl
zde roku 1874 Jan Peškar a roku 1875
usadili se zde Čeněk Jansa a Jan Jansa Od té doby Čechů přibývá. Po
zemky jsou zde dobré a rodí se tu vše
co rolník potřebuje. Vládních pozem
ků tu již není, lze zde však koupiti
mnohé od 5 do 10 dollarů za akr.
Jan Novotný.
Niobrara, Knox Co., Neb.

Snad žádná česká osada neměla tak
zlý počátek jako naše roku 1868 zalo
žená. První obtíží bylo odtržení so
Franty Béma a zakládání nové osady
v D. T. v okolí Yankton, dále chudo
ba osadníků, neúroda po dva roky a
co nejhlavněji neustálý strach před rudochy. Nyní jest vše změněno—z pu
sté krajiny stala se úrodná role, z chu
dých osadníků zámožní lidé.
Když
jsme sem přibyli, pozůstávala Niobrara
z pěti dřevěných baráků a nyní čítá
700 osadníků; kdežto zde bylo tehdy
pouze jedné, honosíme se nyní již 18
školami. Máme zde 5 obchodů se zbo
žím smíšeným, z nichž jest největší
Josefa Horkého, dva kováře, jeden
Čech Fr. Klíma, českého sedláře Mař
tina Mel mera, jednoho obuvníka, 2
krejčí, jeden pivovar, jehož majitel má
Češku za ženu, českou lékárnu bratří
Karla a Josefa Kadiše, 2 sklady prken,
3 půjčovny koní, čtyři lékaře, půl tu
ctu právníků, sedm hostinců, z nichž
jest český p. Lengera nejlepší, jeden
bank, pět strávních domů. Dráha Milwaukee & St Paul jede okolo za ře
kou Missouri a druhou očekáváme sem
od Omahy. Máme zde dva kněze,
dosud však bez kostelů, a sice methodistického a presbyteriánského. Devět
mi i za městem má starý pan Kadíš
dobytkářskou farmu s více než 100
kusy.
Frant. Janoušek.
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Fremont, Neb.

První čeští osadníci přibyli sem roku
1853 a jsou to Petr Steinberger a Jiří
Kochman. Na farmách žije 6 rodin
českých a 2 čechoněmecké, 4 svobodní
hoši a jedno děvče; v městečku pak
jsou 3 české a 3 čechoněmecké rodiny.
Všem daří se zde dobře.
Petr Steinberger.
Pošta Abiel, okres Butler, Neb.

Čechové zdejší v značnějším počtu
ueazení, těší se dobrému blahobytu.
Jsou většinou horliví katolíci a dali
tužbám svým průjev zbudováním chrá
mu, kterýž byl dokončen roku 1876.
Služby církevní koná zde P. Joseí Ho
vorka. Chrám nese jméno apoštolů sv.
Petra a Pavla.

jest důležité tím, že jest stanicí přistě
hovalců, neboť zde počíná dobrá texa
ská půda i může zde Evropčan bez
škody na zdraví pracovati. Obyčejně
se tu každý, kdo může práci obdržeti,
usadí, ač r.e na dlouho, neboť pro
drahotu lze zde těžce farmu zakoupí ti.
Městečko Nelson vil le jest pranepatrné;
máme zde baptistický kostel a školu,
síň svobodných zedníků, poštu, 2 lé
kaře, 2 koňaře, 1 smíšený obchod, ho
stinec a toť vše. Skoro všecky pokusy
krajanů o udržení obchodu nějakého,
setkaly se s nezdarem, poněvadž jest
městečko vzdáleno železnice a mimo to
mají zde Němci a Amerikáni převahu.
Národní život nepanuje zde žádný;
měli jsme dříve čtenářský spolek, ten
však se rozpadl, poněvadž, nebylo

Kostel sv. Petra a Pavia v Butler Co. v Neb·

Nelsonville, okres Áustin, Tex-

J schopných sil k jeho udržení, měli
jsme s m krmnou národní školu, avšak
i ta zahynula odchodem učitele a dítky
navštěvují školy německo anglické neb
sektářské.
Karel Šula.

Poněvadž vím, že by okolí Nelsonville zůstalo i letos v kalendáři nepo
všimnuto, neboť jsem zde samoten z
prvních osadníků, proto raději sám se
Okres Faribault, Minn.
chápu péra. V okolí tomto ž’je na 60
rodin Českých a moravských, z nichž
Pokud mi známo jest zde mezi 151
jest asi polovina samostatných rolní rodinami usazeno 27 českých. Rodáci
ků, ostatní jsou nájemci; p. Josef Kri naší živí se veskrze rolnictvím a skrov
štof a p. Jan Sušen vlastněji parní ný jich počet, jakož i okolnost, že
stroj na čištění bavlny od semene. jsou dosud začátečníky jsou viny toho,
První osazování spadá v dobu po ob že nemají zde spolku, školy neb koste
čanské válce. První, jenž ’se zde za la katolického Pozemky mají zde roz
koupili, byli Josef Sušen a Jan Mike- dílnou cenu, $4—$8 a poněkud vzdě
aka, kteří koupili farmu hotovou i se lanější $10—$15; na prodei je zde ještě
strojem k čištění bavlny.
Okolí toto dost.
Vít Turek.

-·<
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Česká osada v území Dakota.

Zakladatelem jejím jest Fr. Bém,
kterýž co vyslanec České Osady v Chi
cagu z Niobrary v Nebrasce přišel
na zpáteční cestě do Yankton.
Pro
hledl si okolí a seznav, že prérie zdejší
jsou pro českého rolníka velice spůsobilé, uveřejnil ve ,,Slavii“ provolání,
jimž vyzýval Čechy, by se sem přesíd
lili. To mělo za následek, že sem při
jelo asi 200 českých rodin, mnozí však
odjeli opět, kdežto většina se dala
chutě do práce. F. Bém založil brzy
na svém pozemku (160 akrů) městečko
Žižkov v okresu Yankton i postavil
zde velkou sítí a hostinec, dal pozemek
rozměřit na loty a když Žižkovu dosta
lo se pošty, ustanoven jeho zakiadatel
poštmistrem. Havlíčkov v okresu Bon
Homme, založil p. Pták na svém po
zemku 160 akrů obnášejícím; pošta
dojíždí sem třikráte týdně. Zakladatel
městečka zemřel a starší jeho syn, p.
Josef Pták má nyní poštovský úřad,
kdežto jiný syn iest šerifem okresu
Bon Homme.
Tábor by! založen 50
údy českého spolku, kteří za tímto
účelem koupili 16i) akrů pozemků a
zvolili si následující výko-mý výbor:
Jan Hakl, předseda; Jos. Výborný, sta
rosta; Josef Hruška, pokladník. První
dům postavil v Táboře Václav Janda
a zavedl si obchod se zbožím kořenárským a loketním; obchod daří se mu
znamenitě a nyní dostal i úřad poštov
ský — pošta dojíždí dvakráte týdně.
Pak stavěli domy své v následujícím
pořádku tito občané: Ferd. Cách, vel
kou sífi a hostinec, (vykoupila později
paní Kolecká); Josef Heřmap, pivovar
a sífi; majitel obchodu kramářského
Ant. Kofránek; bratři Chládkové, vel
kou sífi a hostinec; soustružník T. Barta; krejčí Jan Sedláček; dobrý náš

stavitel F. Cách postavil si druhý dům.
Mimo to postavena velká veřejná škola,
hlavně přičiněním Josefa Výborného.
Spolek sv. Václavský zbudoval z křído
vého kamene velký a prostranný kostel
téhož jména, jakož i velkou farní budo
vu z cihel po jedno patro vysokou.
Mimo spolku jmenovaného máme
zde spolek hospodářský založený Jos.
Výborným a Čítající 50 údů;
byl
stvržen dne 12. července 1877 a má
následující úřadníky : Jos. Výborný,
předseda; Jos. Žitka, tajemník; Václ.
Janda, pokladník; účelem spolku jest
obstarávati údům hospodářské náčiní a.
vše co k rolnictví jest zapotřebí Bratří
Chládkové a F. Bern jsou jednateli
společností vyrábějících hospodářské
stroje.
Ve škole táborské vyučuje 60 če
ských školáků s dobrým prospěchem
p Josef Žitka pod dozorem následujího školního výboru: M. Horáček, řiditel; Jan Výborný, písař a Jan Kačer,
p -kladn k Pan Žitka vyučuje po dva
roky a před ním vyučovala dcera Jo
sefa Výborného.
V Yankton má Jan Dufek dva domy
a obchod obuvnický ; Vojt. Žemlička^
dóm, obchod kořenářský a hostinec;
Jan Novotný, dva domy a obchod se
dlářský; A Snok, hostinec; J. Peir,
dóm a obchod koželužský; Jos. černý,
dům a obchod krejčovský; Tadeáš Pišek, dům a obchod hrebenářský. Mimo
toho pracuje zde mnoho Čechů: krejčů,
obuvníků, hodinářů, truhlářů a jeden
jest zaměstnán v lékárně.
Čechů sem stále přibývá, tak že
můžeme počítat, že jést tu asi 900 osadníků.
Nová osada pod jménem
Peklo byla založena roku 1879 od pana
Josefa Teibela; táhne se na půlnoc k
Scottlandu a značně prospívá.

0 H0USEEKÄ6H Ä 0 TOM JÄK MOŽNO SE JI0H ZBÄVITI.
(Pojednává Tomáš Juránek z Greenstreet, Wis.)

V žádném roce nebylo tolik naříkání
slyšeti na hrozné množství housenek,
jako v roce právě minulém, a vskutku
největší škůdcové ovocných zahrad jsou
červi a housenky. Červi však jen jis
tou částku ovoce a sice jen jablka a

poněkud i hrušky napadají a to jen.
částečně. Housenky však někdy zničí
ovoce všechno ano i životní sílu stro
mů seslábnou, dostanou se lehce z mí
sta jednoho k druhému, když se byly
proměnily z pup v motýly.
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Množí se velmi kvapně když se byly
někde usadily a kde o to není posta
ráno, aby se přikročilo k jejích zničení
rozšiřují se stále v okresu rozsáhlém a
ožerou všechno listí zahrad a lesů. Kde
však se uchopí pravých prostředků v
čase pravém, žádný škůdce plodin na
šich nebývá tak lehce zničen a úplně
v moci naší, jako právě housenky tylo.
Původ jejich a jich vyvinutí bývá na
blízku jejich zkáz nosné práce. Každé
hnutí jejich a proměna může býti lehce
pozorována od pozorovatele bystrého,
a každý stnpefí jich proměny podává
dobrou příležitost k jejich zničení tomu,
kdo o jich zrušení se opravdově zasa
dil. Farmář neb zahradník, který to
trpí, že rok od roku stromy jeho na
vštěvují, zničujíce ovoce i stromoví,
nesmí vinu klásti žádnému jinému, leč
sám sobě. Nemá si stěžovati na pro
zřetelnost božskou neb někoho jiného,
nýbrž na svou nevědomost, nedbalost
a nevšímavost.
Zničené housenky objevují se na jaře,
jakmile ee první lístečky začínají uka
zovati, asi okolo prvního května, vy
líhnou se z vajíček, kt^ré byly uložené
od rodičky v pŕedeš’ém letě na větvic
ky stromu, na letorosty toho samého
roku neb blízko pod nimi na větvičky
starší. Ony nalézají a krmí se outlými
lupénkami a spolu hromadně spředou
vlákenkami svými tkaninu neb pavučinu
v místě příhodném na větvičkách; tato
jim -slouží za ochranu před horkem a
vichrem v prvních stupních vzrůstu je
jich; jedna každá podává své vlákenko
hedbávné, aby si utvořily pospolitý do
mov. První týden po vylíhnutí neb v
10 dnech se tam shromažďují v noci a
v počasí nepříjemném, vycházejíce před
polednem k nejbližším lístečkám na
žrádlo. Každá housenka, nechť se po
hybuje ku předu aneb zpátky, pouští
ze sebe vlákenko, které jakoby tvořilo
bedbávnou cestičku, po které housenka
lehce se pohybuje. V stavu takovém
jsou velmi malounké, tak že jest těžko
jich uzříti, léčby do očí bila blýskavá
jich tkanina neb pavučina; vzrůst jejich
však jest kvapný. Po týdnu neb de
síti dnech přestávají se shromážďovati
v jejich společném stánku, některé se
tam ještě nalézají, avšak největší díl
jich leží tam, kde se byly živily v čase

denním, aneb se slezou dohromady na
větvích větších ano i na kmen ô. stromu,
v spůsobu takovém, jako to činí ponravy lesní, a když línají, zůstávají po
kojně ležeti, jsouce jakoby strnulé neb
otupělé, když odhodily šupiny neb kůži
rozejdou se a žerou listí 8 rozmnoženou
hltavostí. Čtyři jsou proměny ve čtve
ro neb šestero nedělích, když housenky
se vynacházejí v stavu ponrav.
Ilarris popisuje housenku tuto, když
jest v stavu ponravy asi dva palce v
délce, když jest úplně vyrostlá. Hlava
jest černá, bílá Čára se táhne po zá
dech od konce jednoho k druhému, po
obou její stranách vynacházejí se ve
žluté půdě krátce ohnuté, černé čárky,
které v pozdější dubě dolu dohromady
splynou a činí široký podlôuhlý pruh,
aneb lépe řadu dlouhých černých skvrn,
na každém prsténku jedna, v jejíž stře
du jest malá modrá skvrna, pod touto
jest úzká vlnitá žlutá čára, a ještě ní
žeji strany ty jsou rozmanitě promícha
né černými a žlutými liniemi, které se
pak ztrácí v tmavé barvě na spodní
straně těla. Celé těleso jest spoře po
kryto krátkými, měkkými chloupkami,
které se stávají hustší a delší po stra
nách těla. Ve všech stupních svých
proměn jsou ponravy tyto náramně
žiavé, když ale docházejí úplného vzrů
stu, ukazují podivuhodnou zručnost v
žraní, neboť ožerou zahrady celé v čase
kratinkém, ponechávajíce stromy jako
košťata, as tak jako vypadají u prostřed
zimy. Když ožraly strom jeden, spě
chají na druhý. V případech některých
bývají tak četné a žravé, že po vyžrá
ní místa jednoho, spěchají k místu dru
hému poněkud vzdálemu od místa, na
kterém se byly vylíhly. Druh těchto
ponrav obyčejně se spokojí se stromy
zahradními, libujíce sobě na listí jablofiovém, třešňovém a švestkovém, když
není ale dostatek toho, vezmou za vděk
listí lípové, jilmové a listí i jiných les
ních stromů.
Když housenky tyto dospěly k vr
cholu vzrůstu svého, lezou jednotlivě,
hledajíce pohodlného místa a úkrytu,
v kterém by mohly co pupy setrvati.
Obyčejně ho nalez-iou pod hrubou ků
rou stromu, v rohách plotů, neb v je
jich starých bnízdách; mnohé se zaple
tou do listí stromů. Když tak byly
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nalezly místo pohodlné, zapupují se,
zapředou se totiž dvojnásobnou kuklí,
ta vnitřní pozůstává z pevné tkaniny,
ta zevnější ze slabšího vlákna, barvy
žluté, obě naplněny jsou žlutnu tekuti
nou, která, když se nechá uschnouti,
podobá se roztlučené siře.
V takovém stavu zůstávají asi dva
neb tři týdny a pak se vyvinou co
motýlové.
Od začátku až do polovice Července
mohou být tito motýluvé vidéni v
největším počtu. Jsou barvy červeno·
hnědé y rozličných proměnách barvi
tosti, některé bývají mnohem světlejší
a jsou tlustého těla, a když mají křídla
roztažená, měří palec a čtvrt ano i půl
druhého palce. Dvě šikmé čáry bělavé se táhnou přes přední křidélka,
rozdělujíce je na tři skoro stejné díly.
Velký rozdíl bývá častokráte mezi tě
mi belavými čárami, někteří motýlkové
mají tu první částku mezi tělem a kříd
lem barvy šedivé. Zadní křidélka jsou
stejné barvosti a asi stejně vyhlížejí,
jako těleso prvních křídel. Samičky jsou
asi dvakrát tak velké jako samci. Mo
týlové tyto lítají pouze v noci. V mě
síci červenci jsuu často k slyšení, když
bouchnou do okna, jsouce přiražené
večerním světlem u vnitř. Přihodili se,
že jest okno neb dvéře otevřené, vrazí
do vnitř, lítají kvapným spůsobem oko
lo světla, ženouce se divoce kolem
světnice. Po několika dnech jejich se
objevení páří se a samička ukládá va
jíčka pro plod roku budoucího. Oby
čejně si vyvolí k účeli tomu větvičky
roku letošního, někdy se nalézají vajíč
ka ta na dřevě z roku minulého, ale
vždy blizounko vzrůstu roku letošního.
Vajíčka jsou uložená v prstenI ách od
dvou až do tří set, vinouce se pravidel
ným bezpřetržitým kruhem okolo vět
vičky. Vajíčka jsou přihlížená k sobě
a celý ten prstýnek jest přikryt jako
pláštíkem laku (varniše), barvy takové,
jako strom na kterém se nacházejí. Lak
tento jest postačílelnou ochranou proti
horku a zimě, proti záři sluneční a vychřici a spolu podává potravu mladým
housenkám, v pádu takovém, když se
vylíhly a žádué listí nebylo ještě vyvi1

nutě.

Pozorovateli nahodilému tytooboj
ky, tyto kroužky vajíček, majíce tu sa

mou barvu jako ty větvičky, na nichž
se nacházejí, ukazují se jako zvětšení
přirozeného dřeva stromu, neboť tak se
to obyčejně vidívá.
Mají tedy housenky tyto o kterých
zde jest mluva šestero proměn: 1. co
vajíčka, 2. když se vylíhnou a v noci
neb počasí nepříjemném se shromaž
ďují, 3. když se shromažďují, aby se
línaly, šupiny s sebe shazujíce, 4. když,
se rozlézají osamotnělé, 5. když se zapřeďnjí neb zapupají, 6 když co mo
týlové lítají, (lid obecný nazývá tyto
můry), a ve všech stavech proměn
svých nechají se ní čiti, v některém
stavu lépe, v některém obtížněji.
Když se nalézají co prsténková va
jíčka, bývá nejpříhodnější příležitost k
jich zničení. Od Času toho, kdy stro
moví jest listu zbaveno, od podzimku
až do jara, když poupata se připravují
k rozvíjení, mohou vajíčka taková lehce
býti vynalezena a zničena. K tomu
stačí pouhé zmáčknutí palce s ukazo
váčkem, abv prstýnek vaječní se od
loupl od ratolesti neb ratolesť taková
můie býti odříznuta a spálena. Ustanoví-li se někdo .na tom, aby zahradu
svou od moru tohoto osvobodil, má
popřáno času dosti, od podzimku skrze
dlouhou zimu až do jara, aby se moru
toho zbavil když se Častěji procházeti
bude mezi stromy svými. Maličká zku
šenost učiní jej pozornějším, když pro
hlédne strom proti oblakům, aby vy
pátral vajíčka tam uležená. Pošmourný
den se nejlépe hodí k práci takové,
neboť není zapotřebí v den takový očí
napínat, jelikož světlo dne takového
posluhuje velmi dobře.
Když by tato příležitost měla býti
opomenuta aneb prstýnky vajíček těch
to byly přehlédnuty a pak se vylíhly,
poskytuje se druhá prospěšná příleži
tost k zničení jich, když housenky se
shromažďují ve svých hnízdách. Na
jaře při prvním vyvíjení se lístečků,
nechají se lehce stromy prohlédnout! a
hnízda mlaďounkých housenek vypátrati, když se blyští v slunečním světle.
Když hnízda taková a jejich obsah bý
vají veskrz zničena v pravém čase,
musí býti mor tento zrušen. Oas, v
kterém se to nejlépe nechá provésti jest
časně z rána a pozdě po poledni, mezi
osmi a desíti dny po vylíhnutí housenek..
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Když oba příležitostné časy tyto byly
prospané, pak čas, práce a outraty po
třebné k vyhubení jich bývají velmi
rozmnožené. Jejich spolčování se (slé
tání na jednu hromadu), když línají,
neb kůži svlékají, může býti použito,
aby počet jich byl zmenšen, nejlépe se
tomu použije holé ruky, jest to ovšem. protivné, ale neškodné, neboť
pejsoú jedovaté; užíje-li se k tomu ru
kavice,’ hadr, klacek neb cokoliv jiného,
nemohou se všechny tak úplně zničiti,
jako rukou holou.
Nejlehčí a nejjistější prostředek k
zničení jich pozůstává v užívání jedu
na liští stromu. Arsenik neb Paris
gťeenlrnůže k účeli tomu býti užíván.
Přednost však zasluhuje arsenik, neb >ť
jesj lacinější, výdatnější a mnohem ví
ce. úcfnlivější a spolu neškodný stro
mům,-aniž tomu, který s ním zachází.
Nejlep'ším spůsobem se ho užívá v
stavu tekutém, když se nastříkají stro
my ‘-malou pumpou skrze měch (hoše)
k stromu nastrčený. Při stromech níz
kých postačuje obyčejná stříkačka. Arsenijc,; jeli dobré vlastnosti učiní jedna
unce do desíti galonů vody mícháními
dosti ^silnou. Nejlepší spůsob připra
vovápí jest následující: Arsenik se za
vaří v malé části vody, tři galony vo
dy na jednu libru arseniku a pak se
přidá postačitelnost vody, aby byla síla
žádopená. Pozor dáti se musí, aby při
vaření pára se neydýcbala, ani když se
stro’my stříká. Když jest věc patřičně
vykonána, jediné postříkání jest postač|telné, možno,však že i ještě druhé
bývá potřebné. Účinek arseniku na ovoee není záhubný, neboť jed zmizí
„

dlouho před časem než ovoce dozrává,,
a byť by i také tak nebylo, lépe jest
obětovati sklizeň ovoce roku jednoho,
jen když se zachová ovoce roků budou
cích a snad i stromy samé. Jelikož
arsenik jen částečně se rozplyne, bývá
potřebno jej často promíchati, když se
ho užívá a přidati vody, kdvž připra
vení jeho jest v pořádku. Když by se
ho užívalo ve velké síle, škodil by li
stím i samým stromům. Ostatně ná
dobí, v kterém se nalézal arsenik, jako
putýnky, vědra, škopky atd. musí se
vyčistiti, nežli se užívá k jiným potř.-bám. Jsou li stromy v trávě posta
veny, nesmí se tam pustit dobytek na
pastvu, dokud tráva nebyla odmyta
aspoň jedním dokonalým deštěm, lépe
dvěma.
Nemalá výhoda se poskytuje k zni
čení těchto škůdců stromů v čase, kdy
housenky z pup se proměnily v motýly
(můry), které jen v noci poletují, se
páří a vajíčka nasazují.
Noční motýlové (totiž ti, kteří v noci
pouze lítají) jsou skoro všichni škůd
cové a všichni bývají přitahovány svět
lem. Zkušenost taková může pro nás
býti blahonosná a za tím účelem by
chom se jich zbavili. Malá lucerna
neb za noci tiché malé světélko, umís
těno ve škopku vody, přitáhne tisíce
těchto zhoubců, když se drží hořící
delším časem, a povážíme-li, že v čase
tom jedna samička naplodí sto mladých
pro budoucí pokolení, uzná každý, jak
důležitá je3t práce tato. Spů-oi u ta
kového, chytati tyto noční můry do
široké nádoby vodou naplněné v mno
hých krajinách se ho užívá.

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

Í -»KDE V AMERICE SE USAZOVATI?^
Uveřejnili js<r,e v dubnu 1880 čtyři
otázky předložené nám z Čech od vystěhovati se chtějících se žádostí, by je
zodpovídali někteří zkušení krajané na
ši. Otázky ty zněly:
1. V kterém státu nalezli bychom
značnější kus půdy dobré a příhodné
pro rolnickou osadu českou ?
2. Když by si rolník opatřiti chtěl far
mu v eeně asi $10.000 až $15.000, do

stane dosti pracovní síly, dělníků totiž,
aby mohl vzděláyati celou tu farmu a
v jaké ceně jest ta práce ?
3. Jaké jsou smlouvy v rozličných
státech s dělníky na farmách ?
4. Lze dostati k osazení celé větší
farmy nájemníky, aby celá najednou
se vzdělávali mohla úspěšně a- pod ja
kými podmínkami ?
Na ty došly nás následující odpovědi
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L Z lovia.
1. od p.—My slím, že ve více; přijde
mnoho na to, jak se kde komu zalíbí.
1 Máme tu, jak říkají někteří, studený
Wisconsin a Minnesotu, kdežto se pře
ce v poledním Wisconsinu i v Minne
sotě daří kukuřice, kterou by v Ce
chách ani u Mělníka nevypestoval, leč
několik keřů v zahrádce neb u stavení.
Pak máme Iowu, kde na půlnoc se
dosud málo kukuřice pěstuje a osadní
ci libují si více ve pšenici, ana jim více
vynáší. V střední Iowě se pěstuje
pšenice i kukuřice v hojnosti s dobrým
úspěchem, když se dobře obdělá a
žádná pohroma ji netrpí Oves se zvě
dě vždy, jen že málo farmerů dává si
na něm záležeti. Ječmen se těž daří,
avšak nepěstuje se ho ve větší míře
zde.
V Nebraska, Kansas a Dakota, kde
jest mnoho rolníků, z Wisconsinu a z
lowy usazeno, libují si také vzdor to
mu, že tam někdy ta egyptská neřest
se objeyí, kobylky totiž a místy všecko
sežerou. Blíže-li se na ty všechny stá
ty podíváme, shledáme se všude s osadniky, kteří tam přijeli s holýma ru
kama, bez peněz a stojí si teď dobře,
majíce krásné farmy, dobytka hojnost
jak hovězího tak vepřového, pěkné ko
ně, atd., čehož by v Cechách při nej
lepší píli se nedodělali, zvláště za po
měrů pod vládou dosavadní.
2. odp.—Kdo má zmíněných $10.000
neb $15.000, ten se může po všech
jmenovaných státech por< zhlédnoutí po
nejlepších farmách vzdělaných a bude
všude vítán. Dělníků ku vzdělání pů
dy dostane vždy hojnost všude, my
slím, a co se mzdy jejich týče, jsou v.
rozličných státech malé odchylky. U
nás v Iowa ve žních platíme $1.50, při
mlácení a vybírání kukuřice jen 75 ct.
kdežto 100 mil severněji platí věžních
$2.00, $2.25 až $2.50 denně, při mlá
cení pak polovičku. Co se služby mě
síční týče, bude to asi všude s’ejné,
totiž od $10 do $13 měsíčně, jen že
severněji najímají se dělníci na celý
rok, u nás na 3, 6, neb 9 měsíců.
3. odp.—Jest to v jmenovaných stá
tech skoro stejné až na malé odchylky.
Zde jest dělník považován jaksi za úda
rodiny, za rovného člověka, kdežto v
Cechách jest ve zvyku považovat! jej

za tvora nižšího. Tam když se mlátí,
zasednou ku stolu prvnímu hospodář
se strojníky a pochutnávají si na bílých
knedlíkách, na pečeni, na bílých kolá
čích, kdežto ten odřený dělník musí
zasednouti ku druhému stolu, kde se
předloží krupková polévka, knedlíky z
podbělky, něco hrachu a čočky a pa
nímáma odměří bedlivě každou lžičku
másla neb sádla, kterou se co má omastiti. Zde jedí všichni u jednoho
stolu, požívají stejné pokrmy, pečeni,
maso, atd.
4. odp.—I to se stává. Dříve platíval nájemník majiteli jednu třetinu skli
zně, teď dvě pětiny to jest, když se
svým potahem a nářadím všechno zdělává. Když však dá majitel potah a
nářadí, i pro tažní dobytek krmení, do
stane majitel dvě třetiny aneb za akr
$3 v hotovosti.
Co se týká žádosti za zaslání spisů
popisných kraje a státy, ’bylo by jich
nesmírná zásoba, ale nespomohloby to
dobře, neboť pravdu děl velký Komen
ský: ,,Ze není Žádná pravda tak jasná,
aby se nějakým chytrým obláčkem přikrýti nedala“. Rozsáhlost zemí těchto
jest příliš veliká, aby se mohly důklad
ně popsati a když pp. tazatelově vlád
nou značným jměním, mohou posiati
dva neb tři spolehlivé ze svého středu
na zkoušení, což jest to nejmoudřejší
před osazením se. Konečně'myslím, že
by se mnohému z nich otevřela zde
nepředvídaná dráha života, o které ani
ve snu mysliti si neopovážil ve vlasti
zubožené. S úctou
Jiří Rubeš, táborita.
Ely, Linn Co., Iowa.

11. Z Nebrasky.
Ct. red.—Na Vaše otázky odpovídám
následovně:
1. odp.—Dle mé zkušenosti je kraj,
kde bydlím,v okolí Fartield, okres Clay,
Neb. velmi vhodný pro přistěhovalce
a pro osadu Českou. Má úrodnou půdu
a rodí se vše, co jméno má, když jest
jen trochu příznivé počasí.
2. odp. — Má velikou výhodu náš kraj,
že má blízko na všechny strany do
trhu. Naše městečko leží při dráze
St. Joseph a jest teprvé osm roků
staré, a dráhy na všechny strany jsou
odtud blízko k dosáhnutí. Asi 6 mil
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od městečka máme řeku Blue, na níž
stojí čtyři mlýny. Co rolník spotřebuje
ku dobrému speněžení plodin svých,
blízké trhy a soutěžící dráhy, aby ne
byl od jedné odírán, máme zde, a pro
to se tu usazuje tolik rolníků. Pozem
ků jest zde ještě dosti ku koupení, ale
nikdy více tisíc akrů pohromadě. Dále
od nás na západ lze dostati 5 až 10
celých sekcí v jednotě, že by se dala
veliká osada založiti.
3. odp.—Dělníků dostane zde rolník
dosti, tak že může sebe větší farmu
vzdělávati.
4. odp.—Dělníkům se zde platí ná
sledovně : Najme-li rolník čeledína na
rok, Deb na měsíce platí se od 16 do
18 dolarů měsíčně při stravě. Za děl
nickou práci zlomení akru prerie platí
se $2, za přeorání prolomeného $1.50.
Nájemníků jest dosti k dostání ku vzdě
lání celé farmy. Kdo by chtěl hledati,
ať se přijde podívati a přesvědciti se,
jak se mu zde bude líbiti. S úctou
Jan Havlátko,
Fairfield, Clay Co., Nebr.

111. Z Kansas.
Zde Vám, ct. p. redaktore, odpoví
dám na vaše otázky;
1. odp.—Stát Kansas se vyrovná co
se týče hodnoty půdy a úspěchem rol
nictva, kterémukoliv státu na západě.
Ornice jest zde dobrá, od 2 až do 6
střevíců hluboká a velmi lehko k vzdě
lání. Obilí, jakož i ovocné stromy se
zde daří všeho druhu. Gove County
leží na dráze Kansas Pacific, 340 mil
západně od Kansas City a skorém' tu
samou vzdálenost od Denver na vý
chod. První rolníci zde počali se osa
zovat teprv před rokem a nyní se zde
čítá na 2000 duší, jichž každým dnem
přibývá.
Vládních pozemků jest zde
dosud k dostání a každému možno 320
akrů zabrati zdarma. Železniční po
zemky jsou zde skorém ještě vesměs
neprodané a myslím tudíž, že by se ten
to okres velmi dobře hodil na založení
české osady, arito by se mohly pozem
ky železniční koupiti všechny pohro
madě a mezi nima zabrati pozemky
vládní, tak že by všechny pozemky
byly v jednom celku. Cena pozemků
železničních v tomto county jest od 1%
do 3J dolaru akr na splátky 9 roků;

se srážkou 25 proč, za hotové. Kdy
by se však koupilo najednou od 2 do
5 tisíc akrů, mohlo by se v tom pádu
vyjednávat přímo se společností a jsem
si jist, že by se ty samé pozemky mo
hly koupit za hotové od 1 do 2 dolarů
akr.
2. odp.—Dělníků by se zde dostalo
dosti od 12 do 20 dolarů měsíčně ku
stravě. Od prolomení půdy v malých
rozměrech se platí od $1.75 do $2 od
akru, od převorání $1.00 až $1.25 od
akru.
3. odp.—Dělníci se mohou najímati
bud’ na měsíc neb na celý rok. Smlou
va záleží od toho, jak se ujedná. Děl
nické zájmy jsou však zákonem chrá
něny.
4. odp.—Potud, pokud se zdejší kra
jina lidmi úplně nezasadí (což bude
teprvé během 3 neb 4 roků) bylo by
dosti těžko dostat zde nájemníky na
tolik vzdělaných pozemků. V místech
starších (déle osazených), kde by se
mohlo dostati dosti nájemníků, jest za
se obtíží dostati tolik pozemků pohro
madě a za tak nízké ceny. Podmínky
k najímání vzdělaných pozemků jsou
zde následující: Majitel pozemků ob
drží buď třetinu všebo sklizeného obilí
z pozemku pachtovaného a pachtuje-li
na penězích tedy 3 až 4 dolary z akru.
Ještě však lépe než rolnictví, vyplácí
se zde chov dobytka a ovcí; z toho jest
zde zisk veliký, neb následkem dlou
hého letního počasí a krátké mírné zi
my, mnozí dobytkáři ani žádné seno
nedělají aneb docela málo. Dobytek
se pase po celý rok a jest na něj vždy
dobrý odbyt. Důkazem, že zdejší pů
da se dobře k rolnictví hodí, jest že
od Ellsworth County (z Wilson až sem
skorém 200 mil) skorém všechny Coun
ty podél dráhy až sem, jakož i dosud
na půlnoc Ježící County obsazeny jsou
více méně Cechy, kteří se vesměs rol
nictvím zaměstnávají. Máme zde dlou
hé léto a krátké mírné zimy, tak že
lze pěstovati všeho druhu obilí, jakož
i stromoví.
Pozemky železniční jsou zde skorém
ještě vesměs neprodané a proto lze si
vybrati, osadu v příhodném místě za
ložiti, a pozemky v jednom celku zakoupiti.
Pozemky železniční se prodávají od
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1-J· do 3| dollaru akr. Kdyby se však
koupily najednou od 2 do 5 tisíc akrů,
mohly by se koupit od 1 do 2 dollarů
za akr, což jest velká výhoda, an pe
níze by v nich mohly být i uloženy na
dobrá procenta, neb jakmile se vládní
pozemky rozeberou, vystoupí pozemky
Železniční do značné výše.
Kdyby se osadník nechtěl rolnictvím
zanášet, může se přidržet chovu dobyt
ka a ovcí ve velkém, což jest mnohem
výnosnější než rolnictví. Výdaje jsou
při tom následkem pohodlného počasí
letního a mírných krátkých zim malé,
užitek ohromný a na dobytek i výrobu
másla odbyt vždy dobrý.
Ku př. Kdyby člověk koupil 100
krav dojných po 25 dollarech, stály by
ho úhrnem $2.500. Každá kráva dojí
průměrně 7 měsíců a může dáti prů

měrně 2 až 3 lib. másla týdně. Máslo
se zde prodává od 20 až do 40 centů,
řekneme však průměrně 25c., tedy od
100 krav týdně by bylo 200 lib. másla
a zafí by se utržilo po 25'c. $50, tedy
za 7 měsíců činí $1.400. Mlékem ky
selým a sirovátkou od oněch 100 krav
by se zase uživilo 100 prasat, počítej
me že by stály dvouměsíční 2 dol. kus,
což dělá $200; po 7 měsících by mohlo
každé vážit průměrně 125 liber a pro
daly by se průměrně za 4Jc. libra, při
nesly by $562.50. Byl by tedy zisk na
prasatech..................................... $562.50
od krav za máslo................... $1400.00
Činí dohromady .................. $1962.50
Přírůstek na mladém dobytku by
zaplatil všechnu zjednanou výpomoc.
V úctě
‘ Josef Tobiáš,
Buffalo Park, Gove Co., Kansas.

PRO DOMÁCNOST
Jak lze 2achovati ovoce po celou zimu
čerstvé na stromech? Větve, kteréž hoj
ně jsou poseté ovocem a směrem jižním
se sklánějí, obalte těsně vlněnými po
krývkami neb slamou, tak aby k nim
npměl ostrý vzduch přístupu; ovoce na
takto opatřených stromech vydrží po
celou zimu a zachová se čerstvé. Tím
též spůsobem lze zachovati víno na ré
vách vinných,
Myši zapuditi aneb odstrašiti lze
různými spůsoby, Prázdné prostory,
do nichž nechceme aby myši přišly, po
sypme jemným, suchým pískem pro
míchaným na hrubo semletým sklem,
do děr nastrkejme střepy skelné, písek
atd, Vitriol železný nedá myším pří
stupu; podobný účinek má „carbolate
of Jíme,“ jimž zasypeme díry myší i
chodby. Myši otravovati nelze schváliti, poněvadž jed může uškoditi i ji
ným domácím zvířatům, ano i lidem.
Salát vypěstováti za den. Rozsejte
salátové semeno, kteréž jste dříve ne
chali 24 hodin smočiti v silné kořalce,
do dobré země, kteráž jest z jedné tře
tiny promíšena nehaseným vápnem.
Zem pak zalejte z kropenky jemné vo
dou poněkud vlažnou a za 24 hodin
obdržíte pěkný, vysoký i plný salát.

Nadmuti hovězího dobytka a ovci.
Následující prostředek jest mnohoná
sobně osvědčený: Vezmi kamfr a roz
pustilo v tak velkém množs ví lihu,
kolik ho k rozpuštění tomu jest zapo
třebí. Roztoku toho dej nadmutému
dobytku hovězímu dvě velké lžíce,
kdežto pro ovci postačí dvě čajové lžič
ky. Prostředek ten účinkuje průběhem
8—10 minut, tak že zvíře nejdéle za
hodinu úplně se zotaví. Lék ten může
býti stále po ruce a v láhvi pečlivě
uschován.· Jiný prostředek: Vezmi kus
soli asi jako vejce velký, roztluč ji a
smíchej se lžící střelného prachu. Smíšenin.ou tou posyp jazyk chorého zví,
řete a když toto prášek bylo pozřeloprobíhej s ním chvíli nějakou v prázd
né prostoře. Nejdéle v 10 minutách
bude zvířeti dobře.
Rez na železe a oceli. Chcete·li odstraniti ze železa rez, rozpusťte bílý
vosk v stejné asi části terpentiňqy.ého
oleje. Mastí takto povstalou natřete
železo rezovité velmi slabě a třete je
pak hadříčkem plátěným.
Dobrým
prostředkem proti odstranění rezu z
ocele, jest olej kerosínový. Vložte dotýčný předmět do kerosínu na několik
minut a pak třete ho korkem.
,

— 195 —

Trvalé stavební dřiví. Nech vsáknouti hned po poražení neb před ním do
dřeva železitou kyselinu dřevnou. I)ře
vo takové nikdy neshnije, stane se
mnohem tvrdším a podrží při tom svou
ohebnost. Ono také nikdy nepraskne a
vzdoruje mnohem více ohni, než které
koliv jiné.
SazeniČky Číňanům
Číňané neroz
množují své ovocné stromy zasazováním
pecek, nýbrž odřezky i pomohou si ta
kovýmto spůsobem již za 3 - 4 roky
ku stromům ovoce nesoucím. Vyberou
si vétev, proříznou kůru této na dvě
třetiny jejího objemu, vezmou provaz
spletený ze slámy a potřený výkalem
kravím a obtočí větev provazem tím
asi šestkráte, tak že se podobá kouli.
Tato udržena musí býti ve vlhku a po
dvou měsících, v kteréžto době větev
vyrazí kořeny, možno sprostiti ji ‘obvazku a zasaditi v zem.
Jak vypéstovati pekný, velký chJesť
(špargl)? Jakmile chřest na jaře vyra
zí, vyberte nejsilnější rostliny jeho,
poklopte na každou hodně velkou láhev
a opřete tuto hůlčičkami, aby nemohla
být poražena. Všeho vzduchu zbaven,
žene chřest rychle do výšky a pak do
šířky až k stěnám láhve. Chřest zved
ne pak láhev do výšky a když se tak
stalo, vyrejpněte ho ze země, rozbijte
láhev i docílíte jednotlivé kusy chřestu
1—2 libry těžké a eo hlavního velmi
chutné a jemné.
Pavouci co proroci povétrnosti. Vše
obecně známou věcí jest, že pavouci
kolikráte na 14 dní napřed předpovída
jí změnu povětrnosti. Vzdor tomu ne
pozorují lidé zvířátka ta jak by měli
činiti, chtějí-li věděti, jaká bude v příš
tích dnech po větrnost.
Zajisté každý
byl již svědkem toho, jak v některých
dnech pavouk pilně pracuje na utkání
jemné, umělé své sítě, a jak opět v
jiné dny bez pohybu, jako bez života
v koutku se uvelebí Čím pilnější jsou
pavouci, čím větší mají náklonnost k
práci a delší tkají pavučiny, tím déle
potrvá pěkné počasí. Tvoří-li však pa
vouk jen krátké pavučiny a malé pře
divo, má pěkná povětrnost krátkého
trvání. Opustí-li pavouk sít svou, zaleze-li někam, jest jisto, že přijde dešt.
Pakliže sám zničí svou sít, možno očekávati bouři. Při počasí měnivém ne

kladou konečné pavučiny daleko od
sebe, při počasí stálém však rožšiřují
sít svou co nejvíce.
Mlékařštvi dostoupilo v Němcích po
příkladě malého Dánska vysokého stup
ně. Postoupivši Šlesvik a Holštýn,
ocitovalo se Dánsko téměř na pokraji
hospodářské záhuby, i počalo všemi
prostředky zasazovati se o zvelebení
racionelního hospodářství domácího;
zvláštní pak péči věnovalo mlékařství
a toto došlo rozvoje takového, že
dnes honosí se Dánsko opět značným
blahobytem. Němci jali se následovati
Dánův a došli také značného úspěchu.
Mlékařství tak silné se pěstuje, že má
již celou svou zvláštní literaturu; pro
zájmy jeho vychází několik časopisů
pod názvy ,,Milchzeitung“ a jinými,
ba jsou knihkupectví jako na př. ve
Brémách, která mají na skladě spisy
výhradně jen o mlékařství jednající.
Jest také v Němcích mnoho jednot,
jichž účelem jest neustálé zvelebování
tohoto odvětví hospodářského, Myslí
me že také čeští naši hospodáři měli
by tomuto, rozumně-li se vede, dosti
výnosnému odvětví hospodářskému pil
ný pozor a horlivou péči věnovati; co
možno jinde, možno za známé Čilosti
i přičinilvosti českých hospodářů také
u nás.
Dobrý vosk stromový. Vezmi ty telátky:
2 libry žlutého vosku,
2 ,, burgundské smůly,
4 ,, terpentínu,
| ,, skopového loje,
8 uncí sádla
a nech všechny tyto částky roztátí nad
mírným ohněm.
Dobrou mastí stromovou jest také
vepřové sádlo Je-li strom některý znač
něji poškozen, potřete ho silně sádlem
vepřovým, obvažte ho i uvidíte, že se
zotaví. Jiný prostředek jest následující:
1 libra bílé pryskyřice neb smůly,
8 uncí žlutého vosku,
3 unce zhuštěného terpentínu,
6 uncí lněného oleje
nechají se nad ohněm rozehřátí, musejí
se však míchati vařečkou a smíšenina
ta vleje se pak do nádoby studenou
vodou naplněné. Je-li vše to příliš tu
hé, rozpusťte to ještě jednou a přidejte
něco oleje, je-li smíšenina příliš řídkou,
přidejte dehtu (thérn).

•VEÄEJ’nsr'Ý· NOTÄŔ;
ved© obchod

B1PLAWÏ, BAIKOW!

pozemkový a asekurační.

ÄWďMdj fflor nntáW spadající Äilosli,
VYMÁHÁ ©t®C©TW V OTOPÍ,

vynmjí penízs Ä druhu dk Bb kursu,
prodává pozemky, farmy a loty,

pojišťuje proti ohni u nejlepších, společností,
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Co jcdiný. český jednatel v Chicago
• GbS^= pro s-vétO25Xi.á.xrxo-vt

H)wfewsfc©=®íw®H©kwj ^o<št@>raé piapQi^tawfettí §p©8.,
vystavuje

lístky přeplavní jakož i železniční
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