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vyřizují se-rychle a spolehlivě.

Vymáhá dědictví z Čech, Moravy’»' Slezska
jakož i ze všech států Evropy vyřizuje se rychle na základě naší dlouholeté
zkušenosti v tomto oboru a pomocí spolehlivých právníků.

Jednatelství Hambursko-Americké Parop. Spol. a Sev.-Něm. LloydiT,
jakož i jiných chvalně známých přeplavních společností.;— Přeplavní lístky do
Evropy anebo z Evropy prodáváme vždy v nejlevnějších cenách a dovolujeme
si ctěné obecenstvo upozorniti na řádné obstarání cestujících přijedšícli do Chi
cago, na základě shora uvedené ,,Společnosti ku podpoře českých přistěhoval
ců,“ jejíž řádným tajemníkem a jednatelem jest pan Alexander Purer a jejíž
ustanovení jednatelé při příjezdu vlaku přistěhovaleckého vždy na nádraží
čekají a o ně se postarají,tak že nikterak šizeni býti aneb do nepovolaných ru
kou přijití nemohou, učiní tudíž každý dobre jenž své přátele z Cech anebo od
jinud příjíti nechá, když je na, naší firmu odporučí. Naše obchodní karty za
šleme každému na požádání.
Pojišťování proti ohni u nejlepších společností. — Prodej lotů, domů a
farem. Zásýlky peněz do Evropy v různých obnosech c. k. poštovními úřady
též bezplatně až do domu přijímatelů.—Obstarávání průvodních listin (pasů)
z Washingtonu, Železniční lístky. Závěti (testamenty). Jednat, pro železniční
a vládní pozemky v Minnesotě, Wisconsinu, Dakotě, Nebrasce, Iowě a Kansasu
Dopisy z venkova ve výše zmíněných záležitostech vyřizují se bez odkladné.
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Kalendár roční.
V obyčejném roce 1883 čítá se:
stvoření světa dle počtu židovského
5643
stvoření světa dle počtu Calvisiusa
5883
shoření Jerusalema — --------------------- 1810
zavedení kalendáře juliansk------- - ------- 1928
,,
,,
gregoriánsk------------ 301
,,
,,
opraveného-------------184
vynalezení prachu a střeliva---------------- 593
,,
kněhtiskařství—.................... -443
objevení Ameriky------------------------------ 301
vynalezení dalekohledů------- --------274
uzavření míru westfalského------------------ 235
prohl. samostatnosti Spoj,států------------ 107
Opravený kalendář zaveden ve Spojených
státech 21. zářím 1753, kde poručeno bylo mí
sto 11. září psáti a čítati 21. září.
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Hvězdářské údaje roku 1883.
ISoéxií ča.S3r,

Jarní rovnodenní (jaro počíná) 20. března o
6. hodině večerní, kdež slunce vstoupí do
znamení skopce; jaro trvá 92 dní, 20 hod.

Letní slunovrat (leto počíná) o 2. hod. odp.,
kdež slunce vstoupí do znamení raka;
letní obrat slunce; nejdelší den, nejkratší
noc. Leto ťrvá 93 dní, 14 hodin.
Podzimní rovnodenní (jeseň počíná) 22. září
ve 4 hodiny ráno, kdež slunce vstoupí do
znamení váhy; Podzim trvá 89 dní, 18 h.
Zimní slunovrat (zima počíná) 21. prosince
vlO hodin večer; kdež slunce vstoupí do
znamení kozorožce; nejkratší den, nejdelsí
noc. Zima trvá 88 dní 30 hodin

Kruhy časopisné.
Zatmění v roce 1883.
Nedělní písmena---------- .·· - ---------------------- G
Epakt..........— - .-------- - - -'---------------------- 22
Zlatý počet neb kruhy luny-------------------------3
Sluneční kruh---------- -------- --------- ----------- 16
Římský počet-----------------------------11
Juliánská doba------- ---------------6596

V roce tomto se udá čtvero zatmění a sice
dvoje sluneční a dvoje měsíční, z nichž však v
našich krajinách bude viditelno pouze jedno.
1. Částečné zatmění měsíce 22. dubna kolem
4. hodiny 15 minut ráno, viditelno na americ
kém pobřeží tichého oceánu, v tichém oceánu a
v Asii.
Stálé a měnivé svátky.
2- Úplné zatmění slunce dne 6. května ko
lem 4 hodin, 37 minut večer, viditelno v střední
Tří králů.................................
6 ledna Americe, části jižní Ameriky, Austrálie a hrani
Neděle Septuagesima----------21 ledna čícíchv s touto ostrovů·
Quinquagesima------------------------------------------ 4února 3. Částečné zatmění městce v noci z 15. na 16.
Popeleční středa - .--------7 února řijna, viditelno ve Washingtonu, ve Spojených
První postní neděle----------11 února státech a na pobřeží tichomořském; počíná 15.
Sv. Patricka-----------------------------------17 března října v 11 hodin 32 minut večer, úplně vstoupne
Květná neděle------------18 března měsíc do stínu 16. října ve 12 hodin 50 minut
Velký pátek---------------------23 března ráno, střed zatmění v 1 hodinu 46 minut, měsíc
opustí stín ve 2 hodiny a 42 minut; konec za
Velikonoční neděle......... -............. —25 března
tmění ve 4 hodiny ráno.
Druhá neděle ................ -............
1 dubna
Kruhové zatmění slunce 30. řijna v 6 hodin
Neděle Rogate------------------29 dubna
Na nebevstoupení- ----------4 května 28 minut večer, neviditelno ve Washingtoně a
Spojených státech, pouze na západním pobřeží
Letnice.......... -............... —........... —13 května
americkém a východním břehu Asie.
Sv. Trojice------- --------------------------- 20 května
Těla Páně...............
24 května
První neděle adventní----------------- -1 prosince
Stoletý kalendář.
Vánoční hod---------- - ------------------ 25 prosince
Masopust trvá od 7. ledna až do 6. února, te
dy 4 neděle a tři dni.

Začátek postu dne 7. února a konec postu
dne 24. března, trvá 46 dní.
ZF’offltxxí d.xxl.

14, 16, 17 února, 1«, 18, 19 května, 19, 21, 22
září, 1, 21, 22 prosince,

V tomto roce jest panující planetou Mars. V
letech kde převládá tato oběžnice, jest více su
cha než vlhka, jmenovitě jaro jest suché, drsné
a studené, pročež má se s osením šetřiti, an
pomalu roste. Leto jest suché, parné a drsné
a nastává mnohdy nouze o vodu. Podzim jest
taktéž suchý a teplý, přináší však ponejvíce
dobré víno. Zima začíná velmi studeně a jest
více suchá nežli vlhká, povětrná a nestálá.

JANUARY

31.

31.

1 Pondělí Nový rok
2 Úterý Makaria
3 Středa Gen o vety
4 Čtvrtek Tita b.
5 .Pátek Telesfora
j[Sobota 1 Sv. Tří Králů

Nový rok
Ábela S.
Enoclia
Isabelly
Simeona
Zjevení Páně

První neděle po Třech Kra íc ·,

7 Neděle |ILuciana
8 Pondělí'[Erhard a
9 Úterý 1 Basi liše
10 Středa Agatpna
11 Čtvrtek llvgina
12 Pátek Proba
13 Sobota Leontina
llNeděle Jména Ježíše
15 Pondělí Maura
16Úterý Marcala p
17 Středa Antonína
lSiČtvrtek Prisky
19|Pátek Kanuta
v
20 Sobota Fabiána a Seb.
Neděle Septuagesima,

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

? -

(

»55 g

7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
i
7

23 4
22 4
22 4
21 4
21 4

37 12
38 1
38 3
39 3
39 4

56
52
18
47
47

11 46
pol.
114
137
2 21

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

39
40
40
41
42
42
43

5
6
7
8
8
9
9

33
24
24
3
40
14
49

3 8
414
5 14
6 47
7 34
8 44
9 52

&

16 4
164
15 4
144
134
124
12 4

Poslední čtvrt
dne 1 v 7. h,
€
54 minut ráno.
Nový měsíc
Wdne 9. v 1 hod.
3 minuty ráno
Ta První čtvrt dne
jJ 15. v 7 hodin 51
minut večer.
Úplněk dne 23.
' e 2 hodiny 19
m. ráno.
ýC Poslední čtvrt
■\i_dne 31. v 5. h.
30 minut ráno.
Dne 3 krásně, 7.
studeno 11. sníh,
13. studeno, 18.
proměnlivo, 21. stu
deno, 25. mimo 28.
proměn ivo,30.sníh.

Dne přibývá od 9.
hodin 11 minut do
10. hodin

44 10 22 11 1
44 10 52 ráno V
Zid. kalendář.
45 11 32 12 13
Dne 9. ledna Roš46 pol. 1 18 Chodeš-Šebat.
47 1 3 2 21
48 1 56 3 25 Historický ka
lendář.
48 2 51 4 23

7 11 4 49 3 53 5 17
7 10 4 50 4 53 6 3
7 9 4 51 5 54 6 45
7 8 4 52 6 52 7 21
7 7 4 53 7 50 7 55
7 6 4 54 8 51 8 25
7 5 4 55 9 48 8 51

Délka dne 9 hodin 50 minut.

28 Neděle Karla Velkého Karla Velkého
29 Pondělí Frant Saleskélio Valeria
Adelgun.
30 Úterý Martina
Virgilia
31 Středa Petra Nol.

v

©

Délka dne 9 hodin 36 minut.

á*
áí
áí

.

í- X

Délka dne 9 1 odin 26 minut.

Felixa
Maura
Marcella
Antonína
Prisky
Sáry
Fabiána a Seb.

v

Čtvrti měsíce
N’Š
IS =
a domnělá povětrnost.
7 23 4 37 ráno 11 16
7
7
7
7
7

■iť**

Anežky
Anežky muč.
V incence
Vine, a Ant.
Em er an a
Zasn. P. M.
Timotea
Tiinotea
Obrácení Pavla Obr. Pavla
Polykarpa
Polykarpa
Jana Zl.
•lana Zlat.

Neděle Sexagesima.

'S <x>

Délka dne 9 hodin 18 minut.

Rajmunda
Erharda
Marciala
Pavla p.
Matildy
Reinhohla
Hilaria

Druhá neděle |io Třech Králích,

®
i.
—
X

m ěsíce

Protestantů.

’S
5
Ö
•
>

Východ

Katolíků, i

JMÉNA.

Znam ení
m ěsíce

SVÁTKY A

Dni a týdny.

-----------

1

LEDEN

7 4 4 56 10 45 9
í 3 4 57 11 42 9
í 2 4 58 ráno 10
7 1 4 59 12 41 10

18
47
17
47

Dne 1. Zwingli
Oldř., švýcarský re
formátor narodil se
roku 1184. — 2 Ře
hoř VII zapovídá
čteni bible 1080.-3,
Luther podruhé dáo
da klatby 1531 5.
Hádecký Jan Václ.
voj vůdce rak. zem
řel r. 1858. -8. Gali
lei Galileo, sl. hvěz
dář zemřel r. 1642.
Nové nep koje v
Uhrách 1862. — 12.
Bitva u Nového Or
leansu r ’815,--16.
Začátek sedmileté
války roku 1756. 17. Benj. Franklin
narodil se r. 1706.
21. Božena Němco
vá zemř. r. 1862.—
31. Zrušení otroc
tví v Sp^j. Státech
roku 1864.

LEDEN.
Den

-

Domácí

zápisky.

Příjem.

š

et.

Vydání.

$

ct.

• as.

Katolíků, j

1 Čtvrtek Ignáce.
2Pátek Óčišť. P. Marie
3|Sobota Blažeje
Neděle Q ninquagesima.
4 Neděle Veroniky
5 Pondělí Iláty
6 Úterý
Doroty
7 Středa Popelec
8 Čtvrtek Jana z Mt.
9 Pátek Apoleny
10 Sobota jSkolastiky

Protestantů.

Brigity
Hromic
Blažeje

rjájp
'"'nu.

Evroziny
Eulalie
Jordána
Valentina
Faustina
Juliany
Simeona bisk.

Druha neděle postní

lSNeděle Mansveta
19,Pondělí Konráda
20, Úterý Eleutera
21.Středa Eleonory
22Ctvrtek Petra století
23|Pátek Eberharda
24|Sobota Matěje ap.

Veronik v
Ilátv
</
Doroty
Reidharda
Šalamouna
Apoleny
Skolastiky

'S ®

'S»«
ts =

7 — 5 — 1 37 11 27
6 59 5 1 2 3( 1 pol.
6 58 5 2 3 27 1
1

&
li*
*ír
na»«

6
6
6
6
6
6
6

57 5
56 5
54 5
53 5
52 5
51 5
5
50

3
4
6
7
8
9
io|

4 17
5 ,8
5 56
6 35
7 16
748
8 22

1
2
4
5
6
7
8

59
58
2
12
20
34
47

Délka dne 10 hodin 20 minut.

Evrosiny
Eulalie
Kastora
V alentina
Faustina
Julianv
•
‘Konstantina

&

6
6
6
6
6
6
6

49, 5
47 5
46 5
45 5
44 5
42 5
41 5

Konkordia
Gabina
Eucliaria
Eleonory
Stol. Petra
Serenia
Matěje ap.

áí

Ä

6
6
6
6
6
6
6

40 5
39 5
37 o
36 5
35 5
34 5
32 5

20
21
23
24
25
26
28

2 461
3 41
4 39 '
5 39
6 42
7 37 i
8 34

3 58
443
5 21
6—
6 2!»
6 53
7 32

Délka dne 10 hodin 56 minut.

Viktorie
Božetěcha
Leandra
Romana

Ä

6
6
6
6

31 5
30 5
29 5
27 5

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.
Nový měsíc
MiS/dne 7 v 1 hod.
13 minut večer
> První čtvrt dne
11.ve 4 hodin 28
minut večer.
©Úplněk dne 21.
v 7 hodiny 21
m večer.
Dne 1. bude zac' muřeno. 3 stu
deno, 6 krásně, 10.
snili, 12. velmi stu
deno. 15. až do 17.
mírně. 18. zachmu
řeno, 20 sni , 23
mírně. 26 déšť, 28.
studeno.

Dne přibývá od 10
hodin do 10. hodin
6 minut.

11 8 57 9 57 Žid. kalendář.
Dn°7 února Rop13 9 38 11 5 Chodeš - Adar Rí
šou.
1411· 17 ráno
112 14 Historický ka
15 11 5
lendář.
16 pol. 1 15 Dne 1 Začátek
prot’reformace v
18 12 47 2 18 Cechách r. 16'0. —3.
Mendelssohn Bar19 148 3 13 t holdy Felix, hu

Délka dne 10 hodin 36 minut.

Třetí neděle postní.

25 Neděle V alburgy
26 Pondělí Alexandra
27 Úterý Leandra
28 Střetla Romana

sS «

Délka dne 10 hodin 4 nun.

První neděle postní.

11 Neděle
12 Pondělí
13 Utery
llStředa
lóiCtvrtek
16 Pátek
17 Sobota

rs «

Východ

Dni a týdny

JMÉNA.

sinu· e

SVÁTKY 1

m ěsíce

28.

Východ

FEBRUARY
Znamení
m ěsíce

ÚNOR

29 9 31
30 10 27
31 11 28
33 ráno

7
8
8
9

50
20
51
23

dební skladatel na
rozen r 18(19 —4.
Tyl J os Kaj., čes
ký básník narozen
r. 180s —5 Němco
vá Božena, slavná
básnířka česká na
rozená r. 1820.—7.
Dick-ns narodil se
r. 1812. — 8 · etr
Velký zemřel 1725.
9. Kolár Job Jiří,
výtečný herec čes
ký naro-en r. 1812
12. Lincoln nar< dil
se roku 1804 — 16.
' rchlický (Freida)
Jar. i český básník
narodil se 1852. —
18. Luther Maní,
zemřel r. 1546,—19.
První den díkůči
něni r. 1795 — 22.
Washington naro
zen roku 1728 —27.
Longfellow narodil
se roku 1807.

Domácí zápisky.

Den

Vydání.

Příjem.
Ä

í

š
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Katolíků, j

ljČtvrtek Albína
ŽPátek Anežky Č.
3 [Sobota Kunhuty

Protestantů.

Albíny
Simplic
Kunhuty

Čtvrtá neděle postní.

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

Kazimíra
Totlety
Bedřicha
Tomáše A.
Jana Božího
Františky
40 mučenníků

Adriana
Bedřicha
Fridolína
Perpetua

Filemony
40 mučenníků
Gaja

.-«Ir

38
39
41
42
43
4í>
4t)

2
3
4
5
0
6
6

57
45
23
?
40
19 !
54 1

pol.
1 50
2 49
3 55
5 10
6 19
7 34

fál

6
6
6
6
6
6
|6

13 5
11 5
10 5
95
85
65
55

řk<

a
<et
Ä

6
6
6
5
5
15
5

du] a Šušanpurim.

4 5 56] 1 37 2 39 Historický ka
lendář.
2 5 58 2 36 3 24 D»ie 1. Narozen
slavný český hudec
1 5 59 3 36 3 59 J<s.
Slavík 1806.—
Základ Čerkobratr.
58i 6 2 4 33 4 28 jednoty
1457. — 2.
57' 6 3 5 28 4 57 Bcdř. Smeč na, vel.
hudební skladatel
56 6 4 6 31 5 28 če'ký jar. 1824. Jiří Poděbrad zvoza krále České
54[ b 6 7 22 5 50 i len
ho 1458. — 4. První

Délka dne 12 liodin 12 minut.

Zvěstování Μ.
Emanuela
r-áíC
Ruperta
Eustaclia
Malcha
Kvidona
&
Abadiáše
&

5
5
5
5
5
5
5

Dne 1. sníh, 4.
pošmourno, 6. stu
deno, 12. bouřlivo,
14. proměrlivo, 17.
déšť, 22. studeno,
25. déšť, 29. krás
ně.

47 7 29 ’ 8 50
Dne přibývá nd 11
49 8.14 10 1 8. hod.do 12. hodin
30 minut.
50 i 9 1 11 5
ráno Žid. kalendář.
51
Dne 9. RošzCho52 10 47 12 9 deš Adar Sence
5643, dne 13. hvěz
o4 1 41 1 5 dový pěst (Esther),
dne 23. a 24. Pu
55 ráno i 1 59 rim [s'avnost osu

Délka dne 11 liodin 50 minut.

Anselma
Josefa
Huberta
Benedikta
(Kazimíra
Velký patek
Gabriela

€

1

25 Neděle Hod B.V,
26 Pondělí Velikonoční
27 Úterý Ruperta
28 Středa Gun trama
29 Čtvrtek Eustachia
30 Pátek Kvirina
31 Sobota Kvidona

xär·

22 5
21 5
19 5
18 5
17 5
15 5
14 D

Z7 Poslední Čtvrt
'MCdne 2. v 9. h.
29 minut ráno.
Nový měsíc
itglZdne 8. v 11 hod.
35 minut večer.
První čtvrt dne
15. ve 3 hodin 35
minut večer.
•í^\ Úplněk dne 23.
v 1 hodiuu 8
minut večer.
Poslední čtvrt
dne 31ve 3. h.
25 minut večer.

r-

Rutina
Řehoře
Arnošta
Zacliariáše
Krištofa
Kristiána
Gertrudy

Květná neděle.

Velikonoční neděle·

&
&

6
6
6
6
6
0
6

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.

“Délka dne 11 hodin 32 minut·

ii Neděle Konstantina
12 Pondělí Řehoře p.
13 Úterý Růženy p.
14 Středa Matildy
15 , Čtvrtek Longina
16 Pátek Heriberta
17 Sobota Gertrudy
Edvarda
Josefa
Jáchyma
«/
Benedikta
Zelený čtv|(
Velký pátcu
Bílá sobota

6 26 5 34 12 18; 10 8
5 35I
6 25
1 14 10 56
6 23 5 37 2 4 11 47
Délka dne 14 liodin 11 minut.

Pátá neděle postní.

18| Neděle
19 Pondělí
20 Úterý
21 Středa
v
29' Čtvrtek
23 Pátek
24[Sobota

"Z
S
S*-.—«

v

Západ
m ěsíce

Dni a týdny.

'S &
Q s-.

Východ

SVÁTKY A JMÉNA.

.m ěsíce

31.

Západ
slunce

MARCH
Znamení
m ěsíce

BREZEN

53 6
52
50 6
49 <>
48 6
47 6
45 6

í 8 24 6
8 9 20 6
10 10 17 7
11 11 7 8
12 11 57 8
13 ráno 9
15 12 49 10

24
50
25
3
49
39
30

se v. amer. kongres
v Nov Yorku 1789.
Nastolení Lincolna
r. 1861 - 9. Ferdi
nand VII. zrušuje
inkvfsici ve Špa
nělsku r. f 820 .-24.
Koscíuszko zvolen
diktátorem jpovstáni vKrakově r. 1794.
25. Jezovité vyhná
ni z celého Ruska
1820. — 31. Zákon
rakous. stran odděl.
škol od církve roku
1868.

ZBZŘIBZZEILsr.
Den

Domácí
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30.

I

SVÁTKY A JMÉNA.
Dni a tydny.

Katolíků.

Protestantů.

|

První neděle po velikonoci

1 Neděle
9 Pondělí
3 Úterý
4 Středa
5 Čtvrtek
0 Pátek
7 S< >bota

Hugo bisk.
Frant. z P.
Richarda
Isidora
Vineence F.
Celestína
Heřmana

Theodora
Theodosia
Rosam.
Ambrože
Hosiáše
Irene a
Heřmana

Theodora
Kalixta
Rudolfa
Vernera
Krescence
Sulpice
Ari šelma

Xír

5
5
5
5
5
5
5

44 6
43 6
41 6
40 6
39 6
37 6
36 6

16
17
19
20
21
23
24

Nový měsíc 7.
v 8 hodin 40
©
1 38 11 24 minut ráno.
První čtvrt dne
2 21 pol. > 14. ve 3. hodiny
53 minut ráno,

2
3
4
4
5

58
37
9
44
19

1
2
3
5
6

35
40
54
8
24

·«

5
5
5
5
5
5
5

35 6
34 6
32 6
31 6
30 6
29 6
27 6

25; 6
26 6
28 7
29 8
30 9
31 10
33 11

Olympie
Arona
Rudolfa
V alerie
Hermog.
Sulpicia
A dolar a

«

áí
áÉ
áÉ

5
5
5
5
5
5
|5

26 6
25 6
24 6
22 6
21 6
20 6
19 6

34 !
35
36
38
39
40 1
41 !

Hře

5
5
5
5
5
5
5

18 6
16 6
15 6
14 6
13 6
12 6
11 6

42
44
45
46
47
48
49

pol.
1 28
2 25
3 27j
4 24 ,
5 19 1
6 17

123
1 58 Historický ka
lendář.
2 33
Dne 1. Leop. Fr.
3 3 Bismark něm. di
plomat nar. 1815. —
3 27 5. Vit. IIúlek výt.
český nar.
3 55 básník
r. 1835.-6, Rakou
sko odvojává své
4 23 poslance z fr'nkf. ‘

712
8—
9 —
9 54
10 44
11 21
ráno !

4
5
6
6
7
8
9

54
28
5
50
36
26
21

Délka dne 13 hodin 38 minut

Sibyllv
Eutropa

1 &&

5
5

Dne 1. jasno, 3.
krásně, 10. proměnlivo, 11. pěkně, 15.
jasno, 18. krásně,
21 déšť 25. bouři ivo, 27.přijemno, 30.
jižní vítr.

ni], 2tí. a 29. Po
slední dny .. Passah* * (7. a 1. den
„ Passatu · ‘).

Délka dne 13 hodin 22 minut.

Sotera
Jiřího
Albrechta
Marka evan.
Kleta
Anastasie
Vitališe

zřix Úplněk dne 22.
V =£7v 6 hod. 13 min.
ráno.
/ZT Poslední čtvrt
Xi.30.ve 2 hodin 7
minut ráno.

5 7 32
49 8 45 Dne přibývá cd 12
hod.]32 m. do 13. h*
41 9 51 44
minut.
36 10 54
Žid. kalendář.
33 11 50 Dne 8 Roš-Chodeš-Nisan (slavnost
29 ráno jarní),
22. a 23. po
, .P a s s a n“
31 12 38 čátek
[slavnost velikonoČ

Délka dne 13 hodin 6 minut.

Pátá neděle po velikonoci.

29 Neděle iPetra muč.
36»Pondělí (Kateřiny S

(Ž&

Apolonia
Dometius
Daniel
Lva
Julia
Justina
Tiburt.

Čtvrtá neděle po velikonoci •

22 Neděle Soter a Kajus
23 Pondělí Vojtěcha
24 Úterý Jiřího
25 Středa . Marka evan.
26 Čtvrtek Kleta
27 Pátek Jaroši a\ a
2S Sobota Vitališe

>

Délka dne 12 hodin 48 minut·

Třetí neděle po velikonoci.

15 Neděle
16 ■Pondělí
17 jÚterý
*
18 Středa
19 Čtvrtek
20 Pátek
21 Sobota

~

C
N3

V

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.

Délka dne 12 hodin 30 minut·

Druhá neděle po velikonocí •

8 Neděle Alberta
9' Pondělí Kleofáše
10 Úterý Ezechiele
11 Středa Lva p.
12 Čtvrtek Julia
13 Pátek Hcrmenegil.
14 Sobota Tiburcia

·©Cí c~
ca.fi

o
q
'S
>□
S3

9 [6 51 12 30 10 25
8 ,6 52 12 53 11 19

parlam. r 1849. —
7. Fr. Mat. Klácel,
duhkaplný spisov,
český nar. r. lc08,
8. Poselstvu z Čech
doručeno cis. roz
hod nutí, v němž
uznána rovnopráv
nost obou národů
r 1848 - 14. Pro
puknutí války mezi
severními a jižními
státy republiky se
veroamerické roku
1861.
19. Začátek
sev. amer boje za
neodvislost r. 1775.
20. Mohammed, za
kladatel islámu na
rozen r. 1560.— 28Válka mezi Rak.
Itálií a Francii vy
povězena r. 1859.—

Den

Domácí zápisky.

Příjem.
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31.

31..

Filipa a Jak.
Sigmunda
Nanebev. Páně
Floriana
Pia

Filipa a Jak.
Zikmunda
Nanebev. Páně
Floriana
Gottharda

Šestá neděle po velikonoci«

Jana Dam.
Stanislava
Michala zjev.
Řehoře naz.
Gordiana
11 Pátek Mamerta
12 jSobota Pankráce

6 Neděle
7 Pondělí
8 Úterý
9 IStředa
10 Čtvrtek

Jana Dam.
Bohumíra
Stanislava
Joba
Epimacha
Mamerta
'Pankráce

Magdalena z P.
Ivona a Petra
Maxim ína
Ferdinanda
Petronilly

m ěsíce

5
42
4.
49

1
2
3
5

35
42
55
10

5
5
5
4
4
4
4

26
16
—?
59 7
58 7
57 7
56 7

58 4 27 6 30
59 5 25 7 29
— 6 18 8 36
1 718 9 36
2 8 19 10 29
3 9 20 11 17
410 18|1 ráno

«

á*

áÉ

iifc

4
4
4
4
4
4
4

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

Svaté Trojice
Prudentia
Helena
Desideria
Zuzany
Urbana
Bědy

Luciana
Vilíma
Kun eše
Eduarda
Petronilly

&

4
4
4
4
4
4
4

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

«4

4
4
4
4
l4

43 7
43 7
42 7
41 7
41 7

3)

Dne 2. proměnli.
vo. 5. krásně, 8.
dtšť, 10. jasno, 14.
velký vítr západní,
15. pošmourno. 17.
déšť. 19. jašilo, 23.
teplo, 25. zachmuřouo. 28. déšť. 31.
proměnli vo.

5 11 23 12 —
6 pol. 12 30 Žid. kalendář.
7 1 18 1 2 Dne 7. Roš-Chodeš ljar 5643. 25.
8 2 14 1 31 Lag-B’omer.
9 3 10 2__
10 4 8 2 26 Historický ka
lendář.
11 5 4 2 57

11 6 6
12 6 56
13 7 50
14 8 41
14 9 28
15 10 22
16 10 58

3
4
4
5
6
7
8

30
1
46
32
23
18
8

Délka dne 14 hodin 32 minut

&
<0*

v 5
hodin 2
minuty ráno.
První čtvrt dne
13. 5. v hodin
57 minut večer.
Úplněk dne
_ 21. v 10 hodin
15 min. večer.
(+' Poslední čtvrt
dne 29 v 9 h.
26 min ráno.

Dne přibývá od 12
hod.J32m. do 13. Ir
44 minut.

Délka dne 14 hodin 22 minut.

Druhá neděle po sv. duchu .

27’ Neděle
28 Pondělí
29 Úterý
30 Středa
31 jCtvrtek

«

Hod Boží Svat Svatodušní
Svatodušní
Svatodušní
v
Žofie
Žofie
Jana Nepomuc. Peregrina
Jodoka
["balda
Venance
ViVenance
Potencian
Petra Cest.
Nejsv Trojice
Felixa
Julie p.
Desideria
Božího Těla
Urbana
Filipa N.

2
2
3
3

Délka dne 14 hodin 8 minut.

První neděle po sv duchu.

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

ß| 6 54
5 5 6 55
5 4 6 56
5 3| 6 57

5
ia·*

v

Čtvrti měsíce
N a a domnělá povětrnost.
5 7 6 53 1 34 1 poi·
Nový měsíc 6.

Délka dne 13 Hodin 54 minut.

Nedele Svatodušní.

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

Východ

1 Úterý
2 Středa
3 Čtvrtek
4 Pátek
5 Sobota

Protestantů.

slunce
Západ
slunce

Katolíků.

Východ

SVÁTKY A JMÉNA.
Dui a týdny.

Znamení
m ěsíce

i

KVETEN

17 11 31 i 9 13
17 ráno 10 20
18 12 7 11 25
19 12 42 pol.
19 1 14 1 38

Dne 5. Napoleon
zemřel r. 1821.—10.
PrvDÍ tábor lidu na
Řípu r. 1868. — 11.
Garičaldi vystupu
je na sicil břeh
(Marsala) 1860. —
16. Zavražděni 4000
protestantů v Tou
louse r. 1562. — 17.
Ed. Jenner vyná
lezce očkování nar.
r. 1749. - 20. Krist.
Kolumbus objev.
Ameriky zemřeT r.
1506.—23. Vyhození
Slavata, Martinie a
Fabricius oknem r.
1618.
26. Fr. Palacký slavný histo
rik Český zemřel
r. 1876. - Franklin
k severní točně vy
jíždí r 1815 —30.
Jeroným Pražský v
Ko'tnici upálen r.
1416. — Bratro vra
žedná bitva u Li
pan r. 1434.

ZKZ^riETľEIISr.
Den

Domáci zápisky.

Příjem.
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ct.
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llPátek Fortunata
2|Sobota Erazima

N ikodema
Efraima

Olivy p.
Barnabáše
Basilida
Antonína P.
Basil ia
15 Pátek Víta m.
16 Sobot a 1'Benona

39 7 2^I
39 7 21
38 7 22
38 7 22
7 23
4 37 7 23
4 36 7 24

4
4
4
4

Š» shí neděle po sv, duchu.

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

Jana Křtitele
Ivana
Jana a Pav.
Ladislava
Lva pap.
Petra i Pavla
Pavla pam.

m ěsíce

Východ

3
4
5
5
7
8
9

11 5 8
17 6 14
i 718
—
59 3 17
3 9 6
! 9 54
2
7 10 30

Délka dne 14 hodin 48 minut.

/£jř\ Nový měsíc5.
v 1 hodin 16
minut ráno.
XT První čtvrt dne
12. v 9. hodín
45 minut ráno.
Úplněk dne
1
20. v 11 hodín
35 min. ráno.
/T Poslední čtvrt
dne 27 v e 2 h.
29 min večer.

Dne 1. jasno, 4teplo. 8. pošmour
no. 10 teplo, 11.
desť., 14. jasno, 16
proménlivo, 18. krás
ně. 23 teplo. 25.
pošmourno, 29. pro
měnlivo.

áí 4 36 7 24 10 9 11 1
Dpe přibývá od 14
4 3ti 7 24' 11 8 11 32 hod.
áÉ
konci
* «W 4 36 7 24 pol. ráno ubývá40dom 14.ku hodín
48 minut.
7
24
4
36,
1
1
12
3
ife
kalendář.
sfc 4 36 7 24 1 12 31 Žid.
Dne
6. Roš-ChoÄ 4 35 7 25 3- 1— deš
Sfwan. *643 11.
a 12. první a dru

(Innfria
1. Barn.
Basilida
Tobiáše
Elisea
Víta
Justiny

Pá á nedele po sv dncliu

17 Neděle íj Adolfa
18 Pondělí Marcela
19 Úterý Gerv. a Pr.
20 Sý.ředa Sylvera
21 Čtvrtek Aloisia G.
22 Pátek Pavlíny
23 Sobota Edel trud v

Čtvrti měsíce
a
domnelá poN=
vétrnost.

4 40 7 20 1 45 2 50
4 40 7 20 2 29 3 56

Erasma
Karpasia
Bonifáce
Norberta
Lukrecie
[Medarda
Feliciana

Čtvrtá nedele po sv. duchu.

lo Neděle
11 Pondělí
12 Utery
13 Středa
14, Čtvrtek

— mm-·
2

Délka dne 14 hodin 40 minut·

Tretí nedele po sv. duchu.

3 Neděle Klotildy
4 Pondělí Františka K.
.7 Úterý Bonifáce
6 Středa Norberta
TjOtvrtek Roberta
8Pátek F eliciana
9 Sobota Prima a Fel.

slunce
Západ
slunce

Protestantů.

Katolíků.

Východ

A JMÉNA.

Znam ení
m ěsíce

SVÁTKY

Dui a týdny.

4 35 7 25 3 55 1 26

Délka dne 14 hodin 50 minút.

dip 4
Ä·) 4
4
4
4
4
& 4

Volkinana
2. Gerv.
Silver.
Sila
Albana
Ach ace
Basilia

35, 7 25
35 7 25
35 725
35 7 25
35 7 25
35j 7 25
35 7 25

4
5
6
7
8
9
9

53
44'
35
27
17
—
34

2
2
3
4
5
6
7

1 Historický ka
39 Dnelendář.
1. Young
Brigham, h 1 a v a
26 mormonů
[sklenár]
narozen 1801. —2.
17 strašný
požár praž
zemské desky
9 ský;
shořely r. 1511. —
slovanský v
3 Sjezd
sáležofinském 1848.
Krvavé vítězství
5 7.Žižkovo
n Malešo·

Délka dne 14 hodin 52 minut

Jana Křtitele
3. Evlog.
Jerem.
7 spících
Lva
Petra i Pavla
P. Pavla.

4
4
>**r4
4
i* 4
4
4

35 7
35 7
35 7
35 7
36 7
36 7
36 7

há slavnost týdní
(Sebuoth). ·

25 10 12 8 11
25 10 40 9 15
25 11 17 10 25
25 11 48 11 28
24 ráno pol.
25 12 24 147
24 1 4 2 56

va nad aristokraty
r. 1421. 9. Rozdě
lení Polsky r 1815.
13. Mulati a černo
si na Haity osvob.
se r. 1793.-21 Po
prava 27 panů čes
kých na staroměst
ském i áměstí roku
1621 -22. Kar Vil.
Humboldt, velký
učenec narozen r.
1767. —30. Sigmund
přitáhl s voj. kři
žáckým ku Praze
roku 1420.

Deň

Domácí

zápisky.
♦
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A JMÉNA.

není
sice

SVÁTKY
Dni a týdny.

Protestantů.

Katolíků.

Navšt. P. Marie Theobald^
Proc, a Mart.. Kamila
Oldřicha
Helioda
Kornélia
Prokopa
Karoliny
Cyrila a Met.
Izaiáše
•6 Pátek Izaiáše pr.
Velibalda
'7 Sobota Velibalda

1 Neděle
9 Pondělí
3 Úterý
4 Střed a
Čtvrtek

Kaliana
Ludov.
7 bratří
Pia
Jindřicha
Markéty
(Bonavent.

Devátá neděle po sv duchu .

15| Neděle
16 Pondělí
17 Úterý
1S i St ředa
19 (Itvrtěk
20 Pátek
21 S< >bota

Jindřicha
Marie K.
Aleše
Kamila
Vine, z P.
Eliáše pr.
Daniele

I ~ ®

■— ©
m

'Ss:

4
4
4
’“É
4
4
4
4

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

24
23
23
22
22
22
21

1 55
2 45 :
3 44
4 55
5 47
6 47 j
7 53

cn

3 58
5 3
6 2
6 55
744
8 28
9 1

Délka dne 14 hodin 42 minut.

Osmá neděle po sv. duchu.

Kaliana
Brikcia
7 bratří
Pia I. pap
Jana Iv v alb.
Markéty
Bonaventury

— o
cí
zx fi
*sä zz

N s
> <»
N?
Mélkii dne 14 hodin 48 minut«

Sedmá neděle po sv. duchu

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

© i

Koz. ap.
Rúty
Aleše
Eugena
Rutiny
Eliáše
Praxedv

4
4
á* 4
4
4
4
4
**

39 7
40 7
40 7
41 7
41 7
42 7
43 7
43, 7
44, 7
45 7
45 7
46 7
47 7
48 7

Nový měsíc 4.
v 10 hodin 7
©
minut ráno.
/TPrvní Čtvrt dne
xi.12. v 2. hodin
53 minut ráno.
Úplněk dne
19. v 10 hodin
34 min. večer.
Poslední čtvrt
dne 26. v 7 h.
17 min. večer.

€

Dne 3. krásně. 6.
pošmourno, 8. déšť,
ll.nejteplepší povětrnost, 14. teplo, 18.
déšť, 23. jasno, 28.
déšť, 30. teplo.

21 ; 8 54 ! 9 33
20 1 9 52 10 3
2010 56 10 27
19 11 46 11 2 Dne ubývá od 14
hod. 48 m do 14. h.
19 pol. 11 32 8 minut.
18 149 ráno
17 2 41 12 5 Žid. kalendář.

Délka dne 14 hodin 34 minut.

4
4
4
4
4
4
4

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.

17
16
15
15
14
13
12

3
4
5
6
6
7
8

31 12
26 1
18 2
6 3
57 3
34 5
13 6

Dne 5. Roš-Chodeě Tamus '643 17.
Půst. Spálení chrá
mu.

36
21
Historický ka
8
lendář.
— Dne 1. Srbko Tu
recku vypovídá vál
56 ku r. 1876.—4.Tom.
JeffeTson zaklada
2 tel a pres. Unie
- amer. nar.
— sever.
r. 1826.—Sev. amer.

osady prohlas, svou
neodvi-lost r. 1'776.
6. Jan Hus narozen
4 48 7 12 8 44 7 3 r 1373. —Jun Hus
22 Neděle Máří Magdal. Majdaleny
upálen r. 1415 —10.
*15
Apolina
9 20 8 14 Princ Vilém Orán,
23 Pondělí Apolináře
ní* 4 49 7 11
zaklad nizoz. ne
*rr
zavražděn r.
Kristiny
4 50 7 10 9 52 9 20 odvial.
24 Úterý Kristiny
1584. —14. Žižka po
J akuba
4 51 7 9 10 29 10 30 razil ohrom, křiž,
25 Středa Jakuba
voj. Zikmundův r.
Anny
4 52 7 8 11 5 11 37 1420.-17, Král fran
26 Čtvrtek Anny
couzský přijímá ko
Marty
4 53 7 7 11 52 pol. kardu národní roku
27 Pátek Pantaleona
1789. - Jan Kollár
Pantaleona
4 54 7 6 ráno 1 59 slavný básník čes
28 Sobota Inocence
ký nar. r. 1793 —
Alex. Dumas, ml.
Jedenáctá neděle po sv. duchu.
Délka dne 14 hodin 1 2 minut.
dram. spis, naro
zen r. 1824. - 30.
Marty
7
5
Neděle
4
55
Boženy
2
52!
12
42
29
Zrušeni konkordá
3 53* tu v Rak. r. 1870 —
Abdona
Abd.
a
Sen.
7
5
4
55
1
35
Pondělí
30
31. Ign Loyola za
kladatel
ježovi tů
31 Úterý Ignáce z Loj.
Ignáce
4 56 7 4 2 32] 5 —J zemřel
roku 1556.

Desátá neděle po sv, duchu .

Délka dne 14 hodin ť 4 minut

ČľEľFS^ľE2>TľEa.
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Protestantů.

1'Středa Petra v okovech' Petra v okov.
9: Čtvrtek Alfonse L.
Gustava
3iPátek Štěpána
Augusta
4j Sobota Dominika

&

Dominika

Dvanáctá neděle po sv. duchu.

5 Neděle Marie Sněžné
6 Pondělí Prom. Krista
7 Úterý Kájet. Don.
8 Středa (/ýriaka
9 Čtvrtek Romana
10 Pátek Vavřince
11 Sobota Zuzany
12 Neděle
13 Pondělí
14 Úterý
15 Středa
16 Čtvrtek
17 Pátek
18 Sobota

19 Neděle Ludvíka T.
20 Pondělí Bernarda
21 Úterý Anastaze
22 Středa Timotea
23 Čtvrtek Filipa b.
24 Pátek Bartoloměje
25 Sobota 1|Ludvíka

á*

Zeferýna
Josefa Kal.
Augusta
Stětí sv. Jana
Rosy. p.
Raimunda

16
26
36
56
66
76
86

59 7 40 8
58 8 40 8
57 9 34 9
55 10 37 9
54 11 42 10
53 pol. 10
52 1 35 11

4
32
4
28
—
35
11

Délka dne 13 hodin 44 minut

5
át) 5
5
5
5
A
5
5

96
10 6
11 6
12 6
13 6
15 6
16 6

51
50
49
48
47
45
44

2
3
3
4
5
6
6

5 19 6
5 21 6
5 22 6
5 23 6
5 24 6

41 8
39 9
38 9
37 10
36 11

25 8 17
7 9 30
51 10 36
38 11 43
31 1 p°h

Délka dne 113 hodin 12 minut.

Samuela
Jaromíra
Augustina
Stětí sv. Jana
Benjamina
ilít
1«
Pavlíny

5
5
5
5
5
5

25 6
27 6
28 6
29 6
30 6
32 6

Nový měsíc
_ dne 2 v 8 hod.
30 minut večer.
Ux První čtvrt dne
Jz 1G. v 8 hodin 33
minut večer
Úplněk dne 18.
-y v7 hodin 57 m.
ráno.
£ Poslední čtvrt
\L dne 25 v 9. h\
35 minut ráno.
Dne 1 Bouřka,
4. jasno, 7. pro
měnlivé, 9 déšť,
12 jasno. 15 teplo,
19 bouřka. 21. krás
ně. 27. déšť. 29.
krásně
Dii“ ubývá od 14

>»r- 5 17 6 43 719 I 5 58
>eír 5 18 6 42 7 53 r 7 6

v*
v*
&

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.

hodin 8 ni do 12
16 11 58 hod.
55 minut.
6 ráno
58 12 49 Žid. kalendář.
4. Roš. Cho49 140 dešDne
Ab. 12. Tišoh
27 2 35 Be ab.
10 3 43
Historický ka
42 4 46
lendár.

Délka dne 13 hodin 28 minut.

Sebald a
11. Bernarda
Adolfa
Timotea
Zachariáše
Bartoloměje
Ludvíka

Patnáctá neděle po sv. duchu.

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

5
5
5
5
Ä 5
5
5

Kláry
Kláry
</
10. Hypolita
II y polita
Eusebia ‘
Eusebia
NanebevzetíP.M. Naneb. Marie
Roclia
Rocha
Bertrama
Liberata
Jeleny
Heleny

Čtrnáctá neděle po sv duchu.

3 3 34' 5 38
2 4 45 6 12
1 5 37 71 — 6 40 7 32

57 7
58 7
59 7
-! Aw

Délka dne 14 hodin.

Osyalda
9. Sixta
Donata
Cyrilla
Romana
V avřince
Heřmany

Třináctá neděle po sv duchu.

4
4
4
5

Z ápad
m ěsíce

Katolíků, j

m ěsíce

1 it LJU11J ·

JMÉNA.

Západ

SVÁTKY J

Východ

31.

slunce

31.

Východ
slnnc e

AUGUST
Znam ení
m ěsíce

SRPEN

35 ráno
33 12 27
32 1 29
31 2 27
30 3 30
28 4 27

1
2
3
4
4
5

49
45
32
19
56
34

Dne 2 Napoleon
konsulem. 1802. —
5. Mobile dobyto
1SB4 -8. B tva u
Macknaw 1814 13 Cortez dobyl
Mexika 1521. — 14.
Faragut zemřel
1870. — 15. Rád je
žov itský založen r.
1534. — 18 Bitva u
Gravelottu 18:o —
21 Výprava k řece
Niger 1841. — 23.
Cuvier se narodil
r. 1769.—28. GoetLe
se narodil 1749 —
29. Brigliam Young
zemřel r. 1877. 2 '.
Špindler Ervin.bá
sník český narozen
184-3.
30. Po ocki
Ign vojvud. polské
liberální ďploinát
zem.1809-31 Doucha Fr., básník čes.
narozen 1810. - Lasalle Ferd., agitátor
pro dělníky zemřel
18 4.

Den

Domácí

zápisky.

Příjem.

Vydání.
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1
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1

te. I

iJSobota Jiljího

iJiijí

■v

Šestnáctá neděle po sv. duchu.

2 Neděle Anděla Strážce
3 Pondělí Doroty
4 Úterý Rosalie pany
5 Středa Viktorina
0 Čtvrtek Zachariáše
A·» Pátek Reginy
i
8 Sobota Narození P. M.

Sedmnáctá neděle po sv ducliu.

Ludmily
Lamberta
Tomáše
J anuaria
Eustacha
Matouše
Maurice

Eufem.
15. Lamberta
Tita
Sidonie
Fausta
Matouše
Maurice

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6

Západ
m ěsíce

6 31
7 1
7 29
8 6
8 38
9 10
9 55

43 6
44 6
45 6
47 6
48 6
49 6
51 6

Dne 2. Krásně. 5.
proměn livo. 7. za
chmuřeno, 12 krásě, '4. pr měnlivo,
19 t-plo 21.bouřka
25 krásně. 27. proměnlivo, 29 krásně.

17 12 57 10 39
16 147 11 29
15 2 35 ráno i Dne ubývá od 12
hodin 54 m. do 11
13 3 19 12 25 hod.
42 minut.
12 4 1 1 24 v
11 4 35 2 26 Zid. kalendář.
Dne 2. září Ros9 5 14 3 37 Chodcš
Elul.

52 6 8 5 52 4
53 6 7 6 26 5
55 6 5 7 1 7
56 6 4 7 45 8
57 6 3 8 34 9
58 6 2 9 28 11
— 6 —* 10 22 11

44 Historický ka
lendář.
52
Dne 1. bitva se
6 dan ská r. 1870,—4.
Francie prohlášena
21 republikou r. 1870—
Bitva u E n ta w
31 9Springs
1781. — 11
Odkrytí řeky Hud
38 son
u 1609.—Dne
Humboldt se nara
38 dil
1769.—16. Požár

Délka dne 12 hodin·

6 H 6 — 11

«
Tekly
•■š
16. S. Jan.
6
Kleofáše
6
Cypriána
6
Kosm. a Dam.
6
áí 6
V áclava
Michala
6

Dvacátá neděle po sv· ducau,

30]Neděle |Jeronýma

26 6 31
25 728
23 8 27
22 9 17
21 10 14
20 11 15
18 pol.

Nový měsíc
dne 1 v 9 liod„
18 minut ráno.
První čtvrt dne
9. v 1 hodinu 41
minut večer
/■í^\ Úplněk dne 16.
r/ v 4 hodin 45 m.
večer.
-ZT Poslední čtvrt
<. dne 23 v 7. h.
54 minut ráno.

Délka dne 12 hodin 18 minut.

Devatenáctá neděle po sv. duchu.

Neděle Tekly
Pondělí Gerharda
Úterý Kleofáše
Středa Cypriána
Čtvrtek Kosm. a Dam,
Pátek Václava krále
Sobota Michala arch.

34 6
35 6
37 6
38 6
39 6
40 6
42 6

Délka dne 12 liod{n 34 minut

Osmnáctá neděle po sv duchu.

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

5
5
5
5
5
5
$4 5

Bruno
14. Sosth.
Prota
Syra
Materna
Povýšení kříže &
Nikodéma

v

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.
|5 33|6 27 1 5 27!1 6 6

Délka dne 12 hodin 54 minut·

Arnošta
13. Mansvet
Rosalie
Herak.
Mogna
Reginy
Nar. Marie

SjMeděle Jména P. Marie
lOPondělí Mikuláše T.
11 Úterý Felixe
12iStředa Kvidona
13 Čtvrtek Tobiáše
14 Pátek Povýšení sv. kř.
15 Sobota Mariany

V ýchod
m ěsíce

Protestantů.

slunce
Z ápad
slunce

Katolíků.

Východ

Znam ení
m ěsíce

SVÁTKY A JMÉNA.
Dni a týdny.

1; 5
25
45
55
65
8, 5

22
59, ráno
58 12 34
56 1 29
55 2 18
54 3 19
52 4 16

pol.
1 32
2 18
3 1
3 38
4 9
4 40

Délka die 11 hodin 44 minut,

j Jeronýma

I

|6 9|5 51| 5 19| 5

5

moskevský 1812. —
20. Bitva u Chicamanga 1863. 25. y
šel první americký
časopis 1^90.
27.
Bitva u Štrasburku
1870. —28 Brazílie
zrušuje otroctví r.
1871. — Sv. Václav
zabit r 935.—29.Codicillus Fetr, spis,
český zemřel 1589.
Baumgartner Aug.
vynálezce h u d e b.
těsnopisů zem. 1862
-- 30. Poprvé č-ský
k is na stavovském
divadle pražském
provozován r. 1804.
--Isabella prchá ze
Španěl r. 1868.

Z-Á-ZŘÍ.
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SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny.

Katolíků. |

llPondělí
2lUterý
3 Středa
4jČtvrtek

Remigia
Sl. růžence
Kandida
František Ser.
5 Pátek Placida
6|Sobot.a *|Baunoiia

Protestantů.

17. Remigia
Leodegar
Kandida
Fruntiška Ser.
Fidesa
Bed risky

Dvacátá první neděle po sv duchu.

7 Neděle 1Uustiny p.
8 .Pondělí Brigity
9 Úterý Diviše

Dvacátádruhá ne<lěle>po sv. duchu.

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

Posvěcení chr.
Korduly
Severina
Rafaela arch.
Kr i špín a
Evarista
Sabiny

1

·
/
© ŕ 1 ~ r v
? — řs
— X Čtvrti měsíce
£X
i x 5 a domnělá povětrnost.
10 5 50 T17 ~5~34
(O*. Nový měsíc
dne 1. v 6 hod.
12 5 48 714 6 4
58 minut ráno.
13 o 47 8 10 6 36
První čtvrt dne
JZ 9. v 5 hodin 23
14 5 46 9 6 7 11 minut
ráno.
dne 16.
16 5 44 10 2 7 48 z-ř*\ Úplněk
v 1 hodin 49 m.
17 5 43 10 48 8 38 ráno.

rs z>

6
6
6
6
6
6

A
&

'i&K
-iO·*

6
6
6
6
6
6
6

18 5
19 5
21 5
22 5
23 5
25 5
26 5

42
41
39
38
37
35
34

11 11 9 23
pol. 10 16
113 11 9
1 54 ráno
2 28 12 9
3 15 1 17
3 43 2 21

Délka dne 11 hodin 8 minut.

6
6
6
6
6
6
6

27 5
29 5
30 5
31 5
32 5
34 5
35 5

33
31
30
29
28
26
25

4 17 3
4 58 4
5 38 ; 5
6 24 7
716 8
8 11 9
9 14 10

&

áí

&

6
6
6
6
6
6
6

36 5
37 5
5
39
40 5
41 5
42 5
44 5

Ä

6
6
6
6

45 5
46 5
47 5
48 5

Dne 3 krásně, 7.
zachmuřeno, 11 jas
no, 13. proměnlivo
15 zachmuřeno, 18.
déšť, 20. proměulivo. 22. velké záp.
větry, 24. zachmu
řeno, 2’. déšť, 29.
jižní větry, 31. příjemno.

Dne ubývá od 11
hodin 40 m. do 10
hod. 24 minut.

Chodeš CheŠvan.

24 10 13 11 24 Historický ka
23 11 13 pol.
lendář.
211
Due
4. slavný dě·*
ráno 1 —
jepisec francouzský
20 12 14 137 F. B. H Gruzot na
rozen r. 1787 —Dne
19 1 17 2 9 8. Pražský mír 18h6
— 9. Velký požár
18 2 15 2 39 chicagský 1871 —12.
Zižka zemřel před
16 3 11 3 11 Přibyslavou 1424. —

Délka dne 10 hodin 32 minut.

Sim. a Judy
21. Narcisa
Ilartmana
Slavnost ref.

XT Poslední čtvrt
dne 22. v 6. h,
22 minut večer.
Nový měsíc
30, v 7 h. večer

28
41 Žid. kalendář.
50 Dne 2. Roš Ha5.644. dne 11.
5 šovah,
Jom Kippnr, dne
16. a 17. První dry
16 Suckot?
u, dne 22.
Hašains raboh, due
26 23.
Semini Azereth
24 Simčas Tho
29 dne
ra, dne 31.. Roš -

Délka dne lo hodin 50 minut.

Voršily
20. Korduly
Severina
Nathana
Krišpína
1 Evarista
jSibiny

Dvacátůčtvrtá neděle po sv<, duchu.

28 Neděle Šima a Judy
29 Pondělí Narcisa
30 Úterý Marcela
31 Středa Volfgang P.

Ä

Kal i x ta
19. Hedvika
Havla
Floriána
Lukáše
Ferdinanda
Vendelína

Burkharta
Teresie
Ilavla
Hedviky
Lukáše Ev.
Petra Alkant.
Vendelína

Dvacátálřetí neděle po sv. duchu.

21 Neděle
22 Pondělí
23 Úterý
24 Středa
25 Čtvrtek
26 Pátek
27 1 Sobota

©
.2»
!
C i

Délka dne 11 hodin 26 minut

Abadiáše
18. Pelag.
Diviše
Friedmana
Burkharda
Maxmiliána
Eduarda

10 Středa Frant. Borg.
11 Čtvrtek Emiliána
12 Pátek Maxmiliána
13|Sobota |iKolomana

·3s
Z
N

15
14
13
12

4
5
6
6

9
6
2
58

3 39
4 8
4 39
5 14

16. přepadeni Ilarpers Ferry J o h n
Brownem r. 1859. 20 Turgeněv Iv.
Serg, slavný romá
nospisec ruský na
rozen r. 1811. 21.
Kosmas, nejstarši
histor. český zem
řel 1115. — 23. Po
vstání v Irsku 1641.
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1 Čtvrtek Všech Svatých Všech Sv.
Dušiček
2 Pátek P. dušiček
Huberta
3 Sobota Huberta
Dvacátápá’á neděle po sv duchu. *

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

Karla Bor.
Emericha
Leonarda
Engelberta
Bohumíra
Theodora
Přen. sv. Lud.

Martina
Martina p.
Stanislava
Serapiona
Leopolda
Otamara
Řehoře

Délka dne 10 hodin 16 minut

Otona
Blan diny
Leonarda
Malachiáše
Bohumíra
Theodora
Proba

Martina
Jonáše
Brikcia
Levina
Leopolda
Otomara
Ilugona

Dvacátáse má neděle po sv . duchu.

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

O dona
Alžběty
Felixa
Obět. P. Μ.
Cecílie muč.
Kli menta p.
Chrysogoma

Gelasia
Konráda
Edmunda
Ob. P. Μ.
Cecílie
Klimenta
Emilie

Dvacátaosmá neděle no sv. duc.iu.

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

Kateřiny
Konráda
Achace
Bufa
Saturnina
Ondřeje ap.

Kateřiny
Alžběty
Vintíře
Achace
Kleotona
Ondřeje

Západ
m ěsíce

6 50 5 10 7 59 5 45
6 51 5 9 8 45 6 35
6 52 5 8 9 37 719

6 53 5
.JX 6 54 5

nX

Dvacátášestá neděle po sv duchu.

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

m ěsíce

Protestantů.

Východ

Katolíků, j

■= =

Z ápad
slu n ce

.Dni a týdny.

Znam ení
m ěsíce

SVÁTKY A JMÉNA.

6
6
6
6
7

55 5
56 5
57 5
59 5
—5

7 10 22 8 12
6 11 13 8 59
5 11 52 9 58
4 pol. 10 57
3 1 2 ráno
1 1 38 12 4
8
— 2 14 1

Délka dne 10 hodin.

&

7 1 4 59 2 46
7 2 4 58 3 21
7 3 4 57 4 6
7 4 4 56 4 58
7 5 4 55 5 56
7 6 4 54 6 54
7 7 4 53 8 —

2 14
'3 26

4
5
7
8
9

v

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.
První čtvrt ďne
V 7. v 7 hodin 8
minut večer.
/TJx Úplněk dne 14.
v 11 hodin 41
m. ráno.
Poslední Čtvrt
dne 21 v 8. h„
47 minut ráno.

Nový měsíc
\iS7dne 29 v 1 hod.
58 minut večer.
Dne 2. proměn-*
livo, 4. zamračeno,
9. jasno, 12. uchá
zej ičně. 16 zamra
čeno, 18. desť. 23.
krá«ně, 24 zamra
čeno, 27. bouřka.

Dne ubývá od 10
hodin 20 m. ao 9.
hod. 34 minut.

41
52
Žid. kalendář
1
Dne 30. Ros.
6 Chodeš Kislev.
12

Historický kalendář.
7 8 4 52 8 52 10 4

Délka dne 9 hodin 46 minut.

7
7
7
áí 7
áí 7
Ä 7

sté

94
10 4
10 4
11 4
12 4
13 4

51 10 7 10 54
50 11 5 11 33
50 ráno pol.
49 12 6 12 43
48 1 9 1 9
47 2 7 1 38

Délka dne 9 hodin 34 minut.
Ä 7 14 4

(TT>

7
7
7
7
7

15 4
15 4
16 4
17 4
18 4

46
45
45
44
43
42

2
3
4
5
6
7

57
54
50
52
41
34

2
2
3
3
4
5

13
43
15
47
31
16

3. Průplav erieský dokončen 1826.
7. Karel Erben, česský básní c, nar di*
se 1811. Karel Má
cha,znamenitý bás
ník Český zemřel
1836. — 10 Martin
Luther, reformátor
nar. 1483 Bedřich
Schiller, slavný bás
nik nar. 1759.—14.
Mozart nar. 1719.—
15. Slavný hvězdář
Herschell narodil
1738.—17. Neodvislnst Švýcarska 1807.
21. Lodní kompas
vynalezen 1802. —
25. Nový York vy
klizen 1783.
26.
Hoosacský tunel
prolomen 1873. —29.
S prokopáváním
průplavu suezské
ho započato 1854.
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1| Sobota Eligia
2 Neděle
3 Pondělí
4 Utery
5 Středa
6 Čtvrtek
7 Pátek
8 S< >bota

Bibiány
Frant. X.
Barbory
Judity
Mikuláše
Ambrože
Početí P. M.

Délka dne 9 hodin 2 4 minut

Kand.
1. Kas.
Barb.
Abigail
Mikuláše
Iláty
Den kajícní

Leokadie
Melcl íi ad a
Damaše
Sinessia
Lucie
N ikasia
Irenea

Záchyma
2. Judit.
Damasa
Otilie
Lucie
Nikasia
Ignácia

ľ
7
7
7
7
7
7

1 ■ Ofc·

4
23 4
23 4
23 4
24 4
24 4
24 4
'2'2

38
37
37
37
36
36
36

1
1
2
3
4
5
6

22 1
59
43
34
32
37 1
39

1

2
3
4
5
6
7

8

®

Dne 1. jasno. 4.
promtnlivo, 9. stu
deno, 12. větry se
ver o - západní, 15.
mírně, 18, sni· , 23.
mírně, 25. zachmu
řeno, 27. s..ih. 30.
z ma.

14 Dne ubývá od 9
hodin 24 in. do 9.
25 hod.
10 minut a ku
konci přibývá do 9.
34 hodin
12 minut.
54 Žid. kalendář.
50 D e 24. Chanu
dne 29. Roš.
47 kah;
Chodeš T ebet.

7
7
7
7
7
7

25:4
25 4
25 4
25 4
25 4
25,4

35 8 49 9 31
35 9 53 10 9
35 10 53 10 44
35 11 54 11 16
35 ráno 11 42
35 12 53 pol.

Délka dne 9 hodin 10 minut.

Viktoria
Adama a Evy
Narození Páně
Štěpána muč.

Dagoberta
4. Ad. a Ev.
Narození P.
Štěpána m,

Jana Ev.
Mláďátek
Tomáše bisk.

Jana evan.
Mláďátek
Jonatliana

Ä

r-ifeC

7 25 4 35
7'25 4 35
7 25 4 35
7 25 4 35
7 25 4.35
7 244 36
7 244 36

1
2
3
4
5
6
7

51 12 41
47 1 13
42 148
39 2 25.
25 3 15
18 4 —
4 4 54

Délka dne 9 hodin 1 2 minut.

Neděle po nar Páně.

30 Neděle (Davida kr.
Pondělí]jSylvestra
31

41 9 9 6 59
41 9 55 8 —
40 10 28 8 53
40 11 6 9 54
39 11 40 10 54
39 pol. ráno
38 12 44 12 —

První čtvrt dne
jy 7. v 6 hodín . 9
minút ráno.
Úplněk dne 13.
v 10 hodín bŠ
m. večer.
.íJT Poslední Čtvrt
dne 21 v 3. h,
12miuut ráno.
Nový měsíc
dne i.9 v 8 hod.
3 minutý ráno.

Historický ka
7 25,4 35 7 44 8 43
lendář.

Albíny
3. Lazara
V unibalda
Abrahama
Izáka
Tomáše
Blaženy

Čtvr á neděle advent ni,

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

19 4
19 4
20 4
20 4
21 4
21 4
22 4

Čtvrti měsíce
a domnelá povětrnost.

Délka dne 9 hodin 12 minut.

Třetí neděle adventní.

iS Neděle Albíny
17 Pondělí Lazara
18 Úterý (Iraciána
lDlStřeďa Xemesia
20 < ,-t.vrtek Kristiny
21 Pátek Tomáše ap.
22 Sobota Zenona

Xr

17
7
7
7
7
7
7

Délka dne 9 hodín 16 minut.

D ruli á neděle adventní.

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

v

g-2
2. ae
'CS>®
ts g

|7 18|4 42 ’ 8 23|[ 6 5

Logina

Neděle ad ven'ní.

m ěsíce

Protestantů.

Východ

Katolíků. '

©S
© =

Západ
slunce

Dni a týdny

Znam ení
m ěsíce

SVÁTKY A JMÉNA.

Davida
Syl vestra.

7 24 4 36 7 56 5 42
7 24 4 36 8 31 6 47

Dne 1. poprava
JohnaBrowna l859.
Slavný vjezd Žiž
kov do Prahy 1421.
Poděkoval se Fer
dinand V. koruno
vaný král Č. r. 1848.
2. Státní ločin Na
poleona III 1852 —
3. Revoluce v An
glicku 1688 — 5.
Mozart Jan, hudeb
ní skladatel zemřel
1791 —6. Ko'uinbus
objevil ostrov Ilalty rok u 14 -2. 7. Při
stání ilémaPenna
I6S2 Cicero zavraž
děn roku * 3—První
železnice německá
otevřena r. lb*5 —
9. První cvičeni So
kola v samostatLé
budově r. 1863. —
10 I levno se vzda
lo 1877. Fue Eng.
romanopisec nar. r
1804. Herlos Jiří
romanopisec zemř.
1849. — 12 Malá
Otílie výtečná he
rečka česká naro
zena 1 844. — 14.
Washington zemř.
179 ‘.

•nPľROSinSTZEO.
Den

Domácí

zápisky.

Příjem.

Vydání.

Seznam jmen.
Aaron 16. dubna.
Abdon, Bořivoj, 30. Čerce’
Ábel 2. ledna.
Abraham 6. října.
Absolon 2- září.
Adalbert v. Vojtěch.
Adam 24. prosince.
Adaukt Přibil?, 30. kv.
Adaukt. z Božný 30. srpna.
Adelhaid op., Adléta, 5,
února.
Adelinde 20. srpna.
Adléta v. Adeluaid.
Adolf 11, května.
Adolf 17. června.
Adolf 21. srpna.
Adolfina27. září.
Agatha v. Háta.
Agaton. Dobroslav, lO.led.
Agneß v. Anežka,
Agrikola 4 listopadu.
Achac22. června,
Achac 27. listopadu.
Achilleus 12. května,
Aka30. listop.
Akar 22. Června,
Albar, b.,Bělobor. 21, Červ.
Albert p. z J. 3. dubna.
Albert v, 15. listop.
Albin, Bělouš,l. března.
Albina p. a m. Bělouše. 16.
prosince.
Albrecht 23. dubna.
Aleš 17. Července.
Alexander, Leska, 18. břez.
Alexander 26. února.
Alexius, Aleš, 17. čerce’
Alfons 2. srpna.
Alfred 19. Července.
Alipius 15. srpna.
Alois 21. června.
Alto 9. února.
Alžběta král, Eliška, 8.
července.
Alžběta I9. listopadu.
Amadeus v, Bohumil.
Amalie, Libuše, 10. čerce’
Amalie 7. října.
Amandus, Milota., 8. dub.
Aiuatus, MiloS, 13. září.
Ambrož, b„ Brož, 16. října.
Ambrož 7. prosince.
Ammon 8 září
Amos 31. března.
Anaklet 14. červenoe.
Anastas 21.8 rpna.
Anastasia, Protibora, 15.
dubna.
Ana9tasiam. 2\ prosince.
Anastasius m. 22. ledna.
Anatolia 9. července.
Anatoliu 3. Července
Anežka, Agnes, 16. list.
Anežka p . a m. 21. ledna
Anežka Čessa. Něčise, 6.
a 28. března.
Anjela 13. května.
Anjelika 28. března.
Anjelina 16. července.
Anna 26. Července.
Anselm 18. března.
Antonia, Tonka, 10. ledna.
Antonín poust. 17. ledna.
Antoniu 13. června.
Apolinář 23 čeryonce.
Aoolonia9. února.
Aquilina, OrliČna, 13. Červ.
Arxad 19. října.
Arnold 18. července.
Arn >lf 18. Června.
Arnošt 12. ledna.
Arnoštinaa 31. července.
Arsenius 19. Července.
Asterius, Hvězdon, 30. říj.
Athanasia 26. února.
Athansaius 2. května.
August p. 7. října.
Augusta 29. března.
Aag stín cirk. 28. srpna.
Aurelia 1. prosince.
Aurelian 16. června
Aureli-'s, Zlatko 27. čerce’
Babylas 24. ledna.
Balbina 31. března.

Baldomer 7. února.
Baltasar 6. ledna.
Barb ra 4. prosince.
Barnabáš 11. června.
Bartoloměj ap. 24. srpna.
Baruch 30. května.
Basiliše 9. ledna.
Basilius v. 14. 1 dna.
Bathilda26. ledna.
Bdín v. Vigil.
Beata v B1 žena.
Beatrix, Blažena, 10. květ.
Bedřich 6. března.
Bedřiška 6. října.
Bělena v. Leokadia.
Bělobor v. Aiban.
Bělouš v. Albert.
Běluse v. Albín.
Benart v. Benard.
Benedikt b., Beneš, 15. dub.
Benedikt 21. března.
Benigna, Pobravka, 9. kvt.
Benignus Štědrý, 6. června.
Benja uin 21t března.
Benno. Zbyněk, 16. června.
Bernard p., Benart. 20. srp.
Bernardin 20. května.
Bernhard T. A. 20. srpna.
Berta, Perchta, 4. července.
Bertram 17. srpna.
Bertrand 15 října.
. Bibiana2. prosince.
Blahomirl3. října
Blahoslav 21. března.
Blahorod v. Eugenius.
Blahovoj, EustrateB, 9. led.
Blandina 5. listopadu.
Blažej 3. února,
B'ažena 22. prosince,
Bojisláv 9. dubna.
Bohaboj 15. dubna.
Bohachval 10. července,
Bohdal d. 8. listopad .
Bohdan v. Teodosius.
Bohdana v. Theodosia.
Bohdar v. Theodor.
Bohdik22. března.
Bohpomozi v. Gotthelf.
Bochuchval, Lausdeo, 10.
července.
Bohumil, Amadeus. 7. Červ.
Bohumil 3. listopadu.
Bohumila28. prosince.
Bohumír 13. ledna,
—
b.8. listopadu.
Bohuslav, Deogratias, 22.
března.
Boleslav v. Magnus.
Bonaventur , Dobrohost.
11. č-e., 26. října.
Bonifác p., Vinfrýd, 5.
Června.
Bonifác m., Dobroděj, 14.
května.
Bořek v., Tiburc.
Bořivoj v., Abdon
Božena 29. července.
Břeněk v. Bruno.
Brigida p. 1. února.
Bri^yda v.. Bryta, 8. října.
Brož v. Ambrož.
Bruno b., Břeněk 21. dub.
Bryta v. Brigita.
Burkhard 11. října.
Bůhspěj 22. Čeryna.
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.
Chranibor v. Se vác.
Crha A. M. 9. března.
Ctibor v. H norat.
CtimírV. Čestmír.
Ctirad v. Honor
Cypřišů b. 14. září
Cyria 5. Června
Cýríak ra. 8. srpna
Cyrila 5. července
Cvrin 12. června
1 Cyrud m. 31. I· dna

Čeněk v. Vincenc
Ceslav 20. Června
Čestmír, Ctimír, 9. ledna
Čestislav 16. června
Daraasus 11. prořince
Dainian 27. září
Daniel 21. července
David 30. prosince
Deicola, Ctiboh, 17. ledna
Delfín 24. prosince
Deogratias v. Bohuslav
Děpolt v. Theobald
Desider. ZdaS, Zádosliv.
23. května
Dettel, Ditlev, 31. března
Dětmar 26. září.
Dětřich 6. května
De-oU 27. ledna
Didakt 13. listopadu
Dignus 18. prosince
Dioni-ius, Diviš 9. října
Dismas 25. března
Ditlev v Dettel,
Dluboš v. Lonc.n
Dobeš v. Tosiás
Dobravka v. Benigna.
Dobroděj v. Bonifác
.Dobrohostv. Bonaventura
Dobromysl, EutnlmiuB, 11.
března.
Dobroslav v. Agaton.
Dobrožizn. Eutropius, 11.
února.
Dodá abat. 24. dubna
DomicianB 10. ledna
Domicius 5. Července
Dominik 4. srpna
Domnína 14. dubna
Donatus m. 30. června
Dorota 6. února
Duchoslav v. Spridion
Dulla25. břevna
Ebbaabat. 23 srpna
Eberhard, Eberart, 28. list.
Eberhard23. února.
Edburka 12. prosince
Edeltruda23. Června
Edita 26. září.
Edmund are. 16. list.
Eduard 18. března.
Edvin k. 4
Egbert24. dubna
Eleonora 14. února
Eliáš 20. července
Eligius 1. prosince
Eliseus 24. Června
Eliška v. Alžběta
Emanuel 26. března
| Emerencia 23.ledna
Emerch 5. listopadu
Emil 22. května
Emilia 5. dubna
Emilian 11. září, 11. řílna,
Emiliana p. 24. pros.
Emilius 30. května
Emma 1. a 19. dubna
Engelbert7. listopadu
Enoch 3. ledna
Erhard 8. ledna
Erik (Erich 1 m, 15. února
Ermelinda 25. října
Esther 29. května
Etbin 19. října
Eucharius 20. února
Eufemisa. Ofka, 13. dubna
Eufrosmá 11, února
Eugenia 25. prosinc?
Eugenius, Blahorod, 3.
července
Eulogius. Ložek. 3. Čerce’
Eu<ebia 16. hře/.na
Euebius, Smil, 14, srpna
Eustach. Sta h, 20. září
Eustachia 29. března
Eva 24. prosince
Evald 3. října
Evarist, Blahoklas. 26. říj.
Evermond 17. únAra
Ezechiel 10. oubna
Fabian 2 ■. ledna
Fandila m. 13. Června
Fano b. 28. října
Fanst 16. Července
Fauetin 15. února

Panština 20. září
Felician 9. Června
Felicitas m. 7. března
Felix b. a. in., Šťastný, 21.
října
Felix 21. května
Felix Val. 2J. listopadu
Ferdinand k. 19. ledna
Ferdinand k. 30. května
Fidelis 28. dubna
Filemou 22. listopadu
Filip ap. 1. května
Filip N. 26. května
Filip b. 28. srpna
,i Filipina 16. února
Flavian m. 18. února
Florenc 7. listopadu
Florencia 10. listopadu
Florentin 27. května
Florian 4. května
Fortunat 24. října
Frant. S. z As. 4. října
— B. 10. října
— de Paulla 2. dubna
— Sales 29. ledna
— Xav. 3. prosinec
Františka R. 9. března
Fridolín 6. března
FrLdus v. Friedman
Friedman, Friduš 10. říj.
.Frodqaldus 12. září
Frumencius 27. října
Fu gentius 1. ledna
Fulso 10. říina
Gabian 19. února
Gabriel arcb. 24. března
Gabriela 10. února
Gaudentius v Radím
Gebhard, Jaromír, 27. srp.
Gelas Smicli, 18. listopadu
Genesitis 8, „Června
Genovefa, Zeneva, 3.1edna
Genuín 5. únbra
Gerhard, Radko, 24 září
Gerlach v. Jarloch
German 28. května
Gertrnda, Gediuta, 17.břex,
Gervás 19. Června
Gideon, Jedek, 1. Června
Gilbprt 4. února
Gil ’as 29. ledna
Gisela, Hisla, 7. května
Glyceria 13. dubna
Goar 3. Červenoe
Gordian 10. května
Gotthard, Hotart, 5. května
Gottšalk m. p. 7. června
Gracian 18. prosince
Gratus. Vděčný, 8. října
Gndval 6. června
Gulbert 28. května
Gustav 2. srpna
Guntíř, Vintíř, 28. listopadu
Hanibal 2. srpna
Hartman 30 října
Hartvík 21. srpna
Haš al 26. března
Háta 5. února
Havel 16. října
Hedvika 17. října
Helena m.. Jelena, 22. květ.
Heliodor3. Července
Herkules 5. záři
Hermens 28. srpna
Hermine 24, prosince
H-rtnan 7. dubna
Hilaria 12. srpna
Hilarion 21. řijna
Hílarius 21. ledna
Hildebert3. května
I Hippolit, Ippo, 13. srpna
1 Honor, Ctirad. 30 září
Honorát, Ctibor 8. února
Hubert 3. listopa du
Hugo b. 1. dubna
Hyacint m., Jacok, 11. září
Hvtrin 11. ledna
Ida vd. 4. ledna
Ignác, Loj, 81. července
iTuminata 29 l stopadu
Inocenc 28. červtuc«
I Irena 5. dubna
%
Ireneus, Lubomír, 15. proa
Isak 20. orotdnre.

Isak 20. prosince
leabela 4. ledna
Isaiéš 6 července
Isidor pr. 10. května
Ivan 25. listopadu
Ivo 28. května
Jachim 20. března
Jajlocus, Jost, 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
Jau 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’co
Jindřise 16. března
Jiří 24. dubna
Job 9. května
Joel 24.
.,
Johanna 24. května
Jonatan 29. prosince
Jordán 13. února
Josafat 27. listopadu
Josef Kal. 27. srpna
— pěst. 19. března
Josua 23. února
Jovita 15. února
Juda28. 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
Justiu 8. srcna
Justus, Pravoslav, 9. září
Juta 3. listopadu
Jnvenal, Mlád. 3. května
Kajetán 7. srpna
Kamil 2. července
Kandid, Bělouš 3. října
Karel Bor. 4. listopadu
— v. 28. ledna
Karolina 14. června
Karolínka 5. července
Kašpar 6. le lna
Kateřina p. 25. listopadu
Kazimír 4. biezna
Kilián 8. července
Klara 12. srpna
Klement, Klimeš. 23. list.
Klementina 23. listopadu
Kleofáš 25. září
Kletus 26 dubna
Klothar, Lidhor, 7. dubna
Klotilda 3. června
Kolumba 17. září
Kolumban, Holubán, 21.
listopadu
Kolumbin 81. Července
Kolumbus 9. července
Konkordia 18. února
Konkordius, Svorný. 1. Jed.
Konrád, Kundrát, 26. list.
Konrád 19. února
Konstancie 19, září
Konštautin 11. března
Kordula 22. října
Kornel 16. září
Kosmas 27. září
Krescencia 15. Června
Krescencius, Rostislav, 27.
Června
K'istin 14. května
Kristiána 15. prosince
Kristina 14. července
Krištof 15. března
Krisostom, Zlatoust,27. led.
Krispín 25. října
Kunhuta z P. 3. března

Kuno, Kuneš, 29. května
Kvalbert 12. července
Kvido31. březla
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
Lidmi a 16. záři
Lidvina 15. dubna
Llgorl3. září
LoDgin, Dluhoš, 15. března
Lot 4. ledna
Lotar, Lideř21. dubna
Lucie 13. prosince
Lucian 7. ledna
Luciana, Světluše, 30. Červ.
Lucius 11. února
Ludomír, Lenfried. 3. října
Lndovika 30. ledna
Ludvik T. 19. srpna
Luise 9. < ervence
Luitgarda 16. června
Lukáš 18. října
Lukrecia 7. června
Lydia 3, srpna
Magdalena 22. Července
Magnus, Boleslav, 19. srpna
Makir, Blah, 2. 15., ledna
Malachiáš3. listopadu
Mamcrt 11. května
Mansuet. Miloslav, 18. ún.
Marceli 16. ledna
Marcella 31. ledna
Marcellian 13. června
Marcel lín 10. dubna
Marcel lina 17. července
Marciúl, Marciáš, 27. února
Marek 25. dubna
Mariána 15. září
Marián, Mareš, 30. dubna
Mař e Zasn. 23. ledna
— Nar. 8. září
— Sněž. 5 srpna
— Bol. 30. března
— Hrom ic2, února
— Zvěst. 25. března
— Navšt. 7. červeňte
— u Ilory 16.
— Nanebevz. 15. srpna
— Obět. 21. listopadu
— Početí 8. prosince
— Jména 15. září
Markéta 20. červenců
Marta 19. ledna
Martin 11. listopadu
—
12.
Martina 30. ledna
Matěj ap. #5. února
Matiiilda 14. března
Matouš Ev. 21. září
Maura 21. záři
Mauric 22. září
Maxmilián 12. října
Maxiímis 19. května
Mechtilda 31. ,,
Medardus 8. června
Melichar 6. ledna
Michála zjev. 8. května
Mi kleta 9. září
Mikuláš b. 6. prosince
Milada 29. prosince
Minart, Meinhard, 21. ledna
Mojžíš 3. záři
Monika 4. května
Moric 22. září
Myrotl 16. srpna
Napoleon 15. srpna

Narcis 29. řijmu
Natal a 1. pro ince
Nathan 24. října
NereuK 12. května
Nestor 26. února
Nicefor p. 13. března
Nicetas, Mi kat, m. 15. září
Nikodém 15. září
Noe 28 listopadu
Norbert 6. června
No hburga 14. září
Odila 1. ledna
Odon a. 18. listopadu
Oktavia 22. března
Oktavian 22.
Oldřich 4. čevence
Oliva 10. - ervna
Olympia 26. března
Ondřej a. 30. listopadu
Optatus 4. června
Osvaíd k. 5. srpna
— 15. řj a
Otilia 13. prosince
Otokar 4 lis opadu
Otmarl5.
,,
Otto.Udo. Otík. 23. března
Pankrác, Vsevlah, 12. květ.
Pantalenon 27. července
Papiu 28 listopadu
Patricius 16. března
Paula v<1. 26. ledna
— p. 18. června
Paulina2.'. června
Pavla obr. 25. ledna
- poust. 15. .,
— pam. 30 června
— ap. 29.
,,
— a Jana 26. ..
Pelegrin Pelřín 16. května
Perpetua7.. 15. března
Petr AI '. 19 ří-na
— Cel. 19. května
— Ap. 28. června
— sl. okov. 1. srpna
— m. 29. dubna
— Nol. 31. ledua
Petronilla 31. kv- tna
Pius m. 11. července
Pravota 21. pr siuce
Primus 9. června
Priska 18. ledna
Prokop poust. 4. Července
Protas. Tas, 20. června
Prudencie 9. března
Quinibert 18. května
Ráchel 14. července
Radím, Gaudentius, 1. červ
Rafael 24. října
Raimund 23. srpna
Reiner 17. čerxna
Rainold 7. ledna
Rebe a 9. března
Regina 7. záři
Refchard 7. února
Reinhard, Reinart, 23. ún.
Rembert 4. února
Richard 3. dubna
Robert, Robeš. 7. června
Rochus, Hroz. 16, srpna
Roland 9. sípna
Roman 28. února
Romana 28. února
Róza, Růž na3(>. srpna
Rosalia. Rozára, 4. září
Rosina 13. březn i
Rud uf 27. dubna
Rusina, Růžena, 10. Čer’ce
Rufinus, Ryšavín, 14. červ.
Rupert, Rauš,27. března
Ruthard 16. července
Řehoř N i z. 9. května
— 12. března
— 17. listopadu
Sabas 12. t.ubna
S^ibian 27. srpna
Salome 24. října
Salomena7. dubna
Samuel m. 16. února
— 26. srpna
Sara. 16. května.
Sebald 19. srpna
Seraíln 12. října
Serapion 14. li»topadu
Servác. Chranib r. 13. kv.
Severián 8. listopadu
Sibilla29. dubna

Sidrnia, Zděuka, 23. č 'r'ce
Sidonius. Zdeněs, »3.. rpna
Silver20. < ervna
Silvia. 3 listop.
Sil vin 17. února,
Simeon b. a m. 17. února
Simplic P. 2. března
Stanislav b. a m. 7. května
— K. 13. listopadu
Stracbota.9. března
Successus, Prospěch, 19.
ledna
SvatoS, Sanctus, 2. června
Svatopluk 13. srpna
Světlík, Photius. 4. března
Sylver29. června
Sylves er 31 prosince
Šalamoun 8. února
§ebastian 20. ledna
Šimek, 18. února
Simon ap. 28. října.
Skolastika 10. února
SofroniiH Modrota 11. bř
Štěpána nal. 3. jrpna
, — K. 2. zářf
Štěpána m. 26. p-osince
Štěpán Pr. 13. listopadu
T.-dyaš 28. října
Teresie 15 října
Thekla ab. 15. října
Theobald 1. červ· nce
Theodolinde 22 ledua
Theodor b., Bohdar, 19. září
Theodora m.. Božena, 28.
Theodorich, Detřich, 1.
července
Theodosia p. m., Bohdan,
2. dubna
dubna
Tib rc ni., Ctibor, Bořek,
14. dubna
Timotheus b., Bohaboj,
24. ledna
Titu- b. 4. ledna
Tobiáš, Dobeš, 13. Června
Tobiáš 13. září
Toleta 5. března
To i áš 18. záři
— ap. 21. prosince
— b. 29. prosince
— Aq. 8. března
Trojan 30. listopadu
Ubald 16. května
Ulrika, Oldřiška. 6. srpna
Urban p. 25. května
Václav 2G. záři
Valburaa 25. února
Valentin ni., Valeš, 7. a 11.
ledna
Valentina 25. července
Valter, Vladiboj. 29. listop.
Valerian m., Jaroslav, 24.
dubna
Vallrad 9. dubna
Vavř uec 10. srpna
Venanc 18. kveť· a
Vendelín. Venda, 20. října
Verner. Vcrntiš, 18. dubna
Veronika 4. února
Viktor A.. Vítězslav, 26. ún.
Viktor ni. 30. září
Viktoria 23 prosince
Viktoria 3. září
Vilém a. 6. dubna
Villibald, Veleslav, 7. če’ce
Vincenc m.. čeněk 22. lad.
Vmcenc Fer. 5. dubna
— z P. 19. Července
Vito, června
Vladimír 24. července
Vojslava 22. listopadu
Vojtěch. A aíbert. 23. dubVolde ar 6. května
Volfgang, Vlk. 31. října
Vorš 1 21. října
Zachariás prur., Zachař, 6.
září
Zeno m. 22. prosince·
Zikmund 2. května
Zuzana p. a iu. 11. srpna
— či totná
„
„
Zbislav 24. března
Zbislava 21. února
Zděnek 7. listopadu
Zdislava 29. ledna
Žofle, Zofka. 15. května.

■vypočítá,'" í čirolzvL.

Ta/bull^^y

ŠEST ZE STA.

OSM ZE STA.

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

Na dobu $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $10 $100 $1000
1 den.
2 >5
3
4
5 11
6 11
7 11
8 11
9 |1
10 *1
11 11
12 11
13 11
14 11
15 •i
16 91
17 lf
18 11
19 11
20 11
21 11
22 99
23 11
24 19
25 11
26 11
27 11
28 11
11

1 mÓB.
2 11
3 1v
4 1i
5 11»·
6 li
7 11
8 11
9 11
10 11
11 li
1 rok.

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

0
0
0
0
0
o
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
6
7
8
9
11
12
13
15
16

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

0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 2
1 2
1 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2' 2
21 2
2’ 3
2 3
2 3
2 3!
2 3:
2 3
3 3
3 3
5. <
8 . 10
11 1 13
13 17
16 20
19 23
21 27
24 30
27 33 !
29 37 ;
32 |43 .

0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 I
1 2
1 2|
2 2
2 2
2 2
2 OA#
2 2
2 3
2 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 4
3 4
3 4
3 4
4 4
4 4
4; 5
4, 5 .
81 9!
12 14 1
16 19
20| 23
241 28 .
28 ,33
32 Í37
36 42
40 47
44, 51
4Sj 56 ■

0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4|
4
4
4
4
5
5
51
5
5
11'
16
21
271
32
37
44
48
531
59
64

0
0
1
1
1
1
1
2
2i
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5,
5!
61
6!
6;
12
18
.14
30
36
42 !
4S ;
54
6J 1
66 1
72 i

1
2
3
4
5
6
7
8

2
22
0
4
44
0
7
67
1
9
89
1
11 1 11
1
13 1 33
1
16 1 56
2
o
18 1 78
2
20 2 00
2
22 2 22
24 2 44
2
27 2 67
3
29 2 89
3
3 '[ 31 3 11
3
33 ! 3 33
36 , 3 56
4
38 1 3 78
4
40 1 4 00
4
42 4 22
4
44 4 44
4
47 4 67
5
49 4 89
5
51 5 11
5
53 5 33
5
56 5 56
6
58 , 5 78
6
6
60 6 00
62 6 22
6
6
64 : 6 44
7
67 1 6 67
13 1 33 13 33
2
0JÍ20
00
20
27 2 67 '26 67
33 3 33,33 33
4 0.)|40 00
40
47 4 67 48 67
53 5 33 53 38
60 6 00 60 00
67 6 67 66 6?
73 7 33 73 33
80 8 00 80 00

den.
„
„
„
„
„
„
„

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

0 0 0 C
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 1 1
0 0 I 1
0 0 1 1
0 0 1 1
0 0 1 1
0 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
1 1 2 0
1 2 3 4
2 3 5 6
2 4 6 8
3 5 8 10
3 6 9 1 12
4 7 11 14
4 8 12 16
5 9 14 18
5 10 15 20
6 11 17 22
6 12 18,24

Na dobu $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7$8$9 $10 $100 $1000
den.
M
„

0
0
0
0
0
„
0
„
0
„
„
0
0
„
„
0
„
0
„
0
0
„
0
„
0
„
0
0
„
1
1
„
1
„
1
„
„
1
1
„
1
„
1
M
1
„
1
„
„
1
,,
1
m^B. 1
2
„
„
3
3
4
5 ..
« M
5
7 ..
6
8 "
7
8
9 ,,
8
10 „
11 v
9
1 rok. 10

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

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2I
2
2
2
2
2
2
2
2
8
5
8i
10
13
15
18
20
23
25
28,
80,

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2i
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3■
3
8
3
7
1°
13
17
20
23
27
30
33
37
40

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

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 3
2 3
8 3
3 3
8 3
3 4
8 4
8 4
4 4
4 4
4 4
4 5
4 5;
4 5
& 5
5 5!
5 6
5 6
10 12
15 18
20 23
25 29
30 35
35 41
40 47
45 53
50 58
55 64
60 1 70

0 0
0 1
1 1
1 1
1 1
1 2
2 2
2 2
Q 2,
2
2 3
3 3
3 3
3 4
3’ 4
4 4
4 4
4 5
4 5
4 5
5 5
51 6
5 6
5 6
6 6
6 7
6 7
6 1
6 7
71 8
13! 15
20 23
27 30
33 38
40 45
47 53
53 60
60 68
67 75
73 83
80 90

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

0 0
0 0
0 0
0 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 3
2 3
2 3
3 3
3
8 3
3 3
3 3
3 4
3 4
3 4
4 4
7 8
11 12
14 16
18 20
21 24
25 28
28 32
32 36
35 40
39 44
42 48

0
0
0
1
1
1
1
1
1
21
2!
21
21
2!
2!
21
3l
3
3
8
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
3
3
3
3
3
8
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

1
1
2
2
8
8
4
4
5
5
6

2
8
5
7
8
10 1
12 1
13 1
15 1
17 1
18 1
20 2
22 2
23 2
25 2
21 2
28 2
30 3
32 3
33 3
85 3
87 2
88 3
4i> 4
42 4
43 4
45 1 4
47 , 4
48 ! 4
50 5
00 10
50 15
00 20
50 25
00 30
50 35
00 40
50 45
00 50
50 55
00 60

17
88
50
67
83
00
17
33
50
67
83
00
17
33
50
67
83
00
17
33
50
67
83
00
17
33
50
67
83
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

SEDM ZE STA.

DESET ZE STA ··
1
O**
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
8

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

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

7

7
7
8
8
8
8
17
25
83
42
50
58
67
75
83
92
$1

3
28
6
56
8
83
11 1 11
14 1 39
17 1 67
19 1 94
22l 2 ť2
25j 2 50
28 2 78
31' 3 (6
33 3 33
36 3 ol
39 3 89
42 4 17
441 4 44
47 4 72
50 5 00
53 5 28
56 5 56
58 5 83
61 6 11
64 6
67 6 67
69' 6 94
72 7 22
75 7 50
78 7 78
81 8 06
83 . 8 33
1 67 16 67
2 50 25 00
3 33 83 38
4 17 41 67
5 00 50 00
5 83 58 33
6 67 66 67
7 50 75 00
8 33 84 33
« 17 91 67
• 10 $100

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

I

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

den.
„
„
„
1,
„
„ .
„
„
„
„
„

„
„

„
„
„
„

„
„
,
iněs.
„
’
„
n
’
„
„

rok.

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

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
2
2
2
2l
2‘i
4
5'
7
9

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
51
7
9
12
14,
16
14| 19,
16 21
18 23
19 26
21 i 28’

n
1« l

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
8
3
3
3
3
6
9
12
15
18
20
23
26
29
32
35

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

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

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

2
19
0
39
0
4
6
58
1
8'
78
1
10
1
97
12: 1 17
1
14 1 36
1
2
16 1 56
18 1 75
2
2
19 1 94
21 2 14
2
23 2 33
2
25 2 53
3
2. 2 72
3
29 2 92
3
31 3 11
3
33 3 31
3
33 3 50
4
4 / 37 3 o9
39 3 89
4
41 4 08
4
4
43 4 28
43 4 47
4
5
47 4 67
49 4 86
5
51 5 06
5
53 5 25
5
54 5 44
5
56 5 64
6
58 5 83
6
12 1 17.11 67
18 1 75 17 50
23 2 33 23 33
29 2 92 29 17
35 8 50;35 00
41 4 08 ■40 83
47 4 67 ■46 67
53 5 25;52 50
58 5 83 58 33
64 6 42,64 17
70 7 00|70 00

Francouzská neb metrická soustava měr a vah
Metrická soustava jest založena na délce čtvrti zemského meridi4nu. Desíti milionová část? této kruhové čáry
byla"zvolena za jednotku mér délky a zove se metre. Kostka nesáté části metru slove litre. Váha litru Čisté
vody v největší hustotě její zove se kilogram, z čehož tisíci díl. čili gramme byl zvole i za jednotku váhy. —
Násobenci těchto měr a vah postupuji dle soustavy desitin é a užívá se k naznačení jich slov řeckých deka [10]
hekto [100], kilo [1000] a myria [10.000], kdežto dělení jich na menši díly dle Boustavy desítinné jmenuje se dle
latinských slov deci [10]. centi [100] a mílii [1.000.]
ZÆxrjr cä-éllcy (j ed-xxotlra, Metre.)

Rovná se
Milimétre..............................
Centimètre ...........................
Décimètre..............................
Métœ.......................................
Décamètre..............................
Hectomètre..........................
Kilomètre..............................
Myriamétre............................

Palce
Mile
Střevíce
Yardy
Fathomy
0.03937 ...
.. 0.090000tí
0. 0010936
0.0005468
0.003281
..
0.39371
..
0.054682
.. 0 0000062
0. 0109363
0.032809 ..
3.93708 ..
.. 0.0300621
0.0546816
0. 1093633
0.328090 ..
.. 0.0006214
39.37079 ..
0.54681 5
1 0936331
3. 280989
..
393.70790 ..
.. 0.001’2138
5.4681653
10 9363306
32.809892 ..
.. 0.0621382
3937.0790 > ..
54.6816528
109. 3633056
328.089917
..
39370. 79000 ..
546.8165278
.. 0.6213824
3280.899167
..
1093. 6330556
393707. 90000
..
..
5468.1652778
.. 6.2138243
10936 .3305556
32808.991667 ..
TÆir3r oTcjerxi-va., kostkové, (j ešĽXLOtlEa. Zuître.)
Čtver. pal.
Rovnà se
Bušle
Galony
Pinty
C tv. stř.
Millilitre, neD cubic centi- 1
0,06103
0.0000275
0,0X)2201
0,00176
0,003035
mètre............
f
Centilitre, 10 cubic do..........
0,0002751
0,61027
0,0022 HO
0,01761
0,000353
Décilitre. 100 cubic do...;...
0,0027512
6.10271
0'220097
0, 17608
0,003532
Litre, nebc bic Décimètre..
0.0275121
61.02705
0,2200967
1,76077
0,035317
Décalitre, neb Centis'ére....
0,2751208
610,27052
2.20 96 8
17,60773
0,353166
Hectolitre, neb Decistére....
2.751208»
6102,70515
22,0096677
176,07731
3,531658
Kilolitre,neb Stère.neb c.mét
. . 27.512"846
61027,05152
22 ), 0966767
1.60, 77311
35,316581
Myrialitre, or Décastére ....
.. 275,1208459
610270,51519
22 0, 9667675
353,165807
17607. 73414
TÆiry- vâky, (jeâ-xxotlca. <3-rsmo.na.-s.)
Rovnâ se
Grány
Centn.—112 ft. Tuny—20 cent.
Troyské unce
Avoirdupois 1b
Milligramme ..
0.0000009
0,01543
0,000000)
0,0030022
0.000032
Centigramme..
9,15432
0,0000002
0,000)OJ>
0.0000220
0,000322
Decigramme ..
0,0-fOOOOl
0,0 >00020
1,5'3 J
0,0002205
0.003215
0,00'10010
Gramme,..........
15,43235
0,0090197
0,032151
0.0022016
Décagramme ..
o, oo m«
154, 32349
0.0001968
0, 321507
0.0220462
-,0001984
H-ctogramme .
1543, 23488
0,0 »19684
3.215 »73
0.2204621
Kilogramme....
0 9009843
15432, 34880
0.0196841
2.2)46213
32,15'1727
0,0098421
Myriagrammc .
154323, 48800
0.1968412
321,517267
22.0462125
Míry plosky, čtvercové (j eôLxxotlca. Are.)
Čtv. akr.
Čtv. palce
Čtv. roody
Čtv. yardy
Čtv. perches
Rovná se
Centiare, neb čtv. métré ....
0,0^2471
10. 764299
0.0909885
1,196'33
0. 0395383
Are. neb 100 êtv inétrù..........
<·. 247114
1076. 42 -9 4
0, <>9.88457
11'», 603326
3. 958°29J
Hectare.ne o 10.003 čtv. métra. 107642,993419
9,8845724
2.47114.1
1196 .1, 332603
395,3828959

Tabulka na přenášení francouzských měr a vah na anglické
Metry na yardy Kilometry na
mi e a yardy.
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500

y
1,094
2.187
8,281
4.374
5 468
6,562
7,655
8.749
9.843
10,936
21,873
32 809
43,7*5
54.68)
65,618
76, W
87,491
98,427
109,363
218, 727
328 090
437,453
546.816

k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
l'J
ÍO
:to
40
50
60
70
80
90
roo
200
300
400
500

111
0
1
1
2
3
3
4
4
5
6
12
18
24
31
37
43
49
55
62
124
186
248
310

y
1094
427
1521
8)5
1 8
1282
615
1709
1043
376
753
1129
1505
122
498
8 4
1251
1627
2:3
487
730
973
1217

Litry na
galony a kvarty.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500

f

0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
4
6
8
11
13
15
17
19
·>>
44
66
88
HO

kv
0.880
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ZÁHADNÍ BRATŘI
Americká povídka z dob pohnutých.
Vpravil Gustav E. Zbelel.

I.

Zachránění.
E) vzdálenosti pěti neb šesti mil
od městečka W***** v státu
South Carolina stál r. 1780 nád
herný letohrádek pana D’Arcourta, muže to, kterýž se byl mnoho let
před tím vystěhoval do osad amerických.
Pan D’Arcourt byl nejmladším ze tří
bratří. Nejstarší — dědic otcovského
majetku —- náhle zmizel. Po několik
týdnů zaměstnávala se mysl lidu udalostí
tou a mnoho různých náhledů proneseno
vzhledem k nevysvětlitelnému jeho zmi
zení. Nejvěrohodnější domněnkou byla
ta, že zahynul při pokusu o zachránění to
noucího svého dítka, hocha to méně dvou
let starého. Předpokládání toto zakládalo
se na okolnosti, že oba, otec i dítko byli
nájemcem jedním vidin i při břehu hlubo
kého i prudkého potoku a že. klobouk ot
cův nalezen v houštinách potok v roub ících. Když pak po delším čase nalezena
ve vodě mrtvola muže, kteráž se nalézala
již v příliš značném stupni hniloby, tak
že stotožnená býti nemohla, jejíž celé slo
žení však s postavou zmizelého souhlasi
lo, stala se domněnka jistotou a mrtvola
pohřbena s veškerou tou slávou a účasten
stvím, jakéž bývají údělem muži vážené
mu a všeobecně milovanému.

Mrtvola děcka nebyla
* nikdy·/ nalezena a
s pohřbením mrtvoly dospělé vymřelo i
veškeré uvažování o neblahé záležitosti.
Mladší bratr uvázal se pak v statky po
zůstalé, netěšil se však dlouho jich držení
— zemřel /.ä rok po pohřbu bratra nej
staršího. Krátce před svou smrtí poslal
pro nejmladšího bratra a oba měli dlou
hou spolu rozmluvu, o jejíž povaze ni
kdo, vyjma jich obou ničeho dozvěděti se
nemohl.
K nemalému překvapení všech svých
známých uvedl Karel D’Arcourtneprodle
ně po smrti svého bratra všechny statky
na peníze a nastoupil cestu do amerických
osad, kdež zakoupil v Karolínách zname
nité pozemky i usadil se zde, by vedl
klidný život plantážníka. Zde bylo mu
záhy želeti smrti manželčiny, kteráž živo
tem svým zaplatila porod prvního dítka.
Manžel byl po delší dobu neutěšitelným;
čas však vyhojil jeho žal a mladý muž
probudil se k vědomí svých povinností
nových a na opuštěnou dívku matky po
zbyvší soustředil nyní veškeru svou po
zornost, péči i laskavost otcovskou. Sedm
náct roků po smrti manželčině musel Ka
rel D’Arcourt doznati, že veškerá jeho pé
če došla hojné odměny i doznal to rád,
pohlédl-li na zosobnění ženské láskyhodnosti a znamenitosťi, kteráž ho otcem na
zývala.
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V zápasu mezi osadami americkými a
Anglií nebral pan D’Arcourt žádného
očividného podílu, nýbrž snažil se zaříditi jednání své tak, aby nezadal žádné z
obou stran podnětu k stížnostem.
Jednoho rána nastoupila slečna Helena
D’Arcourtova v průvodu starého černo
cha, kterýž považoval „mladou slečnu“
vždy za předmět své povinné péče, obvy
klou svou procházku k lesíku, jímž z blíz
ka byla vroubena usedlost jejího otce.
Byla asi míli vzdálena domova, když po
jednou byla polekána výkřikem Catovým
i obrátila se rychle k němu. Tento stál zde
zosobněná hrůza, zřejmě neschopný pronésti jediného slova neb pohnouti sebou i
ukazoval do listoví velikého stromu nad
dívkou se rozprostírajícího.
Bezděky pohlédla dívka do výše a vý
jev, jakýž se jí naskytnul, jí omrazil.
Na větvi jedné, skoro nad samou dív
kou krčil se divoký onen dravec — ame
rický pantlier. Upíraje ohnivé, lesknoucí
se oči na dívku a oháněje se ohonem
svým, chystal se k osudnému skoku; v
témže však okamžiku, kdy skok následo
vat! měl, zavzněl lesem jasný výstřel z
ručnice a dívka viděla dravce ztráceti
rovnováhu, padati s větve,a svíjeti se u
její nohou v smrtelném zápasu. Dále
však vědomí dívce nestačilo, počala vrá
vorat! a byla by jistě sklesla k zemi, kdy
by jí nebyl ochrance její zachytl ve svou
náruč a odvlékl z dosahu vzpínajícího se
ještě dravce.
Na okamžik zahleděl se cizinec v pů
vabný obličej bezvědomé, jíž podporoval
a pak zvolal hlasitě:
„Efraime! Efraime!“
Volajícímu dostalo se odpovědi a brzo
se objevil složitý, neúhledný muž, kterýž
pohlížel na c?lý výjev z hluboce vypoule
nýma očima a otevřenými ústy dříve než
mohl zvolati:
„Pravíte! Aj, lapil —
„Přines něco vody, rychle však!“přeru
šil druhý kvapně výlev jeho údivu a jak
mile byl rozkaz vykonán, záchrance sluš
ně dívce smočil obličej. Snaha jeho se
tkala se brzo s úspěchem, neboť dívka na
byla za několik okamžení vědomí.
Z počátku byla Helena tak polekána,
že s těží mohla pochopiti postavení v jakémž se nalézala; avšak laskavý, konejši
vý hlas a dvorné chování se záchrance
jejího, jakož i pohled na neškodného ny

ní původce jejího strachu, přispěly k toí
mu, že brzo nabyla obvyklé své pevnost
i vědomí, jak velikými díky jest povinna
mladému muži, díky to, jimž slovy nej
vřelejšími dala průchodu.
Pan St. Leon — tak totiž představil se
jí cizinec — nabídnul se Heleně, že jí k
domu otce jejího provodí a ona s radostí
ochraně muže, kterýž si ji před malou
chvílí zavázal k tak veliké vděčnosti, se
odevzdala.
Cato, nevzpamatovavší se ještě z ulekání svého, avšak rozradostněný nad bez
pečností své velitelky, následoval oba
mladé lidi. Efraim dal se následkem' udě
lených mu rozkazů směrem zcela opáč
il ým.

Když domu dospěvše, Helena mladého
muže otci svému představila a o nebezpe
čí, z něhož jí vysvobodil, byla pověděla,
mohl pan D’Arcourt s těží nalézti slov,
by vyjádřil záchranci radost a vřele pocí
těnou svou vděčnost za prokázanou služ
bu.
Slušnými svými spůsoby a rozumnou
mluvou získal si St. Leon záhy náklon
nost obou, otce i dcery i cítili se všichni
v brzku tak důvěrnými, jako by se znali
léta na místě několika krátkých hodin. Z
čile vedené rozpravy byli vyrušeni kluso
tem konským a oknem spatřili blížiti se
oddíl vojínu — dragonů. Oproti domu
zastaveno a nádherně oděný důstojník,
odloučiv se od ostatních, blížil se domů.
Mimoděk na St. Leona pohlednuvši,
spozorovala Helena podivný jakýsi výraz
v jeho tváři a přechodnou jakousi neroz
hodnost v jeho jednání; to trvalo však jen
malou chvíli a mladý muž seděl zde již.
zase zcela klidně.
Vstoupivší služebník oznamoval, že
major Raynor, syn vévody ze Southdalena
cestě své k plukovníku Tarletonovi, na
osadě pana D’Arcourta se zastavil, by
vzdal čest starému příteli otce svého.
Pan D’Arcourt pospíšil uvítat i hosta a
navrátiv se s ním, představil ho dceři své·
i St. Leonovi.
Major Raynor byl složitým mužem,
pěkných tvarů a čítal asi 30 let. Obličej
jeho byl neobyčejně spanilý, avšak ocelo
vý lesk chladného šedého oka byl šíleno
sti majorově velice na závadu. Pohlížel
upřeně delší čas na St. Leona a brzo po
obapolném představení zavedl pana D’Ar
courta stranou i předložil mu několik otá
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zek vzhledem k mladému muži. Pan
D’Arcourt zodpovídal otázky vyprávěním
všeho toho, co se bylo z rána událo. Když
pak. předmět jejich hovoru učinil pohyb
opravňující k domněnce, že chce komna
tu opusti ti, předstoupil major Raynor,
hostitele svého opustiv, před St. Leona a
oslovil ho zdvořile ale i přísně:
„Pan St. Leon mi odpustí, uváží-li v
jak bouřlivém období žijeme a jak nemi
lých mnohdy jest vojínům konati povin
ností. Máme, pane, mezi jinými i popis
jmenovce vašeho, kterýž se nalézá v služ
bě rebela a zrádce Franci s Mariona. Smím
se tázati, jste-li s ním znám?“
„Smím-li věděti jakým právem major
Raynor se táže, možno, že mu odpovím,“
odvětil St. Leon kvapně.
„To stačí,“ odvětil Raynor a významný
záblesk přelétl jeho obličej. „Vaše zdrá
hání jest dostatečnou odpovědí. Pane,
musím Vás zatknou ti.“
„Majore Raynore,“ vpadl mu pan
D’Arcourt netrpělivě do řeči, „nebudete
snad chtíti uraziti mne zatknutím hosta v
mé hovorně?“
„Pane D’Arcourte,“ odvětil důstojník,
jsem vám a sličné vaši dceři povinen za
dostiučiněním za zdánlivě hrubé mé jedná
ní; avšak povinnost má jest rozkazující a
musí býti vykonána, byť bych se měl i
výsad i ti nebezpečí, že budu považován za
neslušného. Pane St. Leone, vy jste mým
zajatcem.“
„Snad by ne? Kdo to povídal?“ ozval
se za ním hlas nějaký a dříve než se mohl
překvapený důstojník obráti ti, dopadla na
hlavu jeho prudká rána, tak že se skácel
bez vědomí k zemi a Efraim, neboť on
vykonal skutek ten, pravil k St. Leonovi:
„JVfyslel jsem kapitáne, že mne budete
potřebovati, když jsem spatřil červeno-kabátníky a tak jsem vás vyčenichal. Ko
ně jsou uvázáni právě venku v lese i my
slím, že bude lépe, abychom se hýbali.“
Rada tato byla příliš dobrá, než aby ji
nebylo mělo býti uposlechnuto a St. Leon
rozloučiv se kvapně se svými hostitely,
opustil komnatu provázen jsa svým věr
ným služebníkem.
Dosti velká výseka — nyní obsazená
dragony, kte^í byli seskákali se svých
ořů — rozkládala se mezi domem a lesem
a St. Leon a jeho soudruh byli nyní nuce
ni proniknouti zrovna středem vojínů i
očekávali, že se*major Raynor okamžitě

vzpamatuje z rány mu zasazené pádnou
pěstí Efraimovou.
Dospěli skoro lesa, když se očekávání
jejich splnilo; okno hovorny bylo pojed
nou otevři no a Raynor vyskočiv na prázd
né prostranství, volal hlasitě na své muže,
by zadrželi uprchlíky.
„Stůjte! Sice střelíme!“ voláno za upr
chlíky a hned na to vysláno několik kulí
za nimi. Uprchlíci však se dostali bez
úrazu ku koním a kvapně je odvázavše,
vymrštili se v sedla i uháněli úzkou stez
kou lesem vedoucí, houfec anglických vo
jínů v patách za sebou majíce. Prcha
jící vnikli brzo do hluboké úžlabiny, o
níž věděli, že zabíhá do bahniska jedno
ho, kdež se mohli bezpečně ukrýti; za
hnuvše však náhle v úžlabině o výboček
skalní, spatřili pojednou před sebou deset
anglických vojínu, kteří se právě vraceli
z výzvědů v lese konaných.
Uniknutí zdálo se býti nemožné, neboř
stráně úžlabiny, sestávající z vápence a
volného písku, zvedaly se zde do výše asi
dvaceti stop a byly úplně strmé. Odváž
ný záblesk naděje prokmitl ale ještě nyní
hlavou St. Leonovou; vyzval Ef rahna, aby
ho následoval a zarej doval koně svého
proti skalní stěně, kdež byla nejnižšL.
Ušlechtilé zvíře dostalo se z póla sko
kem, z póla lezením šťastně i s jezdcem
svým nahoru.
Efraim byl ve svém počínání méně
šťastným. Buď nebyl kůň jeho tak do
bře cvičeným jako St. Leonův aneb nebyl
Efraim tak dobrým jezdcem, jako onen.
Při prvním pokusu kůň se vzepnul a dří
ve než bylo času pokus opětovati, nepřá
telé dosáhli uprchlíka. Odvážný muž
byl však odhodlán nevzdati se jen tak
lehce; vytáhnuv bambitku, střelil po prv
ním muži, kterýž se mu přiblížil i postře
lil ho do ramene, byl by však brzo podle
hl přesile, kdyby nebyl býval major Ray
nor zvolal:
„Zadržte! Neubližujte mu! Smrť vojína
jest proň příliš vznešenou. Dříve než zí
tra slunce zapadne bude chlapisko viseti
tak vysoko jako Haman svého času!“
„Snad by ne?“ odvětil Efraim posměš
ně a povstav v třemeních, mrštil vyprázd
něnou bambitkou po hlavě Raynorově.
Tento se na štěstí ještě v čas uhnul. Ef
raim byl přemožen a svázán bezpečně, což
pomohlo mnohému červenokabátníku k
známce dosti znatelné a citelné.
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Major Raynor nahlížeje, že každý další
pokus o polapení St. Leona byl by bezvý
sledným, udělil ihned rozkazů k návratu.
St. Leon viděl i slyšel s hůry vše, co se
dole v úžlabině dělo a když byl zaslechl
výhrůžku Raynorovu, pobídl koně svého
ostruhami i odjížděl, jako by byl zcela
dobře obeznámen s krajinou, kterouž ce
stoval.
II.
^Knězova návštěva

Navrátiv se major Raynor, vyžádal si
rozmluvy s panem D’Arcourtem a sděliv
mu výsledek pronásledování, vyjádřil se, že
povinnost donucuje ho k setrvání v okolí
po celou noc a nebude-li nepřijemno, že
užije jeho pohostinnosti. Nechť byly pra
vé pocity pana D’Arcourta jakéhokoliv
spôsobu, opatrnost nepřipouštěla žádných
námitek vůči žádosti, kteráž snadno mo
hla státi se rozkazem i požádal hosta své
ho, by použil domu i okolí co nejlépe ku
pohodlí svému i mužstva.
Dav potřebných rozkazů, odebral se
Raynor do pokoje, v němž vězeň jeho
byl ubytován.
Nalezl ho na loži na rukou i na nohou
spoutaného. Bylo patrno, že zacházení,
jakéhož se dostalo Efraimovi, nepřispělo
k zvětšení přátelství; dalo se tak souditi
z pohledů, jakéž vězeň na uchvatitele své
ho upíral.
„Kdo jsi?“ tázal se Raynor.
„Čmuchejte, libo-li,“ odpověděl Efraim.
„Hleď, člověče,“ pravil major, „mlčeIivost nezlepší postavení tvé. Zodpovídášli otázky, jež ti předložím, prospěješ jen
sobě.“
„Jak možno vám očekávati, že chlapisko svázané, jak husa k zabití připravená,
může mluviti?
Prosím, zkuste laskavě
sám,“ odvětil Efraim posměšně.
Raynor měl při návštěvě své jistý zá
měr, i měl za to, že maloučko shovívavo
sti přispěje k úspěchu zámyslu jeho. Z té
příčiny přivolal stráž umístněnou u dveří
i přikázal jí, by muže pout sprostila.
Když bylo rozkazu vyhověno, Efraim
usedl ua okraj postele a pohlížel lhostej
ně na anglického důstojníka.
„Chceš odpovídali nyní?“ tázal se po
slednější.“
„Jen dál, pane králi Jiří,“ potupně se
usmál Efraim. „Hm, prokázal jste mi

jednu laskavost, nechť tomu tak či onak
i odpovím co svědomí mé dovolí.
„Jméno vaše?“
„Efraim Peabody.“
„Odkud pocházíte?“
„Deset mil od Bostingu
)
*
“
„Jak jste se sem dostal?“
„Well,“ odvětil Efraim a oči jeho po
divně se zkroužily, „pokud vím, na koni.“
Raynorova trpělivost byla těžce zkouše
na; vzdor tomu učinil však ještě jeden
pokus i tázal se:
„Znáte Mariona?“
„Marion! Marion!“ opakoval Efraim
rozvažuje. „Počkejme! Jméno připadá
mi známé. O ano, nyní se pamatuji, to
je chlapisko, kteréž cestovalo okolo Bos
tingu a prodávalo myší pasti.“
Raynor rozvzteklen vyskočil ze svého
sedadla; po malé chvíli však usedl znovu
a zahleděv se pevně na svého vězně, pra
vil:
„Efraime Peabody, měl jsem v úmyslu
odložiti popravu nejméně do zítřka, pakli
že však setrváš na cestě, kterouž jsi byl
nastoupil v zodpovídání otázek mých i
tuto milost odvolám a za hodinu nebudeš
se nalézati mezi živými. Dobrý nyní pozor
dej. Vím dobře, že náležíš k rotě hrdlo
řezů a lupičů, jimž velí Francis Marion i
jsem přesvědčen, že znáš nynější její útu
lek. Vyzradíš-li útulek její, propustím
tě, zjednám ti omilostnění za všecky mi
nulé »přestupky a z vlastní kapsy přidám
sto liber šterlinků
).
**
Pakliže zpurně odpovídati budeš, aneb zdrženlivé mlčení
zachovávati hodláš, tak jistě, jako obloha
nad námi se klene, houpati se budeš!“
Za řeči Raynorovy zbývalo Efraimovi
dosti času k rozvažování. Dobře věděl,
že jediná naděje jeho v bezpečnost spočí
vá v zdárném uniknutí St. Leona a budeli tomuto popřáno zjednati pomoci jeho
soudruhů i byl odhodlán prodlužovati roz
mluvu s Angličanem pokud možno nejví
ce; nechtěl odpovídati rychle, by nepo
vzbudil podezření. Mlčení bylo jeho nej
lepší odpovědí, jakouž
dát i mohl,
neboť Raynor zpozorovav otálení jeho a
připisuje je úspěchu své řeči, domýšlel se,
že neztratí ničeho, ponechá-li vězni času
k rozvaze. Povstav z křesla svého, pravil:
„Popřávám ti do zítřka do desíti hodin
lhůtu k uvážení mého návrhu. V době
*) Bosting — zkomolené Boston.
**) Sto liber šterlinků rovfiá se $500.
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té buď připraven 11a život, svobodu i od
měnu, aneb ohavnou smrt!“
Když důstojník komnatu opouštěl,
Efraim s těží mohl se zdržeti, by popu
stil uzdy radostným svým pocitům nad
úspěchem a neočekávaným ukončením
obapolné rozmluvy.
Následujícího na to rána zpraven major
Raynor, že cestující kazatel v domě me
škající, uslyšev, že se zde nalézá muž k
smrti odsouzený, přál by si býti připuštěn
k odsouzenému, aby mu poskytl duchovní
útěchy. Raynor chtěl již dáti odpíravou
odpověď, avšak malá chvíle rozvahy uve
dla ho na myšlenku, že strašný obraz pří
štího trestu, ják jej obyčejně duchovní k
smrti odsouzeným nakreslují, mohl by pohnouti tohoto k zpovědi a proto nařídil,
aby kazatel byl připuštěn.
Kazatel byl podivuhodně vyhlížejícím
mužem, úplně černý jeho vlas byl rozče
sán uprostřed; oči jeho byly zakryté zele
nými brejlemi a dolejší část" jeho obličeje
byla zakryta šálem. Byv uveden do po
koje, v němž se vězeň nalézal, nalezl ka
zatel Efraima pohvizdujícího si, patrně
málo znepokojovaného očekávajícím ho
osudem.
Efraim pohlížel podivně na vešedšího,
nepromluvil však naň, aniž ustal v hudeb
ní své produkci. Kazatel oslovil ho váž
ným hlasem:
„Můj synu—“
Byl však Efraimem vyrušen slovy:
„Co to? Kdy jste sem přišel? Vezměte
místo a učiňte si pohodlí.“
„Synu můj,“ začal opět kazatel čas ten
to není vhodný k žertování. Považ, že
se nalézáš jednou nohou na onom světě.
Šlechetný major Raynor dovolil mi, bych
připravil duši tvou na hroznou tu změnu.
Opusťte nás“ pravil, obrátiv se k stráži u
otevřených dveří stojící. „Přeji si hovořiti
a modliti se s nešťastným mužem o samo
tě.“
Vojín zamručel několik nesrozumitel
ných slov a zavřel za sebou dveře na zá
mek.
Sotva že se tak stalo, přešel kazatel ko
mnatu a zastaviv se u dveří sehnul se k
dírce klíčové i pohlížel ven. Očividně
uspokojen svým zkoumáním přistoupil k
udivenému Efraimovi i mluvil tak, aby se
stráž venku domýšlela, že mu podává ná
boženské útěchy, mezi tím však odstranil
šál z obličeje a sejmul brejle z očí, čímž

celá jeho bytost nabyla jiného vzezření.
Efraim poznal nyní v kazateli vůdce své
ho, obávaného povstalce Francis Mariona,
na jehož polapení by byl Raynor oběto
val vše, co měl.
„Jakže? Co to má znamenati?“ zvolal
Efraim polekán.
Výkřik jeho byl však utlumen rukoii
Marionovou na ústa se mu kladoucí a šepotavý rozkaz velitelův zastavil proud vý
mluvnosti Efraimovy. Upraviv opět vze
zření své jak bylo dříve, sdělil podřízenci
svému, jak ho zamýšlí zachránit! i promí
chával tiše vedený svůj hovor hlasitým
náboženským napomínáním. Když byl
Efraim zasvěcen v úkol, jakýž mu bylo
hráti v zämýšleném pokusu o jeho zachrá
nění, Marion zaklepal na dveře na zname
ní, že hodlá komnatu opustiti. Opouštěje
pokoj, obrátil se k vězňovi se slovy:
„Kéž by mi povinnost má dovolovala,
abych s tebou, milý synu, mohl setrvat!
až do konce, není to však možné. V krát
ké však lhůtě, jakáž jest ti popřána, neza
pomínej napomenutí mých.“
„Dík vám—tak učiním,“ odvětil Efraim.
„Mnoho dobra jste mi prokázal. Přijď
te zas brzo!“ dodal s úsměvem vězeň.
„Velebníček bude moci jiti do hodně
horkého místa, bude-li se chtít s tebou se
jiti,“ zamručel strážník.
„Možno, zvláště vezme-li si tebe za prů
vodce!“ odvětil Efraim posměšně strážní
kovi.
„Ticho, blázni! Přestaňte se svým rva
ním!“ přerušil kazatel vtipný rozhovor
vězně a stráže.
„Dobře tak!“ ozval se od dveří hluboký
hlas a kazatel obrátiv se, pohlížel v pá
travý zrak Raynorův. „Velmi, teple se
šatíte, velebníčku,“ pokračoval .po malé
chvíli.
Byl to okamžik největšího nebezpečí
pro přestrojeného vůdce, tvář jeho nezbledla však ani sebe méně a nepohnuv ani
brvou, pohlížel na anglického důstojníka.
Po chvíli odvětil kazatel pevným hlasem,
slova nosem vyrážeje:
„Zlíbilo se pánu postihnout! služebníka
svého silnou nastuzeninou a sluha prostý
chtěje sloužiti jiným, musel opatřit! dosta
tečně choré tělo své. Mám snad čest
mluviti se šlechetným majorem Raynorem? Pakli ano, musím vzdáti díky za
milost, prokázanou nešťastnému muži při
puštěním náboženské potěchy. Kéž by
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pán nadchnul sluhu svého výmluvností
ohnivou, aby mohl pohnouti srdce vaše k
milosrdenství a znovuuvážení vyneseného
rozsudku.“
„Držte se své bible, kazateli a nehýbej
te mým mečem!“ pravil Raynor kvapné.
„Vykonal jste svou povinnost a nyní
nechte mne konati mou!“
Kazatel se pokorně uklonil a opouštěl
dům....
Vstoupiv do komnaty, seznal Raynor
ihned, že vězen jeho nebyl kazatelem po
hnut tak dalece, aby mohl od něho očekávati, že prozradí své soudruhy.
„Well, britický,“ pravil Efraim, „uva
žoval jsem vaši nabídku i přišel jsem k
tomu náhledu, že by se nevyplatilo, abych
na konec svého života učinil ze sebe pa
doucha, jen pro zvláštní vaše uspokojení.“
„Zhyň tedy, pse!“ zasyčel Raynor, roz
vzteklen nad nezdarem záměru svého.
Opustiv pokoj vešel na prázdné pro
stranství i udělil rozkazů, aby činěny by
ly okamžité přípravy k popravě a k na
stoupení dalšího pochodu, jakmile bude
po ní.
Navrátil se pak do domu i setkal se s
panem D’Arcourtem, kterýž se přimlou
val za Efraima. Důstojník zdvořile avšak
chladně odpověděl hostiteli svému, že ro
ta, k níž vězeň náležel, považována jest za
buřiče a že jest jeho svátou povinností
každého jejího člena popraviti, který mu
vpadne do rukou, byť by se to i mělo stá
tí bez všech obřadů soudních. Pan D’Arcourt nedal se však ještě odbýti i byl
Raynorem varován, by upustil od dalších
žádostí, neboť prý spozoroval již dosti, co
by ho opravňovalo i k zatknutí pana
D’Arcourta.
Do desáté hodiny byly všechny přípra
vy dokonány. Koně byli osedláni a ro
zestaveni podle cesty a mužstvo seřaděno
v polokruh okolo mohutného dubu, kte
rýž se vypínal uprostřed prostranství,
mezi domem a lesem se rozkládajícího.
K vyčnívající větvi připevněn provaz,
jehož druhý konec upraven v osudnou
smyčku. Efraim byl z domu vyveden
poddůstojníkem jedním a oddělením voj
ska, maje ruce na zad svázané.
Vystoupiv na prázdné prostranství, pře
hlédl chladným zrakem přípravu k popra
vě a obrátiv se k Raynorovi, pravil:
„Poslyšte, králi Jiří, nemohl jste učiniti lepších příprav? Kdybych věšel já

vás, buďte ubezpečen, že bych vám při
chystal lepší nářadí!“
Raynor neodpověděl na úsměšek ten,
nýbrž dal vojínům pokynutím znamení,
by konali povinnost svou. Vojíni uvedli
nyní Efraima pod strom a ustoupili pak
do pozadí, kdežto poddůstojník předstou
pil, aby odsouzenci upravil smyčku na
krk; když pak pozvedl rukou svých, aby
učinil co bylo potřebno, zasadil mu od
souzenec silné kopnutí do podbřiší, tak že
vojín okamžitě na pažit sklesl a Efraim
vrhl se celou svou délkou do trávy.
V témže okamžiku zavzněl hromadný
výstřel a nejméně dvacet překvapených a
polekaných Angličanů váleli se poraněni
po zemi, kdežto mnozí na místě byli
usmrceni.
Zmatek, kterýž nyní následoval, byl
strašný a zvýšován nenadálým objevením
se tlupy jezdců s vytasenými šavlemi z
lesa vyjíždějící. V řadách anglických
bylo po všem pořádku a všichni hrnuli
se ku koním. Dospěvše zvířat a vyšinuv
še se na ně, uháněli většinou po cestě od
sud v zmatku největším.
Marně namahal se Raynor zastaviti
mužstvo své na divokém jeho útěku. Asi
padesát nejstatečnějších zastavilo se na
povel vůdcův a s tímto kvapně utvoře
ným řadem zamýšlel Raynor postaviti se
na odpor přijíždějícímu nepříteli.
Oko jeho utkvělo na vůdci nepřátel
ském, kterýž jel na černém oři několik
kroků v popředí tlupy své. Když pak se
oko povstalce setkalo se zrakoma anglic
kého důstojníka, poposedl poněkud v se
dle i zvolal:
„Hahaha! Major Raynor! Jak se vám
líbil kazatel Mariou?“
Major poznal okamžitě, že kazatel, je
muž ráno povolil přístup k odsouzenému,
a vůdce tlupy povstalecké jsou jednou a
touž osobou i vytáhnuv bambitku vy
střelil po postupujícím nepříteli. Kule
pronikla čapkou Marionovou, kterýž v
nejbližším okamžiku byl u nepřítele i
zasadil mu tak pádnou ránu do hlavy, že
důstojník krváceje,sklesl ze sedla. Angli
čtí vojíni postavili se prudce na odpor a
tak podařilo se jim zachrání ti vůdce své
ho z nebezpečného jeho postavení i na
stoupili pak rychlý, ale dobře spořádaný
ústup. Marion uspokojen s úspěchem
svého útoku, ustál od dalšího pronásle
dování i udělil rozkaz, aby raněným za
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jatcům bylo přispěno ku pomoci. Obrátiv
se pak k mladému důstojníku po jeho
boku, pravil:
„Nyní, St. Leone, pojďme navštívit!
včerejšího hostitele vašeho a dívku, jejíž
seznání vás i Efraima bez mála stálo
život.“
U dveří domových sešli se s panem
D’Arcourtem,kterýž je vřele uvítal. Před
staven byv Heleně, nemohl Mariou zazlívati mladému svému příteli,že se odhodlal
k tak odvážnému a nepředloženému činu.
Rozhovor stal se brzo všeobecným a Ma
riou líčil živými barvami návrat St. Leonův do táboru, noční jejich jízdu podnik
nutou k zachránění Efraimovu i jeho dří
vější návštěvu v domě v přestrojení kněž
ském podniknutou.
„Viděl jsem generále, kterak v průbě
hu půtky major Raynor sklesl pod tíhou
vaší šavle,“ pravil pan D’Arcourt. My
slím, že nebyl poraněn smrtelně a nepřál
bych si toho ani, neboť ačkoliv jsem da
lek toho, abych mladému muži nějakých
zvláštních laskavostí prokazoval, jest
přece jen synem drahého mi přítele.“
„Nikoliv,“ odvětil Marion; „on není
těžce poraněn. Unikl s pouhou ranou omračující a já toho nelituji, neb nechť si
má jakýchkoliv vad, přece jest jen vojí
nem znamenitým. Nikdo jiný nemohl
zachovati větší chladnosti a odvahy za
tak nenadálého překvapení.“
Pan D’Arcourt byl nemálo potěšen tím
to projevem, šlechetného vojína hodným
a když po nějakém průtahu povstalci s
nim se loučili, vyslovil upřímně míněné
přání, by se v brzku zase shledali.
III.
CJizí žena a její dítko.

Pozdě odpoledne téhož dne seděla Hele
na D’Arcourt ve svém pokoji, přemýšlejíc
•o závažných událostech, sběhnuvších se
poslední dobou v její okolí. Život její
hyl do nedávná tak klidný, že nemohla
takřka uvěřiti v pravdivost rozčilujících
nedávných událostí. Věděla sice, že v
zemi rodné panuje válka, avšak jeviště
války té bylo ještě tak daleko posunuto,
že měla pouze malé známosti o všem tom
■co se dělo. V právě uplynulých dvaná
cti hodinách svedena před jejíma očima
malá bitva, dívka slyšela hukot smrtonos

ných ručnic, hvizdot olověných poslic
smrti, viděla srážku jezdců a křížení se
mečů, smrtelné rány zasazujících. Vše to
naplňovalo šlechetnou duši její hrůzou i
lítostí, nemohla se však ubrániti pocitu
hrdosti nad obyčejnou odvahou i šlechet
ností svých sourodáků, neboť srdce její
cítilo se stranou, kteráž bojovala za svo
bodu.
Z takových a podobných uvažování by
la vyrušena vstoupením služky, kteráž ji
oznamovala, že zubožená žena s malým
chudičkým děckem žádá úpěnlivě za na
sycení i přístřeší. Mladá dívka, kteráž
vždy cítila soustrast’ s trpícími, sešla
ihned do kuchyně, kdež nalezla ubohou
strašně umdlenou a vyhladovělou. Helena
byla velice dojata zjevem tím. Žena byla
mladá a obličej její jakkoliv vyznačoval
utrpení a starosti, jevil přece ještě znám
ky dřívější krásy a celý její zjev nasvěd
čoval tomu, že dříve byla účastnou lep
šího života. Dítko vzdor svému
v očividnéinu znetvoření, bylo sličné. Šlechetné
srdce Heleny bylo okamžitě nakloněno
oběma cizincům i udělila rozkaz, aby bylo
učiněno vše, čím by truchlivé postavení
trpících bylo zpříjemněno.
Druhého rána byla cizí žena neschopna
opustiti lože i trvalo několik dní prvé než
tak mohla učiniti. Po celý ten čas věno
vala jí Helena veškeru možnou pozornost
i nalezla v ženě i její dítku takové záliby,
že si předsevzala nabídnouti opuštěným
pro budoucnost přístřeší v domě otce její
ho. Když se s nim radila o věci té, měl
on několik námitek, jež však dívka vý
mluvností svou brzo vyvrátila, tak že pak
svolil k její žádosti.
Když pak Helena sdělila nemocné svůj
záměr, byla vděčnost této nekonečná; dří
ve než přijmula laskavé nabídnutí, sděli
la své dobrodějce okolnosti dřívějšího je
jího života.
„Nebyla jsem zrozena k opuštěnosti z
jakéž jste mne vysvobodila,“ jala se trpi
tel ka nyní vyprávěti.
„Otec můj
byl zámožným obchodníkem v Londýně a
jméno Masonovo požívalo veliké vážnosti
v světě obchodním pro počestnost, podni
kavosť a zámožnost jeho nositele. Matka
má zemřela brzo po mém zrození a péče
o mé vychování spočívala úplně na bedrách mého otce, kterýž svědomitě dbal
důležité této povinnosti. Všechny výho
dy, jakýchž bohatství poskytnout! může,
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byly mi údělem a nikdy nebylo dítko pe
člivěji vychováno mne.“
„Dospěvši šestnáctého roku svého, kou
pil otec můj elegantní letohrádek poblíž
města a zde byla bych se cítila šťastnou,
kdybych byla mohla pohnouti otce mého
k vzdání se obchodu a věnování se zcela
mé osobě; však v jediné této záležitosti
byl obrněným oproti všem mým prosbám.
Byl od dětství svého vychován pro život
obchodníka i stal se mu život ten dru
hou přirozeností, tak že často polovážně
položertovně mne ujišťoval, že ustoupí z
obchodu i života současně.
„Jednoho rána, když jsem podnikla ob
vyklou svou projížďku na koni, polekalo
se zvíře mé něčím neobyčejným i počalo
aháněti plným tryskem po silnici. Nepo
ciťovala jsem z počátku mnoho strachu.
Slyšela jsem sluhu, mne následujícího i
věděla jsem, že se přičiňuje všemožně,
aby mne dohonil, avšak kůň jeho nebyl
tak dobrým jako můj i zůstal brzo daleko
za mnou. Postavení mé stávalo se stále
výhružnějším, neboť při pokusech mých
za účelem zadržení koně podnikaných,
přetrhla se mi úzda a já byla bych bez
mála se sedla se skácela. Podařilo se
mně zachytiti se hřívy koňovy; tento uhá
něl dále. Hlava má počala se stávati
těžkou, v očích se mi všecko míhalo a při
padalo mi, jako by poslední okamžik můj
se blížil. Pohlédla jsem zmatenýma zrakoma ještě jednou před sebe i spatřila
proti sobě přijížděti jezdce. Nová naděje
mne obživila. Cizinec seskočil se sedla a
když kůň můj se mu vyhnouti chtěl,
zmocnil se muž silnou rukou přetržené
úzdy; rychlost zvířete byla však tak velká,
že odtáhlo odvážlivce na několik yardů
daleko.' Nečekala jsem až se zvíře' úplně
zastavilo, nýbrž jakmile prudký jeho běh
byl zmírněn, seskočila jsem se sedla. Sot
va že jsem se dotekla země, spatřila jsem
ochrance svého pod kopyty rozzuřeného
koně. Mé vlastní nebezpečí sotva přestá
lé, bylo zapomenuto ve strachu o mého
ochrance i použila jsem všech prostředků,
jakéž mi tanuly na dětské mysli, abych
ho opět přivedla k vědomí. Když sluha
dospěl místa neštěstí použil vhodnějších
prostředků a snaha jeho setkala se s úspě
chem. Vůz sousedův dopravil zraněného
do domu mého otce a zde ubožák dlouho
se vznášel mezi životem a smrtí. Na radu
lékařů použil otec všech prostředky i cest,

aby se dozvěděl něčeho o přátelích v ho
rečce ležícího a nepochybně umírajícího
muže. V jedné z jeho kapes nalezen lí
stek svědčící jménu „Henry Montague,
Esq.“, to však nepřispělo ani dosti málo
k stotožnění osobnosti cizincovy. Oznámky vřaděny do všech časopisů, avšak i to
setkalo se z nezdarem.
„Po celý čas dlela jsem při lůžku ne
mocného muže právě tak, jak bych byla
činila bratrovi. Věřím nyní, že bylo ne
vhodné od rodičů mých nechati mne ne
ustále u lůžka muže, jakým byl Henry
Montague, neboť brzy počala jsem poznávati, že pocity vděčnosti, jež mne z počát
ku ovládaly, ustupují pocitům silnějším.
„Po dlouhém čase jevila se v stavu ne
mocného změna k lepšímu a za čtyři ne
děle po jeho vnesení do domu našeho,
mohl vejiti do hovorny. Brzo na to počal
mluviti o odchodu, otec můj však ne
chtěl o tom ničeho slyšeti. Jeho pocity
vděčnosti dozrály v pevné i upřímné přá
telství k mladému muži i počal naň silně
dolehati, aby učinil dům náš svým domo
vem na tak dlouho, dokud zdraví a síly
úplně nenabude. Pan Montague jen slabě
se vzpíral návrhu hostitelovu i byl brzo
považován za člena rodiny.
„Cas rychle mijel a přirozené následky
důvěrného našeho styku počaly se brzo
jeviti. Vyznal mi lásku svou a já učinila
podobně. Žádal mne abych neodkrývala
lásku naší pokud mi nedovolí, udávaje,
že rodinné, poměry vyžadují zatajení pra
vého stavu věci, neboť jinak prý by uško- 1
zeno bylo vyhlídkám jeho do budoucno
sti. Svolila jsem, neboť láska má byla
mocnější všech přikázání,tak že jsem byla
úplně podrobena vůli jeho a když pak po
nějakém čase mi nabídl, abychom uzavře
li tajný sňatek, odporovala jsem jen slabě
jeho naléhání. V neblahé hodině opomenouc všech svých povinností vůči otci
svému, zapomenouc všeho, jen ne nesměrné lásky své, svolila jsem k jeho žádosti
a jednoho rána zajeli jsme do města, kdež
u přítomnosti dvou mužů — obou mně
cizích, soukromně jsem byla oddána s
Henry Montague.
„Brzo po našem sňatku manžel můj se
ubytoval v Londýně, byl však stálým navŠtěvovatelem a vždy byl vítaným hostem
laskavého starce, jejž jsme oba tak haneb
ně klamali. Měsíce míjely a já byla mno
hem méně šťastnou než jsem byla očeká
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vala. Nyní počala jsem pozorovati, že
manžel můj stává se čím dále tím více
chladnějším. Jednoho dne přišel v hodi
nu, kdy věděl, že otec můj mimo dům
mešká i sdělil mi, že ho obchodní záleži
tosti volají do Paříže, že však po svém
návratu neprodleně učiní sňatek veřej-

záležitostmi, jak jsem se později dozvěděla. . . .
„Asi za čtyři měsíce po odjezdu Jindři
cha, vrátil se otec můj jednoho dne z
města v dobu neobvyklou. Když jsem se s
ním setkla,byla jsem nemálo polekána je
ho chováním se a změnou v celém jeho zje

^Thomas Alva Edison

ným. Ujištění to dodávalo mi nové život
ní síly; však dny, týdny a měsíce minuly,
aniž bych byla obdržela od něho sebe
menší zprávičky a žal můj stával se hroz
ným. Otec můj byl by musel zpozorovati
změnu v mém chování se, kdyby nebyla
musela mysl jeho zaměstnávat! se jinými

vu. Domýšlela jsem se, že tajemství mé
jest odkryto i chtěla jsem se již vrhnouti
mu k nohoum i žebroniti za jeho odpu
štění, on mne však laskavě pojal v náruč
svou a políbil mne řka truchlivým hlasem:
„Necítím se dobře, milé dítě; rád bych
si lehl před jídlem a nepřeju si býti výru-
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«ován.“ Zdvořile mne pak dovedl ku kře
slu i odcházel ode mne, vrátil se však, vy
táhl z kapsy psaní a podal mi je. Oko mé
spočinulo na písmu manžela mého a v di
voké radosti, jakáž naplňovala srdce mé,
zapoměla jsem všeho. . . .
Nechci a nemohu váni vyličovati, jak
rozhorlenou a zoufalou jsem byla, zvěděv
ši, že muž, jejž jsem zbožňovala, hanebně
mne oklamal a opustil. List jeho byl krát
ký a chladný. Nabyv prý přesvědčení, že
se klamal ve svých pocitech vzhledem k
mé osobě, odhodlal se, že se více ku mně
nevrátí. Zbytečno by prý bylo, abych ho
vyhledávala, neboť jméno pod jakýmž se
uvedl do domu našeho, není pravým jeho
jmenem, nýbrž pouze přijatým v Paříži,
aby se vyhnul jistým nepříjemnostem.
„Nevím jak dlouho jsem seděla zamy
šlena nad osudným listem. Ze strnutí mé
ho vyburcovala mne střelná rána, kteráž
zavzněla domem. Bezděčně zavrávorala
jsem ku dveřím pokoje otcova, odkudž
výstřel vycházet! se zdál. Dveře byly za
vřeny a za nimi panovalo příšerné ticho.
Vykřikla jsem zděšeně a vrhla se na dve
ře, chtějíc je vypáčiti. Služebnictvo vý
křikem mým přivolané, vykonalo co sama
učiniti jsem chtěla. V pokoji ležel otec
můj na podlaze, krev řinula se mu z osud
né rány a ruka jeho držela křečovitě zbraň
•smrtící. Od této chvíle minuly týdny
aniž bych byla věděla, co se dělo a věrné
služce, kteráž mi« sloužila v dětství mém a
kteráž mne neopustila v době utrpení, dě
kuji za vědomost všeho toho,co se událo v
době té.“
„Vyšloť na jevo, že obrovské jmění ot
ce mého bylo zničeno jediným nešťastným
podnikem a on že v návalu zoufalství si
vzal život. Stará má služka poznala brzo
v jakém stavu se nalézám a dobře vědouc,
za se domu našeho co nejdříve zmocní vě
řitelově, přestěhovala mne pečlivě do
Londýna a zde dala jsem v obydlí od ní
najmutém předčasně život ubohému zne
tvořenému mému dítku.
„Tak brzo jak jen bylo možno, činila
jsem přípravy k opuštění země, v kteréž
jsem byla tak strašně trpěla. Asi $1500
bylo zachráněno z jmění otce mého a s
těmito penězi přišla jsem do osad americ
kých i žila klidně v malé vesničce třicet
mil odsud vzdálené, až asi před dvěma
týdny vesnice byla obležena vojskem a
konečně vypálena. Podařilo se mi unik

li o uti s hochem mým a dobrotivá prozře
telnost vedla mne k hostinným vaším dve
řím. Kéž byste došla někdy zasloužené
odměny za laskavost, jakouž jste osvědči
la mé osobě a mému ubohému dítku.“
Helena byla hluboce pohnuta truchli
vým tímto vypravováním a když hlavní
body jeho sdělila otci svému, byl i on ve
lice dojat. V dřívějších letech byl dosti
důvěrně znám s panem Masonem, milio
nářem londýnským i cítil hlubokou sou
strast s .nešťastným osudem ženy tak těž
ce stižené, jejíž mladá léta byla tak neo
byčejně šťastna.

IV.
Cjizinec.

Následující na to tři čtyři týdny na
statku pana D’Arcourta' uplynuly klidně
a pokojně. Od onoho rána, kdy Efraim
tak rázně byl osvobozen, nebylo ničeho
slyšeti ani o vlastenecké tlupě, ani o voj
sku anglickém, vyjma povšechných novin
o postupu války, jakéž občas docházely
pana D’Arcourta a jeho dceru. Občas ob
drželi zprávu o smělých činech povstalců,
skrze Karolinu se beroucích a pronásle
dovaných odpočinku si nepřejícím Tarletonem, kterýž unaven jsa jistým spůsobem
válčení, jejž ani neuznával aniž jemu roz
uměl, konečně se vzdal bezúspěšného sti
hání a v zoufalství svém pronesl pamětná
slova:
„ Pojďmež a najděmež raději bojovné
ho kohouta (myslel tím Šumte ra), on bude
bojovati; nikdy však nemůžeme lapiti tu
to lišku bažinatou!“
Avšak Mariou nechtěl mu dovoliti, aby
se pronásledování vzdal jen tak lehce á
pohybům anglického velitele bylo neustá
le překáženo povstaleckým náčelníkem.
Srdce Heleny D’Arcourtové bilo prud
čeji hrdostí, když slyšela o hrdinných či
nech svých krajanů. Od svého seznámení
se s Marionem a St. Leonem, brala více
než obyčejného zájmu v pohybech povsta
leckých i čekala dychtivě zpráv o jejich
pokroku. Oblíbeným útulkem Heleniným
bylo pobřeží potůčku plynoucího used
lostí pana D’Arcourta. Zde poblíž hrubé
ho kulového mostu, kde ústila velká ces
ta, často trávila hodiny v čtení neb pře
mítání. Od příchodu paní Montague-ové
a jejího dítka, poslednější bylo neustálým
společníkem venkovských její radostí.
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Jednoho dne seděla Helena v oblíbe
ném svém útulku, přihlížejíc proudícím
vlnkám potůčků, kterýž silným lijákem
proměněn ve vše unášející, divoký potok.
Byvši upozorněna zapadajícím sluncem
na to, že jest času pomýšleti na návrat,
obrátila se Helena aby se poohlédla po
svém malém svěřenci, kterýž si hrál opo
dál. Obrátivši se, viděla dítě, jak se
nahýbalo po květince na břehu rostoucí a
jí utrhlo. V témže okamžiku ozval se na
mostě klusot koňský, malý hoch byl ním
polekán, pozbyl rovnováhy a spadl do vo
dy. Helena byla by v zděšení prvního
okamžiku skočila do vody za dítkem,
kdyby jí nebylo mohutné rámě v počínání
jejím zabraňovalo. Odstrčiv dívku od
břehu a odhodiv klobouk i kabát, skočil
cizinec do prudkého potoku a brzo poda
řilo se mu chopiti se dítka. Ačkoliv byl
dobrým plavcem, bylo přece podniknutí
jeho odvážné, neboť mokrý šat, dítko a v
potoku plující dříví stěžovaly plování tak,
že muž méně statečný, méně silný byl by
lidumilný čin svůj těžce odpykal.
Konečně dospěl břehu a následoval,
dítko v náruči nesa, Heleny. Lehké břímě
bylo uloženo v Helenině ložnici a cizinec,
nahlížeje, že jest zde pomoci s důstatek,
tiše se odstranil.
Ubíraje se chodbou, setkal se s paiiem
D’Ai•courtem. Panovalo večerní šero a
předměty počaly se stávati nerozeznatel
nými; přece však bylo ještě dosti světla,
aby oba muži mohli vrhnouti kvapný na se
pohled. Setkání to zdálo se míti na pana
D’Arcourta účinku zdrcujícího. Zbledlť
na smrt a zabručel pro sebe:
„Můj bože! Jest něco podobného mož
né!?“
Pan D’Arcourt zavrávoral ku zdi i zdá
lo se, že pozbyl veškerého vědomí. Vzpa
matovav se v několika okamženích, roz
hlížel se okolo sebe; byl nyní samoten,
rozhlížel se ale přece ještě s pohledem
úžas prozrazujícím. Konečně pronesl ci
zím, chvějícím se hlasem slova:
„Byl to pouhý přelud! Já však naň ny
ní nemyslel a pak bylo vše tak hrozně
znatelné — nepokrytá hlava — smočený
šat. Obože! Co to má znamenati?“ a pan
D’Arcourt odebral se do svého pokoje vá
havým krokem a s obličejem zasmušilým.
Jednání cizince bylo zcela jiné. Ačkoliv
i u něho bylo patrno, že poznal domácího
pána, přece nedal na jevo ani překvapení

ani uleknutí. V prvním okamžiku pohnu
li se rtové jeho i zdálo se, že chce osloviti
pana D’Arcourta, mezi tím co pevné,
chladné jeho oči vzaly na se ráz vřelejší;
to však brzo pominulo a ustoupilo témuž
chladnému pohledu a aniž by byl slova
pronesl,*vyšel cizinec z domů. Dospěv
mostu, oblekl kabát, vzal si klobouk i
vyšinul se na koně, kterýž se klidně pásl
na zeleném pažitu. Odjížděje zvolna s
místa, na němž se nedávno líčený výjev
odehrál, rozumoval asi v tomto smyslu:
Možno, že jest nevinen! Však ne! Jak
byl zděšen, spatřiv mne! Nevinnost ne
musí se lekati — jedině vina se chvěje;
nemohl jsem se v něm tehdy klamati.
Kéž bych tomu mohl uvěřiti! Co však na
tom, setrvám při svém předsevzetí učině
ném před mnoha lety a ponechám ho, jak
jsem s ostatními učinil, trestu vlastního
jeho svědomí!“
Měsíček brzo vyšel na obloze a jezdec
uháněl rychle asi deset mil daleko! Dospěv
konečně místa, kde silnice se rozvětvova
la vytáhl píšťalku i zapískal třikráte. Br
zo na to připojili se k němu dva jezdci, s
nimiž čtenář náš jest již seznámen. Byli
to Mariou a jeho mladistvý průvodčí St.
Leon, z nichž první pozdravil cizin
ce jako „pana St. Leona“ a poslednější
oslovením „můj otče!“ Zodpovídav po
zdrav obou, pravil Marionovi:
„Obdržel jste tedy mé poselství, gene
rále? Počal jsem se již strachovati, že
přišlo do nepravých rukou.“
„Bylo dosti bezpečně odevzdáno,“ od
větil vlastenec; „vraťmež se však dříve
do ležení než započneme mluviti o našich
záležitostech.. Musíte býti unaven a potře
bujete občerstvení. Nemohu se sice po
díl ubiti velikými zásobami, ale vám stojí
tyto vždy k službě.“
Vůdce povstalců kráčel napřed k tma
vému močálu. Mimivše přední čásť do
stali se k úzkému pruhu země v močálu,
k jakémusi to druhu ostrůvku, kdež tlupa
povstalecká byla utábořena. Poručiv, aby
hostu jeho opatřeno bylo něco k občer
stvení, zanechal ho o samotě se synem
jeho....
Když mladý důstojník v průběhu roz
hovoru otci svému o svém prvním setkání
se s Helenou D’Arcourtovou vyprávěl, na
slouchal starý pan St. Leon se zachmuře
ným čelem a konečně přerušil syna svého
slovy :
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„Arnošte, znáš dobře náklonnost mou
k tobě, tak že víš, že bych ti neradil k
ničemu, co by se nesrovnávalo s tvým do
brem. Není tomu tak?“
„Rady tvé, milý otče, bylo vždy dbá
no,“ odvětil Arnošt.
„Shledal jsem v tobě vždy hodr&ho sy
na,“ odvětil pan St. Leon. „Musím ti ny
ní uděliti návod, kterýž se ti snad bude
zdáti nerozumným, neboť nemohu se vy
jádřit! úplně i mohu tě žádati jen, abys
dbal mého přání, aniž bys se vyptával po
podrobnostech mých důvodů. Lituji veli
ce toho, že osud tě uvedl na cestu D’Arcourtových i přál bych si, abys se jim pro
budoucnost vyhýbal pokud možno nejvíce.
Před mnoha lety ublížil mi pan D’Arcourt spůsobem takovým, že nemohu mu
nikdy odpustiti i neuznávám ho za pra
vou známost pro mého syna.
Jiný ještě
návod mám pro tebe, synu můj: Vyhýbej
se na každý spůsob majoru Raynorovi.
Setkáš-li se s ním v krvavé půtce, vyhni
se mu, byť bys byl za to nařknut ze zba
bělosti. Záleží-li ti na otcovu požehnání,
Arnošte St. Leone, záleží-li ti na pokoj
ném svědomí a na spokojenosti v tomto
světě — nepozveduj nikdy a za žádných
okolností ruky své proti muži tomuto.“
Pan St. Leon za řeči své podivně se
rozčílil a Arnošt pohlížel s údivem na
otce svého, obyčejně klidného a chladné
ho. Avšak ačkoliv poslušnost rozkazu ot
covu stála ho větší oběti než byl ochoten
přiznati, přece nepomýšlel na neposluš
nost i přislíbil otci svému, že vyhoví jeho
přání.
Následujícího na to rána odjel pan St.
Leon po dlouhé rozmluvě s generálem
Marionem z táboru.
*
*
Kdo můž popsati bol matky zdrcené,
kterýž pociťovala, když viděla vroucně
milované dítko své — poslední to pásku,
kteráž jí poutala k této zemi—ležeti před
sebou zdánlivě bezživotné. Neplakala,
neboť hořící mozek zdálo se, že vysušil
pramen slzí a úleva, jakéž tyto skýtají,
byla jí odepřena. S bolem, jenž nenalézal
výrazu ve slovech, pohlížela na malé stvo
řeníčko, jež všickni znovu v život povolati se snažili. Pomoci jim nemohla v prá
ci té. Po dlouhé době dala úzkostlivosti
průjevu slovy:
„Bože na nebesích, což nebylo trestu
mého již dosti, že i tato krutá rána mne

musela zasálmouti? Můj miláčku! Má je
diná spáso i naděje. I tys mne opustil?
Milosrdný bože! Kéž ještě jednou po
hlednou na mně drahá ta očka aneb radě
ji učiň konec mým útrapám a povolej mne
k sobě s ubohým hochem!“
Zdálo se, jako by prosby její docházely
vyslyšení, neboť na dítku objevovaly se
neomylné známky oživování. Očka hoší
ka pomaloučku se otevřela, jakmile však
přivolaný lékař ubohého červíčka prohle
dl, seznal ihned, že nemůže zůstati na ži
vu. Jakkoliv nemilá byla to povinnost,
sdělil přece matce nešťastné na co může
býti připravena spůsobem soucitným i še
trným.
„Pokud v něm života, potud naděje,“
pravil; „avšak umění mé nemůže se dodělati jiného výsledku. Jedině osud tu roz
hodne.“
Nešťastná matka vyslechla slova ta s
tichým zoufalstvím. Po celou noc. bděli
dobrosrdečný lékař a Helena s matkou u
umírajícího hocha. Žal děvčete byl vel
ký, neboť oblíbila si v krátké známosti
dítko spůsobem neobyčejným. Malý trpi
tel pojednou se zvedl na lůžku svém i roz
hlížel se po okolí. Žalem sklíčená matka
chopila se dítka svého i tiskla je k ňa
drům svým. Nestálý pohled dítka zmizel
pojednou, když se hošík spatřil v náruči
matčině a okamžitý záblesk radosti mi
hnul se jeho zrakoma. Trvalo to jen oka
mžik — křečovitý záchvat stihl slabé tíl
ko a se slovem „maminko“ skleslo dítko
nazpět i vypustilo ducha svého....
Paní Montague-ová nechápala z počát
ku co se bylo stalo, když však pochopila
celý dosah svého neštěstí klesla s výkři
kem nevýslovného žalu na mrtvolu dítka.
Hojné slzy kanuly z očí Heleny a i dr.
Willmore nemohl ukrýti svých slz.«
Opanovav konečně své pohnutí, udělil
rozkaz, aby na štěstí omdlevší matka by
la dopravena do jiného pokoje, kdež po
čal používati prostředků k vzpamatování
ubohé paní. Jakmile otevřela očí svých,
divoký, nestálý její pohled prozradil zku
šenému lékaři, že ubohá pozbyla rozumu.
Následovala pak těžká choroba, v kteréž
život nešťastnice po několik dní byl v ne
bezpečí a lékař prohlašoval, že by bylo
štěstím pro ní, kdyby nezůstala na živu;
vzdor tomu však konal svou povinnost a
použil všech prostředků k zachránění její
života.
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V.
^Rozkaz. — ‘Majorovy námluvy.

V-nádherně vybaveném pokoji domu
jednoho v městě Charlestonu seděli dva
muži stejně nápadného, avšak přece roz
dílného vzezření. Starší z obou byl patrně
asi padesát roků stár. Štíhlá a pěkně vy
vinutá jeho postava vydávala svědectví o
síle i čilosti mladické. Obličej jeho byl
ušlechtilý i velitelský, velké šedé oči mě- j
ly pohled chladný, jako by spíše měly ukrýti než prozraditi co se v mysli jeho dě
lo. Muž byl oděn bohatě, ačkoliv jed
noduše v oblek občanský.
Soudruh jeho, o několik roků mladší,
oděn byl v skvělý červený stejnokroj zla
tém vyšívaný, prozrazující vysokého an
glického důstojníka. Byl postavy malé a
zavalité. Obličej jeho byl spíše příjemný
než hezký, přece však nemohl nikdo doň
nahlednouti, aby se nebyl cítil u přítom
nosti muže neobyčejného. Byl to lord
Cornwallis, vrchní velitel anglického voj
ska na jihu, nejschopnější generál, jejž
Anglie kdy do Ameriky byla vyslala.
Bylo patrno, že oba muži jsou důvěrní
spolu, neboť oslovovali jeden druhého
spůsobem nanejvýš přátelským. Rozmlu
va jejich byla velmi důležitou.
„Vypravování vaše, Jindřichu, jest
velmi zvláštní a podivné,“ pravil
Cornwallis, „avšak jednání vaše· připadá
mi ještě podivnějším. Pamatuji se dobře
na vaší šlechetnou povahu, když jsem co
malý hoch ve Westmin steru obchůzky
konal a když jsme později přátelství své
v Cambridge obnovili; avšak nynější vaše
jednání vyžadovalo by šlechetnosti duše,
jakéž žádnou lidskou bytost nepovažuji za
schopnu. Musím se přiznati, že tomu ne
rozumím. Proč měl byste dovolovati ně
komu, kdo vám tak velice ublížil—nechť
vám dříve byl sebe dražším a bližším —
aby tak klidně uchvátil vaše práva a tak
dlouho žil v jejich užívání? Však ne
dosti na tom — vy nespokujete se s tím,
že vás oloupil o majetek i jméno, vy nyní
chcete chrániti dvojnásobného zrádce
před zaslouženým trestem pro neposluš
nost k jeho králi.“
„Mylorde,“ odvětil druhý poněkud
chladně, nepřišel jsem, aby se mi dostalo
pochvaly a uznání mé povahy, nýbrž
abych si vyžádal laskavosti na Karlu
Cornwallisovi, příteli dávných let, důvě

řuje, že splnění žádosti mé nebude ode
přeno, pakliže svět nezměnil přirozenou
jeho náklonnost k prokazování služeb přá
telských. Musel jsem vám vyprávěti pří
běhy své, abych vám, kterýž s jinými —
jedinou jen osobu vyjímaje —za mrtvého
jste mne považovali, podal nějakých dů
kazů o mém z mrtvýchvstání a já neznal
lepší cesty než té, sděliti vám prostou
pravdu, dobře věda, že důvěry mé nikdy
nezklamete. Co se týče mého jednání —
jakkoliv podivným zdáti se váni může —
musím podotknout!, že bylo řízeno mým
svědomím. Možno, žev i jiné pohnutky
mne k tomu nutkaly. Či myslíte, že bych
mohl připustiti, aby poskvrněno bylo jmé
no, kteréž po celá pokolení byvši zacho
váno bez úhony na mne přešlo. Vzhle
dem k vyžadované mnou laskavosti, mohu
prošiti vás jen za odpuštění, že jsem vás
tak dlouho obtěžoval ažádati, aby návště
vy mé bylo zapomenuto.“
„Ne tak — nehoršte se, milý příteli, že
jsem mluvil zřejmě.
Nechť povstalci
soudí o Karlu Cornwallisovi sebe hůře, on
přece neznepřátelil se se světem a člově
čenstvem tak, aby zapoměl dnů mladosti
a onoho dne, kdy jste mne s nasazením
vlastního života vytáhl tonoucího z mlýn
ského potoka.“
„Litoval bych toho, kdybych byl měl
připomínati vás na prostý- výkon povinno
sti a neučinil bych toho i kdybych věděl,
že žádost má následkem připomenutí to
ho bude vyslyšena,“ přerušil ho neznámý.
„Nebylo zapotřebí přicházeti paměti
mé ku pomoci,“ odvětil šlechtic. „Vzhle
dem k vaší žádosti nutno však uvážiti
mnoho věcí. Postavení mé není příjem
né, neboť jsem všude obklopen nesnázemi
a nebezpečím. Velím v zemi, jejíž polo
vina obyvatelstva žije v zřejmém vzbou
ření, kdežto polovina druhá vyčkává jen
vhodné příležitosti, aby nastoupilo tutéž
cestu. Postavení mé jest nanejvýše zod
povědné i nemohu připustiti aby soukro
mé pocity mé překážely mým povinno
stem vůči králi a vlasti.“
„Uvažte však mylorde, že jsem vám do
kázal že v tomto případě nestává žádných
příčin k zamýšlenému zakročení.“
„Dobře, Jindřichu, vyhovím tedy vaší
žádosti,“ odvětil Cornwallis. „Nechci vám
podati příležitost k tvrzení, že jsem ne
vděčným a zatvrzelým.“
Usedl pak k stolku a zaměstnávaje se
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několik okamžení psaním, podal soudruhu
svému list, tázaje se:
„Vyhovuje to vašemu účeli?“
„Zúplna, myl ordě,“ odvětil otázaný,
přehlednuv list, „a srdečně vám děkuji
za vaší laskavost. Obávám se však, že se
budu muset ještě jednou dovol ávati vaší
laskavosti. Přeji si býti doručitelem to
hoto listu. Můžete mi dáti průvodní listy,
abych neměl žádných nepříjemností?“
Anglický velitel vzal jiný papír, dátoval list ve svém hlavním stanu a napsal
naň následující slova:
„Důstojníci a vojíni náležející k na
šemu vojsku nechť spatřují v držiteli
tohoto listu přítele vrchního velitele.“
Podepsav list, odevzdal ho žadateli se
slovy:
„Jest to sice poněkud odvážný spůsob
poskytování průvodních listů, důvěřuji
vám však zúplna.“
„Důvěra vaše nemá býti zklamána,“
odvětil přijímatel a vzdav ještě jednou
veliteli srdečný dík, opustil komnatu. ...
*
*
-X·
Po osm dní uplynuvších od úmrtí dít
ka nenastala v stavu paní Montague žád
ná změna; v devátý clen však objevily se
známky nadějné a Helena unavena i vysí
lena dlouhým bděním odebrala se do své
ložnice.
S p. D’Arcourtem udála se mezi tím
velká změna. Byl nepokojný a přecházel
trudnomyslně po pokoji, myšlenkám svým
se zcela oddávaje. Z dumání svého byl
vyrušen hlomozem z věnčí se ozývajícím.
Vyblednuv oknem, spatřil na prázdném
prostranství majora Raynora s dvaceti
třiceti vojíny, kteří právě s koní sesedali.
Návštěva nebyla panu D’Arcourtovi ani
dost málo milá, proto však přece musel
zachovat! ohledů slušnostních. Pevný jin
dy důstojník byl jaksi zaraženým, když
ho domácí pán zdvořile vítal.
„Pane D’Arcourte,“ pravil důstojník,
„lituji velice, že jsem donašitelem nepří
jemné pro vás noviny, doufám však, že
uvážíte, že jsem pouze nástrojem v rukou
cizích. Plukovník Tarleton soudí z udá
lostí v minulých dnech na vašem statku
se sběhnuvších,že jste spojencem povstal
ců i nařídil mně, abych vás ve vašem do
mě držel co zajatce, pokud on sám sem
nepřibude, což se stane ve třech neb čty
řech dnech. Hleděl jsem ho přesvědčiti o
úplné zbytečnosti takového jednání, on

však setrval při rozkazu jednou uděle
ném a mně nezbývá než uposlechnout!.“
„Díky vám, majore Raynore,“ odvětil
domácí pán hrdě a s nádechem posměš
ným, „za vaší přímluvu v můj prospěch.
Mohu jen litovati, že váš představený po
važoval za nutno tak krůtě vás potrestati
tím, že vás pověřil mým zatknutím.
Vzdám se, poněvadž nemohu vzdorovat.
Kdybych měl při sobě několik mužů vy
datných, nikdo z vás by nevkročil na můj
majetek. Obvinění mé osoby jest neprav
divé. Neměl jsem s Marionem žádných
jiných styků vyjma toho, že Mariou za
hnav oddělení anglického vojska,do domu
mého se dostavil. V době nynější, majore
Raynore, jest poněkud obtížné odepřiti
někomu pohostinství, dostaví-li se se ša
vlemi a palnou zbraní. Právě tak jako
jsem nyní zatknut, může mne později za
se Mariou zatknouti za to, že jsem přijal
vás. Však dosti o tom — není k tomu
nyní času. Myslím, pane, že slečna D’Arcourtova není pojata v tento zatykač i
musím prošiti vás za dovolení, abych jí
mohl posiati k příteli svému, neboť musí
te sám doznat!, že vězeň jest špatným ochrancem mladé dívky vůči vojínům.
Obličej Raynorův se zachmuřil hněvem,
dříve však než D'Arcourtřeč svou dokon
čil, získal opět sebeopanování v takovém
stupni, že mohl odpověděti :
„Urážek vašich si nepovšimnu, pane.
Dcera vaše, aniž kdokoliv jiný nesmí opustiti dům tento, pokud nepřibude plu
kovník Tarleton. Vy, pane, musíte se
odebrat! do své komnaty, u níž postavím
stráž, kteráž nedovolí nikomu s vámi se
stýkat! bez mého dovolení.“
Helena byla probuzena věrnou služkou
svou a byvši zpravena o tom, co se bylo
stalo, pospíšila k Raynorovi, žádajíc býti
vpuštěna k svému otci. Po delším zdrá
hání povolil jí konečně jednohodinový
pobyt v komnatě otcově.
Odpoledne seděl major Raynor v ho
vorně, když mu bylo oznámeno, že přibyl
rychlík od plukovníka Tarletona.
Major byl nemálo překvapen, když do
komnaty vstoupil muž vzezření velitel
ského, avšak v obleku občanském. Dů
stojník dal také podivení svému průjevu
slovy:
„Má plukovník Tarleton pro své vojí
ny tolik práce, že nemohl ani jediného
použiti za rychlíka?“
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„Byl jsem poslán 11a vlastní mou žá
dost!“ zněla odpověď.
Raynor rozpečetil list a tvář jeho hned
se zachmuřila. List byl stměný, datova
ný v hlavním stanu anglickém a zněl ná
sledovně:
„Po obdržení tohoto listu zastaví I
plukovník Banastre Tarleton neprodle- !
ně všechno další jednání v záležitosti I
Ovaria D’Arcourta. Pakliže pán ten byl
již zatknut, nechť plukovník Tarleton
postará se o okamžité jeho propuštění.
Cornwalis.
Pod tím bylo psáno rukou nepevnou,
již Raynor dobře znal:
„V souhlasu s tímto rozkazem od
vrchního velitele, nechť major Raynor
propustí K. D’Arcourta a s mužstvem
pod jeho velením se nalézajícím nechť
se dostaví bez meškání do hlav, stanu.“
Banastre Tarleton.“
Major Raynor byl rozkazem tím nemá
lo zaražen, přece však rychle se rozhodl,
co jest mu činiti. Předložil neznámému
muži několik drzých otázek, jež on zodpo
vídal. Na otázku, je-li obeznámen s ob
sahem listu odvětil:
„Majore Raynore, já jsem sem nepřišel
abych se podroboval výslechu. Víte do
bře, že rozkazy jsou pravé. Věda, že jste
je četl, mohu ponechati jich vyřízení
vám.“
Neznámý chtěl opustiti komnatu, ale
major zastoupil mu cestu. Mezi oběma
muži povstal spor, v jehož průběhu major
vyhrožoval neznámému zatknutím.
„Toho uciniti se neodvážíte, pane!“
zvolal neznámý. „Toto zde jest mou zášti
tou před každým ukřivděním — záštitou,
vůči níž i vy poslušenství zachovali mu
síte.“
Raynorovi bylo jako by z čistu jasna
vedle něho byl blesk udeřil, když spatřil
průvodní list od Cornwallise list, v kte
rémž tento jmenoval doručitele svým pří
telem.
Spůsobem zmateným odprosil neznámé
ho muže a tento odcházel. Cizinec opou
štěje komnatu, pohledl kvapně na majora
a vida, že není pozorován, vstoupil do
malého pokojíku vedle hovorny. . . .
Raynor přecházel nějakou dobu po ko
mnatě, konečně však jako by byl dospěl
nějakého rozhodnutí, zavolal služku a ne
chal slečnu D’Arcourtovou povolati k so
bě. Dívka obávajíc se hněvu mocného

muže, pospíšila do hovorny, kdež odepře
la nabízené jí sedadlo.
„Slečno D’Arcourtova,“ jal se major
mluviti, „lituji velice, že musím vám podati smutnou zprávu vzhledem k osudu
vašeho otce, jejž bych tak rád a jejž mo
hu zachráň i ti před tím,' co ho očekává.“
„O, mluvte, co to znamená? Jakou no
vou hrůzu skrýváte přede mnou?“ vykři
kla Helena na smrt polekána.
„Upokojte se, slečno D’Arcourtova,“
odvětil Raynor laskavě, přece však s ná
dechem vážnosti, kteráž ubohou dívku
ještě více polekala. „Pravil jsem vám, že
vím o spůsobu, jakým lze zachrániti otce
vašeho, nepověděl jsem ale jaké nebezpe
čí mu hrozí. Lord Cornwallis přesvědčiv
se o vině otce vašeho, zaslal mi rozkaz,
aby nešťastník neprodleně byl popraven.“’
S výkřikem zděšení sklesla Helena k
zemi i zůstala po nějakou chvíli jako omráčena, avšak pablesk naděje vyjasnil
obličej její i zvolala divoce:
„Pravil jste, že stává cesty k záchraně.
Vy ho tedy můžete zachrániti — vy ho
zachráníte! Chcete tak ujčiniti?“
A bolem svým přemožena, vrhla se dív
ka k nohoum muže bídně smýšlejícího.
Na chvíli pocítil Raynor soustrast’ s··
dívkou, avšak šlechetný tento cit ustoupil
brzo citu vítězoslávy, jakýž v bídníku vy
volalo vědomí, že dívka pro svou lásku k
otci vyhoví jeho přání. Pozvedl jí' ze ze-’
mě a usadiv jí, pravil:
„Ne tak, slečno D’Arcourtova, — neklekejte přede mnou, nemám přímé moci
nad osudem otce vašeho— osud jeho spo
čívá ve vašich pouze rukou.“
„V mých rukou?“ odvětila dívka v hla
sité stkaní propukajíc. „O povězte mi jen
jak mu mohu pomoci? Ráda bych oběto
vala svůj život na jeho zachránění.“
„Nemyslím, že budete muset sáhnouti
k prostředku tak strašnému,“ · odvětil
Raynor. „Vyslechněte mne pozorně He
leno D’Arcourtova. Stává jedné podmín
ky, pod kterouž odložím popravu vašeho
otce na tak dlouho,než bude možno pokusiti se u Cornwallise o odvolání rozsudkuHeleno, miluji vás vřele a opravdivé a
stanete-li se mou ženou, zachráníte život
svého otce, neboť anglický velitel promi
nul by mou neposlušnost, kdybych skrze·
ní zachránil život osoby mně tak blízké.“
Ubohá dívka byla návrhem Raynorovým tak polekána, že se dlouho nemohla.
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vzpamatovat!. Když se tak konečně sta
lo, pravila s rozhorlením:
„Major Raynor pěkně ctí čest angli
ckého dustojnictva tím, že uráží bezbran
nou dívku, jejíž jediným ochráncem jest
vězeň, kterýž se nalézá v jeho moci.“
Raynor vyskočil do výše, jsa nemálo
rozhorlen slovy dívčinými.
„Heleno D’Arcourtova,“ vyrazil ze se
be, „nyní se rozhodněte. Do zítřka před
sluncem západu budete buď mou ženou,
.aneb bude se mrtvola otce vašeho houpati
před jeho vlastními dveřmi.“
„Vy nemíníte to do opravdy!“ vzkřikla
polekaná dívka. „Vy nemůžete nikdy býti
tak ukrutným a nespravedlivým!“
„Pověděl jsem již,“ odvětil Raynor
pevným hlasem. „Na vás nyní záleží rozhodnouti osud otce vašeho. Od vašeho
slova závisí život.“
„Nemohu vás milovati!“ zaštkala dívka
pronásledovaná.
„Na tom nyní nesejde,“ odvětil Raynor;
fiaska se časem dostaví. Mluvte: Má otec
váš žiti nebo zem řiti?“
„Nemohu nechati otce svého zahynouti,“ zaštkala dívka. „Odpusť mi každý,
podnikám-li něco zlého — stániž se však
po vůli vaší, muži ukrutný, necitelný. Ob
chodoval jste s dítkem o život jeho otce.
Nvní mne nechte na pokoji na tak dlou
ho, než nastane čas, kdy mně bude přinésti oběť nej těžší.
Raynor dosáhl všeho, čeho dociliti
chtěl i opustil komnatu se srdcem nanej
výše rozradostněným.
Helena vrhla se na pohovku i jala se
hlasitě naříkati:
„Což jest možno, aby někdo, kdo obda
řen jest srdcem lidským, mohl požadovati
takové oběti na ubohém dítku?“
„Na světě jest všecko možné a proto i
to, že budete zachráněna,“ odvětil hlubo
ký hlas poblíž ní.
Heléna vyskočila polekána i udivena
do výše. Uleknutí její nezmenšilo se,
když spatřila majestátní postavu cizince,
v němž poznala muže, kterýž vytáhl ma
lého Jindřicha Montague z vody.
„Heleno D’Arcourtova,“ promluvil ci
zinec hlasem pohnutým, „nechovejte předemnou žádných obav, neboť chci vám
býti nápomocen. Meškám zde jedině pro
to, abych pomohl vám a vašemu otci, kte
rýž mi v letech minulých velice ublížil.
Zaslechl jsem rozpravu vaši s mužem, kte

rýž vás právě opustil a v jeho vlastním
zájmu právě tak dobře jak ve vašem, po
kusím se o to, abych zabránil zločinu, je
hož se chce dopusti ti. Major Raynor prá
vě vám oznámil, že zítřejší večer má býti
svědkem buď vašeho sňatku, aneb smrti
vašeho otce a ze všeho, co jsem viděl,
soudím, že bude chtíti dostáti svému slo
vu. Musíte se tvářiti, jako byste svolovala k jeho požadavku, musíte však ^ro
veň odkládali svatební obřad pokud mož
no nejvíce. Výsledek přenechte jiným
rukoum. Otec váš musí býti mezi tím
zpraven o tom co se děje. Major Raynor
nedovolí vám nyní ho navštíviti a proto
považuji za svou povinnost vžiti věc tu
na sebe. Máte v domě sluhu některého,
na jehož věrnost můžete se spolehnouti?“
Helena vzpomněla si ihned na starého
Cato i odpověděla cizinci v tom smyslu.
„Velmi dobře,“ odvětil tento; „jakmile
se setmí, nechť vstoupí do pokoje hrani
čícího s tímto, kdež budu uschován. Dej
te mu na srozuměnou, že mne musí býti
poslušen v každém ohledu a že od jeho
poslušnosti, opatrnosti a věrnosti závisí
bezpečnost jeho pána i vaše. A nyní mé
dítě,“ dodal cizinec, přistoupiv k Heleně
a uchopiv ji za ruku, „přijmětež polibek
starého muže. To co jsem dnes zaslechl,
dokázalo mi, že srdce mé není tak tvrdé,
jak jsem se toho domýšlel. Opusťte mne
nyní a odpočívejte pokojně, nevzdávajíc
se naděje.
Hlavinka dívky sklonila se mu na prsa
a cizinec políbil jí v čelo. Se srdcem
nadějí naplněným odebrala se do své lož
nice, poslala pro Cato a dala mu potřeb
ný návod.
VII.
^Půlnoční vidění

U večer rozestaveny byly okolo domu
stráže, aby bylo zabráněno každému po
kusu o útěk a zbytek mužstva byl ubyto
ván v kůlně asi dvě stě krok od hlavní
budovy vzdálené. Major přihlížel ku
všem opatřením sám. Strážník, kterýž po
staven ku dveřím vedoucím do pokoje
pana D’Arcourta, stal se obětí přísnosti
svého velitele. Pro nepatrný nějaký pře
stupek proti kázni, uloženo chuďasovi, že
musí státi na stráži po celou noc, místo
co by byl měl za dvě hodiny vystřídán
býti, jak bylo obyčejem.
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Vojín přecházel v domě, proklínaje u
vnitru svém veškeru kázeň vojenskou.
Okolo 10. hodiny zavládlo v okolí domu
hluboké ticho, nevyrušované ničím jiným,
než jednozvucným krokem vojínovým. O
pól hodiny později zavzněl šramot nějaký
z druhého konce slabě osvětlené chodby
a vzbudil pozornost strážníka, kterýž spo
zoroval temnou postavu beroucí se chod
bou. Chopil se rychle ručnice i zvolal:
„Kdo to?“
Odpověď nepřicházela žádná, avšak
strážník viděl postavu nějakou tlačiti se
ku zdi. Znovu zavznělo přísné zvolání:
„Kdo to? Rychle odpovědět, sice stře
lím!“
Vyzvání to mělo kýženého výsledku.
„Pro milostivého boha, pane vojáku,
nestřílejte, sice zabijete ubohého černo
cha!“
„Ha, černý,“ odvětil vojín, „přišel’s k
rozumu? „Pojď, vylez na světlo a ukaž,
čemu se podobáš.“
Starý Cato s košíčkem na ruce objevil
se před vojínem, úzkostí na celém těle se
chvěje.
„Co to neseš v košíčku,“ dotazoval se
vojín, když byl pohled jeho na dotyčném
předmětu utkvěl.
„Ničeho, praniceho,“ odvětil Cato, ry
chle košíček za sebe ukrývaje.
„Ničeho — ty černá nestvůro?“ pravil
vojín, vyhrožuje černochovi svou ručnicí.
„Hned mi sem pojď a ukaž, co to máš v
košíčku, jinak dám dennímu světlu prů
chodu tělem tvým!“
Vyhrůžka ta přivedla černocha opět
blíže k vojínu a ustrašený chuďas volal
úpěnlivě:
„Nemiřte na mne, pane vojáku. Ručni
ce by mohla spustiti a provrtat! tělo ubo
hého černocha! Nemám v košíčku niče
ho — leda kousek večeře pro ubohého
starého Cato!“
Vojín vytrhl mu nyní košíček a str
hnuv pokrývku,spatřil v něm pečené kuře
a láhev vína. Pohlednuv přísně na čer
nocha polekaného, pravil:
„Hleď, černý — tys oloupil svého pána,
poněvadž jest vězněm a v souhlasu s vá
lečnými pravidly měl bys býti zastřelen!
Poněvadž pán tvůj jest povstalcem, chci
tě omilostniti. Věci tyto náleží však po
vstalci a musí býti zabaveny ku prospě
chu pravé vlády; proto se jich zmocňuji.
Ty však odebeř se na své kutě a nenechá

vej se zde více viděti — jinak tě skolím*
tak jistě, jako že se Jack Williams jme
nuji!“
Cato nevyčkával druhého vyzvání, ný
brž zmizel s takovou rychlostí, jakéž chvě
jící se jeho údy připouštěly.
Jack Williams—jak se vojín jmenoval
— pustil se nyní do kuřete a zapíjel je
silnými doušky z lahve. V užitečném na
máhání svém neustál dříve, pokud posled
ní kousek pečínky a poslední kapka vína
nebyly zmizely. Pak počala se ho zmahati ospalost, jíž hleděl přemoci tím že
počal přecházeti po chodbě. Nemoha se
konečně udržeti na nohou, usedl na kobe
rec poblíž dveří a brzo byl pohřížen v
hluboký spánek.
Vojín nespal ještě celých dvacet minut,
když se v chodbě objevila mohutná posta
va, kteráž se velmi lišila od bojácného
Cato. Muž ubíral se pevným, avšak tlu
meným krokem z přímá ku dveřím, se
hnul se nad vojínem spícím, otevřel pak
z ticha dveře a vešel do pokoje. Svítilna
hořela v komnatě a vstoupivší mohl pro
to viděti pana D’Arcourta, v hluboký spá
nek pohříženého a na pohovce ležícího..
Zajatý nebyl probuzen a příchozí přistou
piv k pohovce, pohlížel vážně v klidný,
ctihodný obličej spícího. V tváři cizin
cově objevil se záblesk vřelosti i soucitu,,
v témže ale okamžiku nabyl obličej jeho
opět dřívějšího chladného svého výrazu.
V zracích jeho zrcadlila se pochybnost,
když pronášel tiše slova:
„Může vina spáti tak klidně? Či ne
pronásledují běsové svědomí ani bratrovraha v jeho spánku? O, kéž bych mohl
věřiti v jeho nevinnost! To však jest ne
možné — nemohu oklamati vlastní své
oči! A já přicházím nyní, abych ho za
chránil před smrtí takořka neodvratnou!
Lépe snad, zanechat! ho zaslouženému je
ho osudu! Však ne! Nemohu tak učinit!
— již pro tu půvabnou děvu, kteráž ho
otcem nazývá a jíž jsem se zaručil, že ho
zachráním před hroznou smrtí. Ona ne
učinila ničeho, co by opravňovalo k po
mstě a já zachráním obou, budu-li jen po
někud moci.“
Mluvící byl pojednou vyrušen nepokoj
nými pohyby spícího a brzo na to plynu
la přes rty jeho polohlasně pronesená
slova:
„Viléme — to nemůž’ být pravda! Ne
mohu uvěřiti, že bys byl býval schopen
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takového činu hrozného! A náš šlechet
ný, dobrosrdečný bratr, kterýž by se byl
rád rozdělil o svůj majetek s kterýmkoliv
z nás! Vezmi zpět ta slova hrozná a ne
čiň mi život nesnesitelným hrůzným tím
tajemstvím, jež mi zmírající rtové tvojí
odhalili. Můj bože, zbav mne takovéto
domněnky!“
Kvapný pohyb a výkřik nočního hosta
částečně vyburcoval pohrouženého spáče
i otevřel zvolna očí svých; avšak výjev,
jakýž se mu nyní naskytoval, rozmnožil
jen hrůzy jeho. V prvním okamžiku
vzpřímil se na loži svém, pohlížel ztrnule
na svého navštěvovatele a pak sklesnuv
opět na pohovku, zamručel hlasem zdrce
ným:
„Což ztrácím rozumu, že počínají předemnou tanouti vidiny? xCi vstávají mrt
ví z hrobu?“
„Karle D’Arcourte,“ pravil hluboký
hlas podle něho, „není to výplod chorého
mozku, kterýž stojí podle tebe, avšak ten
týž bratr, o němž jste se ty a Vilém před
dvaceti lety domýšleli, že jste ho zabili.
Téměř zázrakem byl zachráněn můj život
a vy byli jste sproštěni zločinu bratrovraždy. Nedivím se, že zjevení se bratra
jemuž jste tak velice ublížili, tak tě po
strašilo!“
|
Za těchto slov povstal ’pan D’Arcourt z
lůžka svého i pohlížel s údivem v obličej
mluvícího/ Když pak tento ukončil, vr
hnul se mu— nepochybně o jeho totožno
sti se přesvědčiv—v náručí i zvolal:
„Díky! Díky! Ó Jindřichu—jak šťast
ná to hodina! Odškodňuje mne skoro za
všecka ta leta úzkosti a žalu. Však“, pra
vil pak, vzpomeňuv si slov bratrových —
„jak velice jsi mi ublížil obviněním spo
čívajícím ve slovech tvých. -V dobu do
mnělé tvé smrti byl jsem více než padesát
mil vzdálen místa osudného a až k smrti
Vilémově domýšlel jsem se s celým ostat
ním světem, žes’ se náhodou utopil. Na
smrtelném loži svém vyjevil mi strašné
tajemství, jež tížilo duši jeho. Jak mohl
jsi mne míti za vinna tak strašného zločiJIU?“
„Může to být pravda ?“ tázal se cizinec,
kteréhož od této chvíle známe pod jmé
nem Jindřicha D’Arcourta. ,Jak mohu ale
srovnati slova tvá se skutečností, že jsem
viděl tebe ve společnosti Vilémově osud
né oné noci? Ačkoliv jsem tě neviděl
po mnoho měsíců a nevěděl o tvém ná

vratu z cesty po pevnině, nemohl jsem se
přece mýliti v obličeji někdy tak milova
ném — v obličeji, bleskem na obloze se
mihnuvším osvětleném. Nikoliv, Karle,
nerozmnožuj zločiny své klamem, neboť
jest to bezúčelné.“
„Přísahám ti při všem, co mi svaté,
Jindřichu, že jsem nevinen a že jsem ti
nikdy neublížil ni skutkem ni myšlen
kou,“ odvětil mladší bratr a obličej jeho
vyjadřoval velikost žalu pociťovaného
nad tím, že bratr nechce věřiti v jeho ne
vinnost. „Však sečkej!“ pokračoval po
malé chvíli, „rozprchlé mé vzpomínky se
počínají shromažďovati a nové světlo mi
vychází. Vilém přiznal se mi, že měl
spoluvinníka, zdráhal se však udati jeho
jméno. Jindřichu, vidčl’s někdy našeho
bratrance Gregory Marlanda“.
„Nikdy,“ odvětil druhý zvědavě a pablesk naděje vyjasnil jeho obličej. „Sly
šel jsem však o velké podobnosti vás
obou.“
„Jeho obličej i postava srovnávaly se
tak s mým obličejem a postavou,“ pokra
čoval bratr, „že často i nejdůvěrnější přá
telé se v nás mýlili. On to musel býti,
jenž sveden byv slibovanou odměnou, na
pomáhal Vilémovi v hrozném jeho díle.
Lehkovážný jeho život činí ho schopným
zločinu sebe hroznějšího. Nelze se tudíž
diviti, žes’ ho považoval 'při kmitavém
světle blesku za mne.“
Jindřich D’Arcourt, přesvědčen o ne
vinnosti bratrově, přivinul ho k prsoum
svým a proléval slzy radosti. Oba bratří
setrvali nějakou chvíli v objetí, aniž by
byli promluvili jediného slova — radost
jejich byla příliš veliká a hluboce pociťo
vaná, než aby byla připouštěla slov něja
kých; mladší nalezl bratra, jejž déle než
dvacet roků oplakával a druhý nabyl
nevinného bratra, jejž po stejně dlou
hou dobu podezříval ze strašného zločinu.
Vyprostiv se konečně z náručí bratrovy,
pravil Jindřich D’Arcourt:
„Karle, věřím nyní všemu cos pravil a
prosím tě co nejsrdečněji bys mi odpustil,
že jsem ti dosud tak krůtě ubližoval. Ne
můžeš věděti jak trpce mi bylo zakoušet i
v dlouhých truchlivých těch letech pod
domněnkou, že oba mojí bratří bažili po
mém životě. Však dosti o tom. Někdy
jindy naskytne se nám příhodnější příle
žitost k vzájemnému vysvětlování; v této
chvíli jest náš čas obmezený a já musím
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sděliti tobě, co mne sem přivedlo. Asi
před desíti dny dostalo se mi soukromé
zprávy o tvém zatknutí i pospíšil jsem do
hlavního stanu Cornwallisova, do jehož
přátelství z dob dřívějších služeb něja
kých nadíti jsem se mohl. Nechť jsou
chyby šlechtice toho jakéhokoliv druhu,

spôsobení takovým, abys nevzbudil pode
zření jeho, a zároveň musíš se přičiniti o
to, aby obřad svatební byl pokud možno
nejdéle odkládán. Ačkoliv záměr můj,
abych tvého propuštěn«! docílil následkem
rozkazu Cornwallisova, se nezdařil, zbývá
mi ještě jeden prostředek, kterýž se nemi-

JDavid £Davis,
přeiscáa epolkovéh.0

já nemohu ho viniti z nevděčnosti, ne
boť vyslechl prosbu mou a nařídil oka
mžité tvé propuštění. Zítra ráno požádá tě
Raynor o ruku tvé dcery a podmíní tvé
propuštění tvému svolení. Kdybys .ne8volil věřím, že nebude otáleti a nechá tě
oběsiti. Musíš dáti své svolení, avšak

senátu.

ne s účinkem. Helena musí býti zachrá
něna, budu-li v dvaceti hodinách ještě na
živu. A nyní, milý bratře, tě musím opustiti, neboť se obávám, že mnoho draho
cenného času bylo mnou již promrháno.“
Vřele se rozloučiv, opustil Jindřich
D’Arcourt pokoj. Když míjel spícího

— 52 —

strážníka, objevil se v tváři jeho spokoje
ný úsměv. „Dávka znamenitě účinkova
la,“ pravil tiše u sebe. „Však zbytků těch
zde nesmím zanechati, sice by se přítel
Cato octnul v pěkných nesnázích.“
Zvednuv vyprázdněnou láhev a košík,
ubíral se chodbou dále ku schodům i se
šel dolu do kuchyně, kdež naleznuv Cato,
úplnou svou spokojenost mu vyslovil.
Zbývalo mu nyní ještě dostati se z do
mu a minouti stráž venkovskou. Otevřel
z ticha dveře a vyšel ven, sotva však že
vstoupil na cestu kamenitou, dána mu
výstraha cvaknutím kohoutku ručnice
strážníkovy a v témže okamžení zavznělo
zvolání: „Kdo to?“
Strážník stál na několik jen kroků
vzdálen Jiřího D’Arcourtá i nebylo více
možno se ukrýti. Spoléhaje se na tmu,
neohlížel se na strážníka a bral seku pře
du, noha jeho však se zakopla a Jindřich
skácel se k zemi. Nehoda ta zachránila
nepochybně jeho život,· neboť sotva že do
padl země, zafičela nad ním kule strážní
ka. Dříve než mohl pan D’Arcourt povstati, octnul se vojín u něho, však pádná
r.ika padnuvšího zasáhla hlavu vojínovu
tak prudce, že sklesl bez vědomí k zemi.
Jindřich spěchal nyní temnotou, kamž
jiní strážníci vyslali za ním několik kulí,
z nichž ale žádná ho nezasáhla.
*
*
*

Jakmile se Jindřich D’Arcourt dostal
do lesa, usednul si, aby si oddechl a uvá
žil, co jest mu nyní činiti. Odpočinuv si
dal se na cestu, aby vyhledal koně svého,
jejž zanechal ve vzdálenosti jedné míle od
domu, avšak trna v pravdě egyptská brá
nila všemu hledání a odklad ten mrzel
Jindřicha tím více, an chtěl do rána do
jeti do táboru Marionova. Nezbývalo nic
jiného, než vyčkati rána. *
Sotva že se den počal rozbřeskovati,
byl Jindřich na nohou a vyhledal místa,
kde koně zanechal — ale koně zde neb *vlo. Zklamání našeho hrdiny bylo veliké,
neboť měl před sebou 15 mil ošklivé ce
sty, byl unaven a jen málo mu zbývalo
času. Domýšleje se, že kůň jeho se od
trhl a nekdé poblíž se prohání jal se ho
hledati, když ale minul drahný čas, aniž
by se byl Jindřich dodělal úspěchu žá
doucího, usedl unaven při cestě uzounké,
aby si odpočinul a rozvažoval o nepříjem
ném svém postavení.

Neseděl dlouho, když objevil se na
bujném oři jezdec velké silné postavy,
kterýž však méně upoutal na sebe pozor
nost Jindřichovu než zvíře samo.
Jezdec byl zamyšlen i ulekl se nemálo,
když se před ním náhle objevila postava
Jindřichova.
„Prosím za odpuštění, pakliže jsem vás
polekal nenadálým objevením se. Jsem v
nesnázích, příteli.“
„Snad by ne?“ zvolal jezdec, v němž
čtenáři naši mohli poznati již starého na
šeho přítele Efraima. „Well— to je špat
né! Povězte nám něco o tom, soudce. Já
sám poznal již dosti nesnází. Když__
„Příteli,“ přerušil ho D’Arcourt netr
pělivě, „přeju si koupiti vašeho koně.“
„Jerusalem!“ zvolal Efraim. „To je
pěkné! Well, je to dobrý bělioun — já
znám celou kopu lidí, kteří by ho byli
měli rádi. Však skutečností jest, že dnes
neprodávám, pan e! “
„Dám padesát liber šterlinků
)
*
“,pravil
D’Arcourt.
„Pěkná cena — vskutku pěkná,“ odvě
til Efraim. „Však na padesáti librách
nemohu jezditi a spěchá-li člověk, tu ne
mají peníze proň žádné ceny!“
„Udejte si sám cenu a já vám jí vypla
tím,“ prosil D’Arcourt.
„Velmi šlechetné nabídnutí — však
pravdou jest, že kůň nenáleží mně.“
„Hleďte, příteli,“ pokračoval Jindřich,
„přál bych si, abyste udal cenu koně, ne
boť vězte, že koně na každý spôsob dosta
ti musím!“
„Snad by ne!“ zvolal Efraim. „Well,
soudce, musíte-li, myslím, že musíte. Jed
no však nechápu a to jest, jak to prove
dete!“
D’A rcourt spoléhal se na neobyčejnou
svou sílu a nahlížeje, že po dobrém koně
nedostane, musel vžiti útočiště k násilí.
Vrhnul se proto bez meškání na Efraima
a po krátkém zápasu ho strhnul se sedla.
Oba muži octli se na zemi a po delším zá
pasu počal D’Arcourt nalilížeti, že bude
muset podlelmouti. Když zápas dostou
pil svého vrcholku, ozval se dusot koňský
a v malé chvíli i hlas lidský, kterýž byl
oběma zápasníkům známý.
„Zadrž Efraime! Co to znamená! Můj
otec!“ voláno z blízka a oba zápasící pu
stili od sebe.
*)

Padesát liber = asi $250,
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Nově přibyvší jezdec seskočil s koně a
blížil se k nim s výrazem největšího pře
kvapení v obličeji. Neméně udiven byl
Efraim; pohlížel z jednoho na druhého a
nabyv zase dechu, zvolal:
„Jerusaleme!“ a obrátiv se k staršímu
z obou pánů, pravil: „U všech všudy ble
sků, soudce, proč nepověděl jste mi, že
jste kapitánovým tatíkem? Mohl jste do
stat koně bez nahrazení jediného centu!“
Tak nenadálým spůsobem se shledavší
vysvětlovali si nyní vše co Se stalo a co
je v jedno a totéž místo svedlo. Ku konci
bylo pak rozhodnuto, že Jindřich D’Ar
court a jeho syn Arnošt do táboru Marionova pojedou, mezi tím co se měl Efraim
zabývati hledáním koně Jindřichova.
VIII.
^mařené bídáctví.

V nádherně osvětlené hovorně domu
páně D’Arcourtova seděly o 8. hodině ve
černí čtyry osoby. Pan D’Arcourt, jehož
obličej vzdor všem protivným snahám
počal jeviti známky úzkostlivosti, kteráž
ho ovládala; major Raynor, jehož celé
(chování dávalo výrazu jeho nedočkavosti
:a netrpělivosti, jakáž nebyla jeho vlastno
stí; mladý muž v uniformě poručíka, jedi
ný to důstojník, kterýž provázel Raynora
na této výpravě a konečně kněz, kterýž
měl předsevzít! obřad svatební. Dvě ho
diny minuly již od toho času, kterýž ma
jor Raynor ustanovil k vykonání obřadu;
kněz se zdržel a ačkoliv uplynula již ho
dina od té chvíle, kdy bylo Heleně vzká
záno, že se příchodu jejího očekává, pře
ce ještě nepřicházela.
Venku zuřila hrůzná bouře. S oblak
lily se proudy vody, po obloze stíhal jeden
blesk druhý a hrom burácel o překot.
Pan D’Arcourt počal již pozbývati na
děje. Raynorova netrpělivost vzrůstala
každou chvílí; konečně, když se byl již
asi po dvanácté podíval na hodinky, po
vstal, přešel několikráte po pokoji i pra
vil pak polohlasně:
„Váhání slečny D’Arcourtovy nelze si
vysvětlili.“
„Mám se přesvědčiti, co to má známeJiati?“ tázal se hostitel.
„Odpiťsťte, pane D’Arcourte, vy zapo
mínáte, že nejste ještě na svobodě. Pošlu
k slečně a nechám se jí otázati.“

A obrátiv se k důstojníkovi, pravil:
„Zavděčíte se mi, vyšlete-li k slečně
služku nějakou se vzkazem, že již čekáme
tak dlouho a nepřijde-li, aby mne o tom
zpravila, tak abych mohl vykonati jinou
práci mně uloženou.“
Raynor věděl dobře, že Helena porozu
mí skryté vyhrůžce této.
Důstojník opustil komnatu a vrátil se
v několika okamženích s Heleninou odpo
vědí, že v malé chvíli sejde dolů. Za
čtvrt hodiny objevila se v komnatě.
Stala se s ní velká změna. Zjev, její
byl chorobný, obličej bledý, chladný a
jako mramorový. Otec pospíšil nešťast
né dívce v ústrety, chopil se jí za
ruku studenou a skláněje še k ní, aby jí
v čelo políbil, šepotal jí:
„Heleno, nesmí se to státi; postavím
se nyní zjevně sňatku na odpor, nechť
si pak ohavník ten činí co se mu zlíbí.“
„Otče“, odpověděla děva, „zapřísahám
vás při všem co vám svaté, zachovejte
nyní mlčení. Přijměte z rukou mých
oběť, jíž vám přinésti chci.“
Podala pak Raynorovi ruku a před
stoupila s ním před kněze, kterýž byl
obrácen zády ku dveřím vedoucím do
vedlejšího pokoje.
Mladý důstojník přistoupil k pravé
straně Raynorově a pan D’Arcourt stál
celý ztrnulý po boku své dcery. Kněz
rozevřel knihu a osudný obřad započal:
„Mojí drazí, my shromáždili se před
zrakoma božíma —“
Oslepující záblesk a ohlušující hukot
hromu přerušily mluvícího. Postava mla
dého důstojníka zdála se býti obkresleífa ohněm, zavrávorala — hustý dým na
plnil komnatu a jediný okamžik panova
lo úplné ticho. Nastal pak zmatek. Kněz
sklesnuv na kolena, jal se modliti se,
pan D’Arcourt nevědomky zachytil svou
dceru v náručí a dívka jevila tutéž tu
post, tutéž nevšímavosť ku všemu jako
dříve. Raynor chladný jako obyčejně
sehnul se k svému podřízenci na zemi
ležícímu a seznav, že jest mrtev, zvedl
i vynesl ho z pokoje. V malé chvíli se
navrátiv, přerušil vážné ticho, jakéž po
jeho odchodu zavládlo komnatou, velitel
skými sloyy:
„Můj soudruh nalézá se mimo dosah
lidské pomoci. Pokračujme v obřadu.“
„Majore Raynore, vy nemůžete míniti
slova svá do opravdy!“ zvolal D’Arcourt.
I
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„Což nenahlížíte, že tomu nemá býti.“
—I kněz činil námitky a prosil, aby obřad
byl odložen. Raynor naslouchal klidně
až byli hotovi a pravil pak:
„Důstojný pane, prosím, všímejte si jen
povinností svého úřadu. A vy, pane D’Arcourte nemáte do celé záležitosti co mluviti — vše spočívá jen na vaší dceři a
ona jest onou osobou, kteráž zde má co
rozhodovati/“
Helena dobře věděla, co tím míní.
Obrátivší se k otci svému, prosila nalé
havě:
„Otče, zapřísahám vás, buďte mlčenliv.
Musí se stati po vůli majora Raynora.
Pane,“ pokračovala ku knězi se obrátivši,
„v obřadu musí býti pokračováno.“
S hlasem pohnutím se chvějícím zahá
jil kněz obřad poznovu i dospěl bez vyru
šení až k vyzvání:
„Může-li někdo udati podstatnou příči
nu, proč by nemohli po právu býti spolu
oddáni, nechť mluví nyní. . . . “
„To mohu učiniti já!“ ozval se pojed
nou velitelský hlas. Dveře za kazatelem
rychle se otevřely a statná postava Jin
dřicha D’Arcourta vstoupila do pokoje.
Hned na to oslovil každého z přítomných
zvláště:
„S dovolením, pane,“ pravil knězi zaví
raje knihu, jíž tento držel v rukou. „Karle,
jsem zde. Heleno, dítě mé, dostál jsem
slovu. Majore Raynore,“ pokračoval, obraceje se přísně k důstojníku, „co má
znamenati tato neposlušnost, vůči rozhod
ným rozkazům, jež jsem včera odevzdal
do vašich rukou?“
Každá z osob oslovených dala na jevo
pohnutí své spůsobem jiným, avšak kauakteristickým. Obličej knězův jevil nej
větší překvapení, zároveň také i radost,
že byl spróštěn nemilé povinnosti. Hele
na vrhla se s výkřikem radosti v náruč ot
covu a on přivinul dítko k srdci svému,
pronášeje vřelá slova díků.
Major Raynor byl nemile překvapen,’
neboť vida vstupovati starce do ko
mnaty, seznal ihned, že jeho záměr jest
zmařen. Celé jednání důstojníka prozra
zovalo největší vztek jeho, když, přikro
čiv k vetřelci, výhrůžně se ho tázal:
„Co má znamenati toto drzé vystoupe
ní? Jakým právem, pane, dovolujete si
zakročovati?“
Jindř. D’Arcourt vyslechl klidně otáz
ky tyto a odpověděl pak pevným hlasem:

„Jakým právem, tážete se? Právem
jakéž mi propůjčuje průvodní list lorda
Cornwallise, list to, jejž jste byl již viděl.
Právem silnějšího, kteréž propůjčuje sil
nějšímu moc nad slabším — právem, jež
vy sám až do této chvíle jste vykonával.
Právem strýce této dívky, právem starší
ho bratra jejího otce a právem zákonitého
majitele tohoto statku, pro nějž jste chtěl
poskvrniti jméno své. A pakliže nemáte
dosti na tom, povím vám, že zakročuji
právem, jemuž se vzpíravá vaše povaha
musí podrobiti, právem—“
Reč Jindřicha D’Arcourta utrpěla ná
hlého přerušení. Všichni byli zabráni do
toho co se dělo tak dokonale, že nepozo
rovali, jak se otevřely dveře a jak se v
nich objevila ženská postava. Byla odě
na v bílý šat, kterýž spočíval volně na
vyhubělé postavě. Spanilý obličej byl ubledlý, bohatý vlas splýval jí po šiji, oči
její divoce se leskly a těkaly po komnatě.
Pojednou spočinuli zrakové ženy na po
stavě Raynorově. Pohled nejistý zmizel
z obličeje ženina, ustoupil pohledu ra
dostného seznání a ubohá vrhla se muži
okolo krku i jala se ho objímati a líbati.
„Jindřichu! Můj manželi!“ zvolala
hlasem pronikavým. „Navrátil jsi se ko
nečně ke mně? O můj bože, jak ti děku
ji!....“
„Nebesa!“ vyrazil ze sebe vinný muž,
zavrávoraje ku zdi, aby se o ní opřel.
„Což má vina má konečně přece dojiti
potrestání?“
Slavné ticho zavládlo pokojem a nikdo
neodvažoval se první je porušiti.
Pohlížeje v zsinalý, vyhublý obličej že
ny, zdál se Raynor zapomínati přítomno
sti všech ostatních a tvář jeho vzala na se
výraz soustrasti a lítosti. A hladě bohatý
její hlas, pravil polohlasně a ne bez citu:
„Edito! Edito! Může to býti? Přivedla
tě ukrutnost má tak daleko?“
Kdož může říci, že by se celý budoucí
život toho muže nebyl změnil k dobrému,
kdyby mu bylo bývalo popřáno jen něko
lik okamžiků pokoje? Jisto jest, že pozor
nost jeho byla šramotem nějakým odvrá
cena od ženštiny; bylo mu pohlednouti
ven a tu bylo mu při neobyčejně jasném
záblesku spatři ti postavu Mariona, jeho
mladého kapitána i podřízené jejich muž
stvo. Raynor seznal, že mužstvo jeho by
lo nenadále překvapeno a přemoženo.
Věděl, že zde musí jednáno býti rázně a
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proto dlouho se nerozmýšlel. Odstrčil
rychle ženštinu od sebe, vytasil meč a ro
zevřev okno blízké, vyskočil ním na
prázdné prostranství.
Dopadnuv země, byl napaden mužem,
kterýž se ho chtěl zmocniti, avšak Raynor
udeřil ho plochým mečem do hlavy tak,
že ihned sklesl k zemi. Raynor spěchal
temnotou, pronásledován jsajněkolika lid
mi Marionovými. Náhlý záblesk nechal
mu v nevelké vzdálenosti spatřiti několik
koní uvázaných při cestě. Odvázav jed
noho, vyšinul se do sedla a uháněl try
skem odtud. Lidé Marionovi byli by ho
pronásledovali, avšak velitel kázal jim,
aby ustáli od záměru svého.
Když se Marion navracel z domu, z ně
hož byl následoval majora Raynora k sil
nici, nalezl na trávníku pod oknem sedí
cího Efraima, kterýž si silně třel hlavu a
vida přicházeti svého velitele zvolal:
,.U všech všudy plamenů! Odkud tento
chlapík pochází, tam musí míti laciné
hlavy. Generále, kdo byl onen britický,
kterýž vylítl oknem, jako by byl býval z
děla vystřelen ?“
„Major Raynor,“ odvětil Marion. „li
bí í žil ti?“
„Lehce, lehce,“ odvětil Efraim stručně.
„Povězte generále, jak vlastně jmenujou
tu hatlaninu— to učení o hvězdách?“
„Co myslíš — astronomii snad?“ vy
zvídal Marion.
„Stronomie, ano stronomie — to je to.
Povede-li se někdy majoru Raynorovi zle,
tož bude moci žiti velmi dobře z vyučová
ní té zpropadené stronomii, neboť doká
zal toho, že mi ukázal dnešní tmavé no
ci více hvězdiček, než jsem jich za celý
svůj život viděl.“
Marion dal se do smíchu a vešel do do
mu. Vstoupiv do komnaty byl svědkem
truchlivého výjevu. Na pohovce ležela
umírající postava Raynorovy ženy — té,
kteráž byla dříve známa pod jmenem paní
Montagueové. Kněz klečící po jejím bo
ku vysýlal vřelé modlitby k nebesům;
Helena smáčela rozpálené čelo trpitelky,
kdežto ostatní byli tichými a nečinnými
svědky truchlivého výjevu.
Jakmile se ^nešťastná žena objevila v
komnatě, věděla Helena, že její ošetřova
telka musela ufcnouti a ubohá v návalu
třeštivosti vstala, po domě se procházela
a konečně hovorem do hovorny přilákána
byla. Když se Raynor vyprostil z její ná

ručí, padla nešťastná i narazila hlavou o
nohu pohovky. Náraz a předcházející utrpení ubohé trpitelce dodaly. Jindřich
D’Arcourt opatrně ji zvednul a uložil na
pohovku a tu seznáno, že se poslední její
okamžik přiblížil.
Asi půl hodiny zůstala chorá bez vědo
mí, pak otevřela náhle očí svých a rozhlí
žela se kolem, jako by někoho hledala.
Helena věděla, že byla umírající poznána,
neboť ji tato stiskla slabě ještě ruku; pak
následovalo otřesení celého těla a těžce
zkoušená žena dospěla žádoucího poklidu.

V noci této nedávána již nižádná vy
světlení, neboť vzdor tomu, že všichni
měli příčin býti vděčni a potěšeni, že za
bráněno takovému neštěstí, jakým by byl
býval sňatek Heleny s Raynorem, pano
val v domě přece jen největší zármutek
pro smrt ženy, kteráž v domě D’Arcourtových byla zdomácněla.
Marionovi a jeho lidem dostalo se po
hodlného přístřeší v domě i hospodář
ských staveních a zbytek noci minul zce
la klidně.

spiknutí.— Gfulák.— TTnos.
Mezi tím co major Raynor ujížděl
tmou, burácela u vnitru jeho prudká bou
ře. Všechny ušlechtilejší pocity, jež se
ho zmocnily v okamžiku, kdy držel v ob
jetí ženu svou, pominuly a srdce i mysl
jeho byly naplněny hněvem a krutou zá
ští.
Byl usvědčen veřejně ze lži a po
dlosti, i hrozilo mu vojenské vyšetřování
pro neposlušnost vůči rozkazům nejvyššího velitele. Věděl dobře, že jest zničen a
mysl jeho nezabývala se nyní ničím ji
ným než uvažováním, jak by se mohl vymstíti na rodině D’Arcourtovč.
Noční jezdec mohl býti vzdálen na de
set mil od domu D’Arcourtova, když kůň
•jeho pojednou klopýtnul, k zemi sklesl a.
svého pána shodil. Dříve než mohl se·
zvednouti, seznal Raynor, že příčinou pá
du byli čtyři muži, kteří se nyní naň vr
hli, ho přemohli a svázali. Sotva že byla
práce ta vykonána, objevil se muž pátý,
bezpochyby náčelník tlupy lupičské, ne
boť muži ti nebyli ničím jiným než pří
slušníky jedné z loupežnických rot, jichž
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veliké množství v době našeho vypravo
vání stávalo.
Lupiči rychle udělali světlo, z výrazu
jejich obličejů, jakož i z jejich řečí vy
cházelo však na jevo, že se dodělali zkla
mání, že ptáček lapený není tím, na nějž
číhali.
Náčelník přiblížil se nyní k zajatému,
sotva však že ho tento spatřil, poznal v
něm hned starého známého svého, Grego
ry Marlanda. Poslednější,náčelník lupičů,
kázal hned lidem svým, aby přítele jeho
neprodleně pout sprostili, ti však nechtě
li tomu rozuměti,domýšlejíce se, že náčel
ník je zamýšlí připraviti o bohatou kořist’.
Když ale Raynor sám se nabídl, žfe jim
celou svou hotovost, asi třicet liber šterlinků odevzdá, uposlechli rozkazu toho a
vzdálili se, zanechavše oba přátele o sa
motě.
Marland sdělil nyní Raynorovi, že ne
daleko odsud má své skrovné obydlí i
■vyzval ho, aby ho tam provázel. Urazivše
asi míli cesty octli se u skrovného dom
ku v hustém lese i vešli do vnitř, kdež
hořel oheň na zemi ušlapané. Hrubá po
stel, stůl a čtyři židle tvořily celý náby
tek. V jednom koutě stál žebřík vedoucí
ku dveřím padacím v stropě se nalézají
cím, dle něhož bylo možno souditi, že se
na hoře také nějaký prostor nalézá.
Soudruh Raynorův byl asi o 15 roků
starší jeho, ačkoliv vzezření jeho dalo
hádati na větší stáří. Raynor znal tohoto
nyní spustlého, zločinného muže před
osmi, desíti lety. Tehdy byl uhlazeným,
elegantním, vesele žijícím mužem, kterýž
byl vítaným hostem v hovornách i veřej
ných společenských schůzkách, mužem,
jehož celá postava byla, vzorem mužné
krásy, jehož šat byl vzorkem všem pá
nům velkého světa. A tomuto muži, vlast
ně jeho dávnému s nim se setkání a se
známení měl Raynor co děkovati za tak
dokonalé vyvinutí všech svých špatných
vlastností.
„Co vše to znamená, Marlande?“ tázal
se důstojník svého někdejšího přítele.
„Opouštěje tebe v nádherných tvých pa
řížských salonech, nenadál jsem se, že se
s tebou shledám v karolinskýcli lesích,
jakožto se společníkem lupičů a majite
lem mizerné boudy, jakou jest tato zde.“
Záblesk lítosti prokmitl obličejem Marlandovým při této připomínce minulosti,
avšak lupič nabyl brzo zase staré své lho

stejnosti. Pak vyprávěl někdejšímu své
mu soudruhu celý průběh života svého od
té doby co se byli rozešli a zapíjel vypra
vování své notnými doušky prabídné li
hoviny, jíž se Raynor takřka ani nedo
tknul.
Raynor seznal, že Marland se stal člo
věkem, kterýž jest schopen všeho a vzpo
menu v, si že Karel D’Arcourt vždy velkou
nenávist’ proti Mailandovi choval, umínil
si, že použije tohoto za nástroj své msty.
Myšlenkou touto zabýval se Raynor po
celé vypravování Marlandovo. a když vy
právějící ukončil, otázal se ho:
„Marlande, chtěl bys mi prokázati služ
by nějaké — rozumí se, že za dobrou od
měnu?“
„Co nazýváš dobrou odměnou?“ tázal
se loupežník chtivě.
„Ku příkladu sto liber“, zněla odpověď
Raynorova.
„Jindřichu, můj hochu“, odvětil Mar
land, „za takový obnos učiním cokoliv si
budeš přáti —unesu děvu, vypálím sta
tek, budu konati řemeslo hrdlořeza!“
„Jak dlouho tomu, co zdržuješ se v sou
sedství?“
„Málo déle čtrnácti dnů,“ pravil Mar
land.
„Věděl’s“ tázal se Raynor a oči jeho
spočinuly tázavě na obličeji jeho hostite
le, -„že tvůj bratranec Karel D’Arcourt sí
dlí ve vzdálenosti asi desíti mil odtud?“
„ Karel D’Arcourt jen deset mil vzdá
len odtud? Karel,ten potměšile c, ten věč
ný kazatel a svatouškář?“
„Což ho nemiluješ?“ tázal se Raynor.
„Milovati jej!“ zvolal Marland divoce.
„Ano miluji ho jako zmiji, již zašlápnu.
Či myslíš, že mu mohu zapomenout!, že
mne oloupil o lásku jediné dívky, jíž jsem
v celém svém životě miloval. Či myslíš,
že zapomenu jak mne vyhnal, dřív mravokárné kázání mi připraviv, když jsem
ho za pomoc žádal? Nikoliv, já nczapoměl, a nezapomenu a já musím mu vžiti
život.“
„Toho ale neučiníš,“ prohodil Ravnor
klidně.
„Proč toho neučiním?“ tázal se Mar
land prudce.
„Poněvadž,“ odvětil důstojník, „ti uká
žu lepší cestu ku pomstě a sice takovou,
kteráž nejen že upokojí touhu tvou po po
mstě, ale i značnou odměnu ti pojistí! —
Ne tak, ani kapky více!“ zvolal Raynor
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rozkazujícím spůsobem a odejmul Marlandovi láhev s kořalkou.
Marland byl sice rozhorlen nad tím, že
mu jeho soudruh zaporučuje pití, pociťo
val však příliš dobře nadvládu Raýnořo
vu a-proto uposlechl jeho rozkazu.
Raynor pokračoval pak v svém vypra
vování.
*
*
*
Následujícího rána opustili generál
Mariou a kazatel statek D’Arcourta, když
byl poslednější dříve přislíbil, že se dru
hého dne vrátí, aby vykonal pohřební
obřady nad mrtvolou ženy Raynorovy,
jakož i nad mrtvolou mladého důstojníka.
Arnoštovi dostalo se na jeho naléhavé
prosby od Mariona několikadenní dovo
lené a poněvadž oba bratří D’Arcourtové
měli spolu mnoho co jednati v soukromí,
bylo
·> Heleně starati se o hosta — o svého
bratránka Arnošta.
Oba mladí lidé seděli u otevřeného
okna a bavili se všemožným . spůsobem,
když tu z večera pojednou přerušen hovor
jejich hlasem nějakým pod oknem. Po
hlednuvše dolů, spatřili tam starého, otr
haného muže ošklivého vzezření, kterýž
prosil, aby mu dáno bylo něco k jídlu a
poskytnut nocleh. Helena poslala ho
do kuchyně i nařídila, by mu bylo před
loženo s důstatek jídla i upraveno lůžko.
Rozumí se, že rozkazu mladé, ale milova
né velitelky bylo doslovně uposlechnuto.
*
*
*

Probudiv se asi o půl noci, cítil .Jin
dřich D’Arcourt jakési dušení. Vyskočil
z lože a shledal, že komnata jest naplně
na dýmem. Obleknuv se z póla, otevřel
dveře do chodby vedoucí, musel však uskočiti zpět, neboť vrazil mu do obličeje
hustý dým a veliké parno nedovolovalo
mu vyjiti ven. Zotaviv se poněkud, pro
pracoval se do pokoje syna, vedle jeho
ložnice se nalézajícího. Zbudil ho a sdě
lil mu, že se dům v plamenech nalézá i
pospíšil rychle do komnaty bratrovy, kde
stáhl spícího ještě muže z postele, volaje
naň:
„Procitni, Karle! Pro bůh, procitni!
Dům nalézá se v plamenech!“
Nabyv vědomí, tázal se polekaný muž
nejprvé po svém dítěti.
„Má dcera, Jindřichu!“ zvolal úzkostí
se chvěje. „O bože, kde jest mé dítě?“

„Podívám se po ní,“ odvětil bratr. „Po
spěš, Karle, a zachraň se — já jí zachrá
ním!“ a vida jak bratr poslouchá je
ho rozkazu, spěchal Jindřich chodbou ku
schodům vedoucím do ložnice jeho nete
ře. Dveře ložnice byly otevřené a jediný
pohled přesvědčil ho, že se děvče v ko
mnatě nenalézá. Prohlednuv ještě jednou
ložnici i vedlejší místnosti, upokojil se my
šlenkou, že dívka sama již se zachránila.
Mezitím však rozšířil se oheň tak, že
Jindřich D’Arcourt opravdu v nebezpečí
se nalézal a toutéž cestou, kterouž byl
přišel, nazpět dostati se nemohl. Obezřet
ný muž věděl si ale pomoci, uskočil opět
do ložnice, zavřel za sebou rychle dveře,
aby se plameny z chodby tam dostati ne
mohly, navázal několik prostěradel na se
be a spustil se po nich s okna dolu.
Sotva že octnul se na pevné půdě, přikvapilik němu Karel D’Arcourt a Arnošt.
Postrašený otec volal zoufale:
„O můj bože, Jindřichu, proč’s mi ne
přinesl mé dítě?!“
„Helena musela uniknouti sama hrozí
címu nebezpečí!“ odvětil bratr. „Komna
ta její jest prázdna. Což zde dívka není?“
„Není! Není!“ hořekoval zdrcený muž.
,,Ona musela omdlíti v některé chodbě!
O mé dítě—mé spanilé— mé drahé dítě,
—kéž bych mohl zemříti za tebe!“ a ubo
žák sklesl bez vědomí k zemi.
Arnošt chystal se právě ku vniknutí do
domu, když ho otec zadržel mocnou ru
kou a zvolal:
„Lehkovážný hochu! Co chceš počíti?
Kdybys měl tisíc životů, všech bys musel
pozbýti v hořící té pasti. Pravím ti přece,
že dívka musela uniknouti.“
Arnošt snažil se vymaniti se z rukou ot
cových, ale právě v okamžiku, kdy se mu
to podařilo, probořila se střecha budovy
a hned za ní sřítily se i zdi.
„Dokonáno jest !“ pravil Jindřich
D’Arcourt vážným hlasem. „Věřím pev
ně, že se Helena v bezpečí nalézá, avšak
i kdyby se osvědčil býti pravdou opak
myšlenky té, nemůžeme si vyčítati, že
bychom nebyli učinili vše co nám bylo
možno.
*
*
*
Ranní slunko zasvítilo plným leskem
nad zříceninami, z nichž se ještě kouřilo
a Jindřich D’Arcourt pohlížel na trosky,
hledaje pod nimi v mysli své mrtvolu děvy, neboť vzdor dřívější své doměnce,
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nemohl se ubrániti myšlence, že ony po
krývají pozůstatky milované jeho neteře.
Všechno hledání po dívce osvědčilo se
býti marné. Mimo Heleny pohřešováni
ještě Efraim a starý žebrák, jemuž nocle
hu popřáno. Služebníci všichni unikli
plamenům a prohledávali lesy po Heleně.
Z přemítání svého vyrušen Jindřich blí
žícími se kročeji a když se ohledl, viděl
přicházeti bratra svého o Arnoštovo rá
mě se opírajícího. Zdálo se, že nešťast
ný otec sestárl o leta a vzhled mladého
muže vyznačoval hluboký žal, jakýž i
on pociťoval nad společnou ztrátou.
„Karle, bratře můj!“ pravil Jindřich uchopiv se jeho ruky, „neoddávej se my
šlenkám zoufalým. Pomni napomenutí
otce našeho, kterýž nás vždy učil podrobovati se bez reptání tomu, čemu již od
pomoci nelze. Stáváť vyššího mocnáře,
proti němuž se nesmíme bouřiti.“
„Je-li možná, soudce? Jen kdybych
ho dostal do drápů — dopadlo by to špat
ně s ním,“ zavzněl tu známý hlas a před
udivenou tlupou objevil se Efraim, celý
učmouzený a zaprášený.
Dříve než se
kdokoliv z nich mohl vzpamatovat! tak
dalece, aby mohl odpověděti, otázal se
Efraim:
„Kapitáne, uhořeli také koně? Ne-li,
bylo by lépe, abychom uháněli odtud ja
ko ďábly posedlí.“
Divoká naděje zmocnila se pojednou
Arnošta, neboť nikdo neznal výstřední
povahu Efraimovu tak znamenitě jako on.
„Co tím míníš říci, Efraime? Odkud
přicházíš?“ tázal se ho kvapně.
„Hle, kapitáne!“ zvolal Efraim, „chcete-li mi klásti otázky, bude lépe, když učiníte tak až budeme v sedlech. Sestřen
ka vaše, děvče, jež hledáte, jest deset
mil vzdálena odsud a nalézá se v rukou
několika chlapů tak bídných, že jsem po
dobných nikdy ještě neviděl!“
Více nebylo zapotřebí. Převrat v jedná
ní Karla D’Arcourta byl ohromný, jakmi
le zaslechl, že jeho dítě žije; vědomí, že
se dívka nalézá v nebezpečí, vzbudilo v
něm veškeru odvahu. Efraim nebyl již
dále vyptáván, neboť všichni nahlíželi, že
jest jim jednati, rychle jednati.
Čtyři z nejlepších koní byli rychle ose
dláni a oba bratří, jakož i Arnošt a věrný
Efraim, ozbrojivše se zbraněmi zanecha
nými anglickými vojíny, vsedli na oře a
uháněli od zřícenin směrem Efraimem o

značeným. Když se již nalézali na cestě,
vyprávěl Efraim svému kapitánovi, kte
rýž jel po jeho boku, svá dobrodružství
minulé noci. O něco dříve, než Jindřich
D’Arcourt učinil poplach, vyrušen Efraim,
kterýž obýval malý pokojík přízemní, šra
motem nějakým ze spánku. Brzo na to
zaslechl kročeje na schodou a pak v síni;
hned na to otevřely se a zase zavřely dve
ře domovní velmi opatrně. Zvědavost
jeho byla vším tím povzbuzena tak, že
vyskočil z lože a pohlednul oknem ven.
Efraim byl nemálo udiven, spatřiv žebrá
ka, kterýž předcházejícího večera sotva
se vlekl, kvapiti s těžkým nějakým bře
menem k lesu. Domýšleje se, že se žebrák
dopustil loupeže nějaké, umínil si Efraim
že ho musí polapiti; oblekl se rychle a
vyskočil oknem na prázdné prostranství.
Jakkoliv velice si pospíšil, byl již žebrák
značně od něho vzdálen. Nicméně pro
následoval Efraim přece uprchlíka. Po
jednou zaslechl řehotání koně nějakého
a jda po hlase, přiblížil se za trny ku sku
pině dvou jezdců a ze slov, jež tito mezi
sebou vyměnili, vyrozuměl, že břemenem
žebrákovým byla Helena. Z počátku ne
věděl Efraim co souditi o obou mužích,
jmenovitě nechápal, proč zde čekají. Vy
světlení mělo se mu brzy do stati, neboť
jeden z mužů pravil ku svému soudruhu:
„V několika okamženích musí oheň
vypuknouti; založil jsem jeden v hovorně
a jeden v kuchyni.“
Zaslechnuv slov těch, nevěděl Efraim,
co by měl počíti. Z počátku chtěl se na
oba vrhnouti, spoléhaje se při tom, že ne
nadálé jich napadnutí k vítězství mu po
může. Brzo ale seznal, že to nemožno,
neboť neměl žádné zbraně a o obou mu
žích musel míti za to, že se nevydali na
výpravu takovou bez zbraně. Pak chtěl
pospíšiti do domu, vzbuditi jeho obyvate
le, ozbrojiti a navrátili se; pohlednuv ale
k domu, spatřil jak plameny vyrazily již
z dolejších oken a jak v témže okamžiku
jezdci dali koním svým pocítiti ostruhy.
Efraim byl rychle rozhodnut. Jakkoliv
pociťoval velikého strachu o bezpečnost
přátel, musel přece míti za to, že tam,
kde tolik osob se nalézá, přece jen někdo
v čas na hrozící nebezpečí upozorněn býti
musí. Kdyby byl zanechal ubohou dívku
v rukou její nepřátel, byl jist, že ztratí
veškeru stopu její únosců. Proto také se
zapřísáhl, že jí za žádnou cenu neopustí
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a že použije každé příležitosti k její za
chránění. Když opouštěli les a na silnici
se dali, pravil jeden z jezdců:
-„Pospěš, Jakube, máme deset mil cesty
před* sebou.“

íT.

Statnému Efraimovi nebyla desítimílová procházka žádným těžkým úkolem.
Měsíc pronikl zase mračna, tak že Efraim
mohl zcela dobře viděti před sebou posta
vy obou jezdců, aniž by by4 býval spozo-

^Warren J^eifer,

pŤeäoeia szaěxxxo-^rxx^ asástiapcij.

„Nespěchej tak“, zněla odpověď. „Ko
ně jsou unaveni a můj musí nesti dvojí
břímě. Nechrne je jiti krokem — proná
sledování nemusíme se obávati.

tt
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rován, neboť se bral při okraji lesa podle
silnice.
Když oba jezdci dospěn k dřevěnému
domku v lese, kde předcházející noci čte
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náři naši vyslechli rozpravu Raynora a
Marlanda, seskočili oba se sedla, a
kdežto jeden z nich donesl Helenu do do
mu, odsedlal druhý koně a nasledoval pak
•se sedly svého soudruha. Efraim usedl u
stěny ďomu na místě, kde mohl otvorem
malým přehlednouti celý vnitřek domku.
Nemohl sice viděti Helenu, dozvěděl se
však z rozmluvy u vnitř vedené, kde se
dívka nalézá.
„Kam’s dal dívku, Jakube?“ tázal se
jeden z mužů.
„Donesl jsem ji nahoru,“ odvětil dru
hý; „tam jest dosti bezpečnou na tak
•dlouho, než jí bude zapotřebí.“
„A kdy přijde její nápadník, aby nám
vyplatil naší odměnu?“ dotazoval se prv
ní. --A
„Někdy zítra, myslím,“ odvětil, jeho
soudruh.
Sotva že Efraim vyslechl tuto rozpra
vu, byl rozhodnut, co jest mu ěiniti. Na
hlížel, že děvčeti nehrozí žádné okamžité
nebezpečí a že má dosti času, aby mohl
přivolati pomoc. Opustil opatrně dům, od
vázal jednoho z koní a odvedl ho tak da
leko, aby nebylo slyšet klusot jeho kopyt.
Vyšinuv se pak na koně, uháněl nazpět k
.statku D’Arcourtových. Když byl asi mí
li vzdálen cíle své cesty, sklesl kůň jeho
k zemi a dokonal, tak že Efraim byl nu
cen vykonati zbytek cesty pěšky.

^esní chatrč.

Kdo můž’ vyli čiti pocity, jakéž ovlá
daly Helenu D’Arcourt, když se viděla v
silných ramenou bídáka, kterýž jí odná
šel z domu otcovského. Vše zdálo se jí
býti zmateným a divokým snem i trvalo
dlouho než mohla uvěřiti, že jest vše sku
tečnou pravdou. Poznenáhla počínala si
vzpomínati na vše co se dělo. Vzpoměla si, že rozloučivši se pro noc s přáteli
svými, do ložnice své se odebrala a tam
do lenošky usedla. Musela usnouti, neboť
nepamatovala již nic více než to, že se
pojednou nad ní skláněla postava ohyzd
ného žebráka. Dříve než mohla vzkřik
nout!, ucpal ústa její šátkem a zahalil jí
pak do pokrývky z postele i poj mul jí v
náruč. Ubohou dívku pak vědomí opu
stilo, i nenabyla ho více až byía doprave
na do chatrče. Únosce donesl dívku po
žebříku do hořejšího prostoru chatrče,

kterýž neměl ani jediného okénka, špínou
oplýval a jehož jediným nábytkem byla
stará postel. Podlaha byla prabídná a sil
ně prohnilá, tak že bylo mnohými otvo
ry možno prohlednout dolejší prostoru.
Helena mohla nyní viděti vše, co se
pod ní dělo a když nabyla chladnější roz
vahy, pokusila se i o to, aby z rozpravy
dole vedené zvěd,ěla příčinu svého únosu.
Dva muži seděli u stolu, na němž stál
džbán lihovin a sklenice, jichž často uží
váno. V jednom z mužů poznala Helena
žebráka; druhý byl mužem malým, zava
litým, surového vzezření, kterýž se cho
val vůči svému soudruhu s jakousi úctou,
vzdor veškeré důvěrnosti. Z počátku málo
se mluvilo, když ale lihovina rozvázala
jazyky, bylo dívce vyslechnouti rozmluvu
tak hanebnou, jakéž nikdy dříve neslyše
la. Surové klení a nadávky ozývaly se
prostorem a rozmlouváno o strašných a
hanebných zločinech spůsobem takovým,
že ubohá dívka mřela úzkostí.
„Bille,“ jal se vypravovati onen z obou
mužů, kterýž se zdál býti výše postave
ným, „sotva bys uvěřil, že Jim Scótt, jak
tuto nyní sedí před tebou, oděn jsa v ha
dry, Jim Scott, lojalista, desperado, palič,
.vrah, postrach Karoliny — byl kdysi bo
hatým a prospívajícím mužem a v jiné ze
mi a pod jiným jmenem vítaným společ
níkem nejbohatších a nejvznešenějších.
S těží bys uvěřil, že zámožný a tvrdý Ka
rel D’Arcourt, jehož dům jsem vypálil
dnešní noci a jehož dcera se v podkrovní
komůrce nalézá, jest vlastním bratrancem
Jima Scotta, tuláka. A předce jest to
pravdou!“
„Matka má, kteráž byla sestrou otce
Karla D’Arcourta, provdala se za zámož
ného kupce londýnského. Nadutý otec
Karla D’Arcourta, kterýž byl hrd na
šlechtickou svou krev, považoval sňatek
ten s kupcem uzavřený za poskvrnění ro
du svého a nehlásil se nikdy ku své sestře
ani jejímu manželu. Byl jsem velmi mlád,
když matinka má zemřela a otec můj,
kterýž si musel všímati obchodu, pone
chal starost o mne úplně svým služební
kům.“
„Otec můj byl ctižádostivým člově
kem a zakoušeje trpce následkem nadu
tého jednání svého švakra, rozhodl se,
že se má dostati synu jeho vychování po
kud možno nejskvělejšího, tak aby mohl
zaujmout! ve společnosti lidské takového
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postavení, z jakéhož byl on, otec můj vy
loučen. Mluvil často velmi rozhorleně
o tom, jak spatně s ním nakládáno se
strany těch, kdož mu měli býti blízkými
a"tak zakořenila se od mého nejútlejšího
mládí v srdci mém hluboká nenávisť vůči
všemu, co se s rodinou D’Arcourtovou ve
spojení nalézalo.
„Když jsem byl nabyl přiměřeného vě
ku, byl jsem poslán do Etonu a zde setkal
jsem se poprvé s Karlem D’Arcourtem.
Nadobyčejná naše podobnost byla každé
mu příčinou největšího údivu, pokud on
sám neprohlásil, že jsme bratránky a že
to podobnost příbuzenská. Zášť a nená
visť jíž jsem choval proti celé rodině své
matky, přenesla se nyní na Karla D’Arcourta a jevila se prvně v dětském našem
zápase o akademickou hodnost. Věnoval
jsem se horlivě studiím i podařilo se mi
předčiti bratrance mého. Vstoupili jsme
současně do koleje a i zde činil jsem z
počátku jako v Etonu; život takový mne
však konečně omrzel. Nestálá má povaha
nebyla přispůsobena životu studentskému
a proto, domýšleje se zároveň, že jsem na
byl již dosti vědomostí, odhodil jsemkni. hy své stranou a oddal se zábavám a rado
vánkám. Život můj přivodil mi důtku
mých představených. Bratranec můj ta
ké mne napomenul; odpověděl jsem mu
ale, aby dbal svých záležitostí a o cizí se
nestaral. Konečný výsledek všeho byl
ten, že mne z koleje cambridge-ské vy
loučili.
„Otce mého, uslyševšího o mém vylou
čení, ranila mrtvice i zemřel. Stav se
nyní pánem toho, co jsem tenkráte pova
žoval za nevyčerpatelné jmění, odhodlal
jsem se těšiti se životu a piti ho plnými
doušky. Utrácel jsem do nekonečna a ko
nečně počal jsem i hrát o peníze. Dařilo
se mi podivuhodným spůsobem dobře. —
Byly to blahé časy —však brzo měly za
jiti.
„Za tři roky po smrti otcově byl jsem
úplně na mizině. Ni jediného haléře ne
zbylo mi z celého velkého jmění otcova.
Snažil jsem se ještě nějaký čas vésti život
poctivý a udržeti se ve společnosti, v níž
jsem se nalézal. lira o peníze, jíž jsem
druhdy pěstoval pro svou zábavu, stala
se nyní mým řemeslem. V nouzi, v jakéž
jsem se nalézal, požádal jsem jednou bra
trance svého Karla D’Arcourta za pomoc;
on však činil mi výčitky pro nespořádaný

můj život, napomínal mne a odepřel mi
veškeré pomoci, řka, že mne nechce pod
pořena ti v mých nemravnostech.“
„Před tím zavdal mi již jednu a
sice větší příčinu k nenávisti. Seznámil
jsem se ve společnosti jedné s dívkou, jíž
jsem miloval nanejvýše. Nabídnul jsem
jí ruku — odmítla mne. O tři měsíce
později provdala se za mého bratrance.
Děvče nad námi se nalézající jest pravou
podobou té, jíž jsem miloval a proto vězeňku naší nenávidím. Byl bych jí mohl
zardousí ti, když jsem ji včera viděl spící
v lenošce, kdybych nebyl měl přislíbenou
od Raynora odměnu.“
Vypravující oddechl si na chvíli a ob
čerstvil-se notným douškem. Helena, kte
ráž vypravování tomu pilně naslouchala,
znala nyní pohnútky, jež vedly k její únosu i byla — možno-li — ještě více ustrašena než dříve. Vzdor tomu zacho
vala se klidně i naslouchala dále muži,
kterýž vypravoval, aniž by si byl povšim
nul toho, že jeho soudruh upadl v spánek 9
„Konečně naskytla se mi znamenitá
příležitost ku vymstění se na rodině
D’Arcourtových. Karel byl nejmladším ze
tří bratří. Nejstaršího, Jindřicha, kterýž
sdědil hlavní čásť majetku otcova, nikdy
jsem neviděl; s druhým seznámil jsem se
ale u hracího stolu i podařilo se mi získati si jeho důvěry. Byl to muž zamračený,
mrzutý, avšak náruživý do hry. Seznal
jsem, že jest strašně zadlužen. Včasnými
pokyny a narážkami připravil jsem ho
tak daleko, že jsem mu mohl konečně ve
řejně říci, že zavražděním nejstaršího
svého bratra a jeho dítka z nesnáze pomo
ci si může. Nabídnul jsem se mu za po
mocníka v podniknutí tom a on po něja
kém váhání souhlasil se mnou.
„Vilém D’Arcourt opustil ihned Lon
dýn a zavítal návštěvou k bratrovi, karnž
jsem ho následoval a v úkrytu vyčkal pří
ležitosti naskytnuvší se nám k vykonání
našeho záměru. Jednoho bouřlivého ve
čera počíhali jsme si naň na vlastním je
ho majetku poblíž řeky. Vilém byl na
nejvýše rozčílen i obával jsem se již, že z
celé věci sejde. Když však se bratr jeho
po tmě přiblížil až k nám, udeřil ho Vi
lém paličkou; chvějící se jeho ruka uči
nila ale ránu nepatrnou. V tomtéž oka
mžení silně se zablesklo, Jindřich nahlé
dl do našich obličejů a hlasem zoufalým
zvolal: „Viléme! Karle ľ“ Palička má
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sklesla mu na hlavu a bylo po všem.
Mrtvolu jeho uvrhli jsme pak do řeky,
odkud byla za několik týhodnů vylovena.
Vzdor nejdokonalejšímu hledání nebylo
možno nalézti dítko jeho, aniž vypátrati
co se s ním stalo. Dítko zmizelo a Vilém
D’Arcourt uvázal se bez překážky v ma
jetek zavražděného. Majetek byl značně
menší, než jsme byli očekávali, menší o
sto padesát tisíc dolarů. Obnos ten byl
vložen na banku a Vilém později zvěděl,
že byl vyzvednut vévodou ze Southdale,
švakrem Jindřicha D’Arcourta na splnomocnění vydané Jindřichem v den jeho
smrti. Na mou pobídku učinil Vilém po
ptávku vzhledem k penězům těm; šlechtic
přijal ho však chladně i odpověděl, že to
byl soukromý obchod, týkající se pouze
jeho, vévody totiž, a Jindřicha; ostatně
prý nemůže více povědčti, leda pro pří
pad, že by pan D’Arcourt nastoupil soud
ní cestu — pak prý by pověděl on — vé
voda Southdale-ský — třeba více, nežli
by pan D’Arcourt si přál. Něco v jedná
ní šlechticově zastrašilo Viléma i nemo
hl jsem ho nikterakž příměti k tomu, aby
se postaral o důkladné vyšetření celé té
záležitosti.
„Nepřihlížeje k tomuto schodku, osvěd
čilo se dědictví býti přece jen velmi
značné a po celý rok závisel jsem od pe
něz, jež jsem vynutkal na Vilémovi —
pak ale byl jsem zase odkázán sám na se
be, neboť Viléma soužilo svědomí tak, že
před uplynutím udané lhůty zemřel.
„Po několik roků žil jsem v nadbytku
z peněz vyzískaných hrou i jiným spůsobem. Na jedné z mých cest po pevnině
evropské seznámil jsem se s Jindřichem
Raynorem, té doby mladíkem osmnácti,
devatenáctiletým a objeviv u něho jis
tých vlastností mě se hodících, umínil
jsem si, že musím pracovati k patřičnému
jich vyvinutí. Raynor pojal za manželku
dceru velmi zámožného obchodníka lon
dýnského — učinil tak ale pod nepravým
jmenem Jindřicha Montague, jež si byl
přisvojil za našeho pobytu v Paříži. Byl
jsem jedním ze svědků sňatku. Nabažil
se brzo ženy své — já však naléhal na to,
aby sňatek co nejdříve učinil známým,
tak abych dostal čásť jmění jejího otce ve
svou moc. V tu dobu dostalo se mi sou
kromé zprávy, že se kupec nalézá na po
kraji úpadku — a proto naléhal jsem
na to, aby Raynor přerušil všechno

spojení se svou ženou a aby se navrátil do
Paříže. Brzo na to octnul jsem se v ne
snázích. Některé mé hráčské výkony upoutaly na mne širší a sice mně nepříjem
nou pozornost a omyl můj, jakéhož jsem
se dopustil tím, že jsem podepsal na
směnku jméno cizího muže, vše to donu
tilo mne k sehnání pokud možno nejvíce
peněz a k nastoupení cesty do Charlesto
nu. V městě tomto byl jsem oloupen o
celou svou hotovost padouchem, o němž
jsem měl za to, že ho budu moci sám ohnouti a od té doby potloukám se zde,
vyživuje se tak, jak to právě jde.
„Největším štěstím, jež mne poslední
dobou potkalo, bylo mé setkání se s Ray
norem a zpráva o tom, kde se zdržuje
Karel D’Arcourt. Pomsta má byla slavná
— slavná—; uhořel —ve svém domě; —
dcera — jeho — v rukou — Raynorových
— pomsta slavná — slavná — sla. . .. “
Hlava vypravujícího sklesla mu do ru
kou a on sám pozbyl vědomí....
Den počal svita ti, když Helena zasle
chla poslední slova ničemy. V prvním
okamžiku pomýšlela na útěk, spatřivši
oba své žalářníky v stavu úplné bezvědomosti — když se však pokusila o otevření .
dveří, seznala, že vše jest marné, neboť
byly s důstatek uzavřeny. Usedla pak na
lože a setrvala zde v truchlivém zadumá
ní ... .
Slunko vystoupilo již do značné výše
prvé než žalářníci Heleny dali o sobě
známku života. Mladší z obou nejdříve
se probudil. · Seznav, v jakém postavení
oba, on i jeho soudruh usnuli, dal se do
surového smíchu i pravil:
„Hle, hle, oba jsme byli opilí! Mnoholi as Jim pozřel, když já usnul? Musela
toho býti pořádná porce! Hej, Jime!“ zvo
lal, surově soudruhem svým potřásaje,
„procitni— máme již poledne!“
Stálo ho to značného namáhání prvé
než povzbudil soudruha svého tak daleko,
že mohl pozvednout! hlavu; trvalo však
ještě dlouho než opilec se mohl vzpamatovati.
„Podivím se, neupláchla-li nám naše
holubička, Jimmy!“ pravil mladší z obou
mužů, kterýž se dříve byl probudil.
Poznámka ta měla za následek, že dru
hý ničema kvapně vyskočil a k žebříku
pospíšil. Však Helena, kteráž zaslechla
hovor ten a si nepřála, aby padouch na
hoře jí navštívil, zvolala bez meškání:
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„Jsem zde!“
„Aj, jste opravdu, holubinko? Well,
tím hůře pro vás!“ zvolal muž a oba suro
vě se zachechtali.
Oba muži napili se kořalky a Bili pak
vyšel ven, aby si osedlal koně k odjezdu,
nenalezna však svého, musel použiti koně
svého soudruha. Jim rozdělal oheň a uči
nil přípravy k snídani. Když byl hotov,
velel dívce, aby sestoupila s podkroví
dolu. Dívka byla by raději zůstala kde
byla, obávajíc se však, že by surovec po
užil násilí, šla raději dobrovolně. Nemo
hla požiti ani sousta a společník její smál
se:
„Nechutná, holubinko, není-liž pravda?
Ovšem, ovšem, já nemohu tak dobrý po
krm připraviti, jakého se mi dostalo u
vás. Je vám snad však zima — přised
něte raději k ohni.“
Helena s radostí tak učinila. Zamy
slila se a po chvíli zvolala náhle:
„Mnoho-li jste obdržel za to, že jste
mne unesl?“
Muž odvětil jí, že jí snad málo na tom
muže záležeti. Helena nabízela mu vý
kupné, přidávala neustále více, až mu po
dávala tisíc liber šterlinků ($5000) propustí-li ji na svobodu; muž však zůstával
stáLe chladným a konečně pravil:
„Heleno Ď’Arcourt, kdybys mohla vydlážditi cestu mezi touto chatrčí a tvým
domovem ryzím zlatém a nabízela mi je
všechno — nedomohla bys se svobody.
Nepřijal bych nabídky tvé!“
„Muži! ^uži!“ vzkřikla postrašená
dívka, „co jsem zavinila, že hodláte mne
takto zničí ti? Zapřísahám vás, buďte
milosrdným! Při památce mé matky, jíž
jste kdysi miloval, prosím vás, byste mne
ušetřil toho, co se mnou zamýšlíte.“
„Ha!“ vzkřikl muž, pojednou ze židle
vyskočiv; „jak ty víš, že jsem miloval
tvou matku?!“
„Zaslechla jsem vaše vypravování
dnešní noci,“ odvětila Helena chvějícím
se hlasem.
„Tak?Mluvil jsem tedy včera při skle
nici?“ tázal se muž zvolna. „Co jiného
jsem ještě řekl?“
„Mluvil jste o nenávisti, jakouž chová
te vůči mému otci,“ zvolala Helena v
úzkosti, „věřte však, že vás bude zbožňo
vat, navrátíte-li mu jeho dítě.“
„Mluvil jsem ještě o'některém jiném
členu tvé rodiny?“

Helena nemohla odpovědíti. Pravdu
nechtěla zjeviti poněvadž se bála a lháti
nemohla.
v
Ďábelský záblesk kmitl očima mužový
ma, když se chopil dlouhého nože na sto
le ležícího a na dívku se vrhnul, volaje:
„Děvče, tys mnoho slyšelo a musíš ze
mři ti!“
„Nebesa! Nebesa! Pomoc!“ vzkřikla
dívka na smrt ustrašena.
„Musíš volatí hlasitěji, takto tě nikdo
neslyší.“
Sotva že ohavník pronesl slova ta,
rozletlý se dveře a na prahu objevily se
tři postavy.
„Zničen!“ zvolal bídník, spatřiv Karla
D’Arcourta v popředí stojícího. „Musím
zemříti, nestane se to však aniž bych se
nepomstil! Pohleď sem Karle Ď’Arcourte
— buď svědkem smrti svého dítka!“ A
pozvedl nůž vysoko do výše, chystaje se
k osudnému bodnutí; dříve ale než mohl
provésti svůj úmysl vyšla střelná rána,
zločinec pustil se dívky a sklesl k zemi.
„Myslím, že máš tentokráte dost, ty mi
zerné stvoření,“ zvolal Efraim vítězně,
objeviv se u okna. Karel Ď’Arcourt při
skočil a zachytil klesající své dítě v ná
ruč. Radost, jakáž ovládala srdce všech,
může býti spíše pocítěna než vypsána.
Když se byli všichni vzpamatovali po
někud, věnována pozornost poraněnému
muži. Poranění bylo smrtelné, muž však
byl ještě při vědomí. Karel Ď’Arcourt
poznal ihned muže toho a s výrazem nej
většího překvapení zvolal:
„Gregory Marland!“
Divoce koulící se oči umírajícího spo
činuly v tomtéž okamžiku na postavě
Jindřicha D’Arcourta. Rtové jeho se za
chvěli, obličej jeho přijal na se výraz nej
většího zděšení a z prsou jeho drala se
slova:
„Což — mrtví — se — vrací — aby
ztěžovali — poslední — okamžiky — mé
ho — života.. .. “
„Nikoliv,“ odvětil pevný hlas Jindřicha
D’Arcourta. „Může-li svědomí tvému ulehčeno býti vědomím, že máš na zodpo
vědnosti o jeden zločin méně, věz, že ha
nebný váš útok na můj život se nezdařil/«
Marland pokusil se ještě jednou o řeč,
avšak pokus ten byl provázen záchvatem
křečovitým, za nějž hříšník ducha svého
vypustil.

— B4 —

„A takové jest zakončení života druh
dy tak mnohoslibného,“ šepotal D’Arcourt, pohlížeje na mrtvolu.
Když pak všichni, Jindřicha D’Arcourta vyjímaje, opustili chatrč, napsal tento
malý lístek a přišpendliv ho k mrtvému,
opustil chatrč, pečlivě za sebou uzavřev.
*
*
*
Pozdě odpoledne prie vál al k lesní cha
trči major Raynor. Byl nanejvýše' roz
horlen, neboť měl velmi nepříjemný vý
stup s plukovníkem Tarletonem. Před
stavený přijal ho nepříznivě, obvinoval
ho z porážky, jakéž byl utrpěl a vyhrožo
val mu válečným soudem. Oba dostali se
dosti ostře do sebe a následek toho byl,
že plukovník vyslal Raynora k lordu
Cornwalliiovi, přesadiv ho za trest k ji
nému pluku. Raynor nalézal se nyní na
cestě 11a místo svého určení.
Seskočiv s koně, vešel do chatrče a je
diný pohled přesvědčil ho, že dobře zo
snovaný, ale zločinný jeho záměr se ne
zdařil. Sehnuv .se k mrtvole někdejšího
svélio druha, nalezl na ní lístek následu
jícího znění:
„Trest za zločin může býti dlouho
odkládán, nikdy však odvrácen. Nechť
náhlá a násilná smrt tohoto bídáka jest
výstrahou tomu, kdo ho k zločinu na
vedl. Nechť muž ten zví, že žena, jíž
svého času slíbil věčnou lásku a ochra
nu, konečně zahynula vlastní jeho ru
kou. Nechť zví, že pozůstatkům ubo
hé ženy nedopřáno přiměřeného po
hřbu, poněvadž byly ztráveny ohněm,
jejž založil jeden z jeho nástrojů. Kéž
viník se obrátí a nastoupí cestu do
brou!“
Raynor zavrávoral, když byl přečetl
lístek ten — pak ale vzpamatovav se, vy
běhl z chatrče, vyšinul se na koně a uhá
něl nanejvýše pobouřen z místa truchli
vého.
•

XT.
Zavírka.
Zbývá nám již jen málo dodatek ukon
čení našeho vypravování. Major Raynor
nalézal se v anglickém vojští pod plukov

níkem Stuartem, nástupcem lorda Rawdona, kterýž odcestoval do Evropy. Na
dešel den bitvy u Eutaw Springs, den y.
srpna 1781 kdy vojsko vlastenců srazilo
se s voji anglickými. A dnem tím vypl
nilo se nejvroucnější přání Raynorovo —
by zahynul smrtí vojína a nalezl bezejmený hrob. Raynor bral horlivého podílu
v boji, sřítil se však konečně na smrť zra
něn s koně. Sklesl poblíž Arnošta D’Arcourta a ten zavlekl zraněného za řady
vojska amerického, kdež hrdinný vojín s
jmenem ženy své na rtecn ducha svého
vypustil.
*

Leta minula. Bylo po revoluci. Snahy
vlastenců, velký a vznešený jich boj za
svobodu dodělaly se skvělého úspěchu a
hordy vetřelce byly vypuzeny z břehů
našich. Meč zaměněn pluhem, bývalá
bojiště byla pokryta bujnou setbou a po
koj, nadbytek i národní prospívání byly
údělem celé země.
Nová pěkná budova povstala na místě,
kde stála ona, jíž byla zničila mstivá ruka Gregory Marlanda. Oas zanechal sto
py své i v rodině D’Arcourtove, v níž,
shromážděné nyní v hovorně, postrádáme
statečné jedné postavy. Jindřich D’Arcourt ukončil život svůj brzo po válce.
Malý, čilý andílek, jemuž dáno jméno
Jindřich zaujímal místo dědovo.
U okna stála štíhlá postava vojenská—
Arnošt D’Arcourt, kterýž držel spanilou
svou manželku, Helenu v objetí vyhlí
žel ven na prázdné prostranárví.
Kolem okna ubírá se neúhledný a silný
muž a Arnošt zastavuje ho slovy:
„Efraime — starý náš vůdce Mariou
přibude k nám příští týden návštěvou.“
„Není možná, plukovníku!“ zvolal ten
to. „Well, well, Efraim také rád ho uvi
dí!“ a věrný sluha odchází.
„Poctivá to věru duše — šlechetné já
dro v drsné skořepině,“ pravil Arnošt po
hlížeje láskyplně na svou manželku. „Ne
mohu nikdy pohlednout! naň, aniž bych
nevzpoměl jak neskonale jsem mu zavá
zán za zachránění tebe— té bytosti, jíž
na světě nejvíce miluji. . ..“
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3\fa vesnici.
,AD vesnicí D*** se právě svítalo.
Ranní červánky splývaly s jasně
modrou oblohou na východě věštíce brzký
příchod svítilny světa. Vhodně tak na
zval slunce světoznámý hvězdář a filosof
Mikuláš Koperník, neboť ono jest skuteč
nou svítilnou i topičem zeměkoule naší.
Tamto k západu halí hustá mlha temně
zelený les, vroubící klidně plynoucí Labe.
Na jihu červenají se rozvaliny druhdy
pyšně se vypínavšího starého hra
du rytířského, o němž praví pověst’, že
byl zbořen k rozkazu slavného vojevůdce
husitského, Zižky, tudy se ubírajícího.
Nechť pověst ta dí pravdu neb podstaty
postrádá, jisto jest, že staré tvrze a hra
dy budí obyčejně pozornost celého okolí
a že zavdaly podnět k všeobecným bájkám
a pověstem. Děj pohádek, jež slýcháváme
za dlouhých zimních večerů, béře obyčej
ně svého původu na starém hradě a také
tam končívá. Přebývalť v něm nějaký
rytíř neb princ, jehož činy a hrdinství
napínají posluchače, až se jim dech tají
a oči jejich neodvratitelně na výpravovatele upřeny bývají. Na štěstí pohádky ta
kové mívají vždy dobrého zakončení a
posluchači unaveni a ustrašeni hrůzným
vypravováním na konec uspokojením z
hluboká si oddechnou.
Vesnice pak sama leží pod úpatím ne
vysokého pahorku, kterýž jest porostlý
mladým, nevysokým křovím, mezi nimž
tu a tam stojí planá jabloň neb hruška.
Šumí tu samy, jako by vévodily svému
okolí. Bývají miláčky vesnické mládeže,
neb když všechny zahradní ovocné stro
my prosty jsou svého ovoce, tu pláňata
liučivým a vyzývavým šelestem vábějí
hochy i děvčátka pod své ratolesti a ohlažují je tím nejlepším, čeho jim poskytnouti mohou. Mládež skotačivá blahořečí
stromům těm a užívá hojné u nich zábavy.

-v.

holeček.^

Široká, tak zvaná „císařská“ silnice
protíná vesnici. Po jedné straně stojí v
řadě selské statky, po druhé chalupy a
baráky. Na levé straně stojí socha sv. Ja
na Nepomuckého, proti němu opodál v
levo nalézá se pivovar, jenž zásobuje své
domácí i okolní výborným červenýi^. Ze
i kostel se tu nachází, o tom nás poučuje
v pravo od silnice se nalézající lesklá věž
s křížem, ku kteréž kdykoliv obyvatelé
vesnice pohlednou, vždy úctivě obnaží
hlavu svou a poznamenávají se svátým
křížem.
V dolní části vesnice se nalézá rybník,
jenž jest navštěvován četnou mládeží
D***skou. Obyčejně jsou to nešťastné
doby pro obyvatele rybníka — žáby.
Svým nepatrným kuňkáním dráždí mysl
mládeže, a stávají se takto její obětí.
Na proti rybníku tomu přes silnici jest
chalupa Toužila. Hospodářství toto sice
neveliké, leč pečlivě jsouc řízené, vzbudí
v nás úsudek nemylný o schopnosti a po
vaze majitele této chalupy. Pohlednouti
jen třeba naproti přes rybník, kdež bydlí
Nepi voda; jeho došky na střechách roztr
hané, jeho rozlámaný plot, jeho zanedba
ná ovocná zahrada a vůbec vše, staví nám
obraz dvou protiv: tam šetrnost a vzorné
řízení, tu pak netečnost a nedbalost, spo
jená s častou opilostí! To je jako den
proti noci.
Úsudek náš se vždy tvoří dle povrchní
ho pozorování, a úsudek ten se obyčejně
málokdy klame.
Tak i u Toužilů. Chalupník Toužil řídí
hospodářství své co nejvíce možno dle zá
sad novověkých, které se vštěpujou do
mladého pokolení: říditi se postupem ča
su. Proto mu také přezdívají „novotářů“.
Leč již nahlédněme do vnitř světnice.
Velkými okny vniká světlo, neb je již
jasný bílý den. Jsou již po snídani, zvlá
ště dnes, neb započali právě žně. Všude
pilno a čilo, jen chasník s děvečkou se u
studny hádají.
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„Oč se vsadíš, Běto, že mně nestačíš
odbírat a vázat,“ škádlil ji Jeník.
„A to by bylo málo zle,“ odsekla ona;
„spíše ty mně nestačíš tančiti.“
„Nu, uvidíme, uvidíme,“ hájil se cliasník, „při nejbližším posvícení. Budeš vi
dět, jak se budeš potit.“
„Bude-li teplo, pak ovšem,“ smála se
děvečka.
„Ze nebude teplo, o tom se nemusíme
ani hádat. Hleď jak jest krásně vyjasně
no. Včera mně pantáta povídal, jestli se
hojně v práci přičiníme, že nám koupí vě
dro piva, a to víš, co on řekne, to že vždy
platí.
„To jsem věděla již napřed. Sloužím tu
již šest roků a vždy tak bývalo u nás, jak
pak letos by toho nebylo, to bych ráda
věděla, ty diviši,“ a Běta se rozesmála z
plna hrdla.
Mezi touto řečí hospodář se přiblížil.
„Zapřáhni koně,“ poroučel, „budete voziti mandele do stodoly,“ a zase odešel.
„Už je po sázce,“ dí Jeník a odešel ke
koním.

Slunce vznášelo se výš a výše k čáře
polední. Kdyby byl některý vzduchoplavec se vznesl do jisté výše a chtěl
nakresliti věrný pohled všeho toho co by
se dělo pod ním, jakou představu by měl
obraz ten? Směsice podivná, plná skvrn,
as tak jako mravenci, když se shromáždí
okolo obětě své, každý dílec urve a spěchá
s tím k bodu svému, k mraveništi.
Společnost lidská také není ničím ji
ným než mraveništěm. Jak mnohý by mo
hl vžiti sobě příkladu z těchto neodpočívajících dělníků. Jak mnohý mohl by se
od mravenců přiučiti bratrskosti, svor
nosti, jakož i obětavosti.
Takový byl též i ruch na poli. Sekáči
sekali s kosami, ženy a mladé dívky
vázaly,onde zase nakládali žito do žebřin;
všude živo a veselo.
„Jen aby pán bůh dal, by aspoň týden
potrvalo počasí jako dnes,“ ozvalo se přá
ní babičky Rohákovic, která na poli kla
sy do kytice sbírala.
„No, doufejme, že prosba vaše bude
vyplněna,“ odpovídala jí druhá sběratelka.
„Bude to veliká škoda pro nás, až se
pantáta vystěhuje.“
„Ba ovšem, ovšem že,“ svědčila ji dru
há. —

„Takový dobrý a milosrdný hospodář
není v celé vsi. Vidíte, Kubálek má ten
největší statek u nás, ale lakomějšího a
skoupějšího člověka není nad něho.“
„Svatá pravda,“ přisvědčovala jí Kyselová. „Dej mu pán bůh zdraví a hojného
požehnání až na věky, amen,“ a pozname
nala se svátým křížem.
Pohleděla při té řeči na věž vesnického
chrámu.
„Škoda, že je jiné víry,“ zavzdechla
sobě Rohákovicová, „že nechodí ku svaté
zpovědi a na velebníčky nedrží. Ale po
sledně vám přece smekl čepici, když jsme
putovali na svátou horu. To vám kmotřičko milá bylo slávy a zpěvu — až mně sl
zely z toho oči. Umí to ten náš velebný
pán tuze dobře; ale za mých mladých let
bylo to přece jen jinší. Škoda těch časů!“
„Inu, pravda že. Musíme se ale odevzdati do vůle milého pána boha. My už
ten svět jako býval neobrátíme a musíme
to nechat běžet jak to běží samo. Mezi
touto řečí se jim kytice klasův pořádně
zvětšily. Z vesnice zavzněl klinkot zvon
ce, znamení to doby polední. Ženci zase
dli kolem svých zásob, a v potu tváří po
jedli svůj oběd.
II.
© posvícení.

Bylo po žních a byla neděle. Obyva
telstvo vesnické bylo všechno v sváteční
náladě a zpěvu. A jak by nebylo! Vždyť
bylo o svato-václavském posvícení. Ná
ves byla čistě umetena, všude umyto a obíleno jako v přednebí. Flašinetáři klika
mi točili, jen to hrálo a mládež běhala o
sto šest za nimi.
„Tamhle ten jednooký umí hrát nejlépé!“ ozval se hlas Pepíka Kovářovic ze
zástupu.
„Pojďme tedy za ním!“ zvolali soudru
zi jeho a již o překot běželi.
Flašinetář se právě zastavil před Toužilovou chalupou.
„Dej vám pán bůh dobré odpoledne,“
pozdravoval náš „hudebník“ hospodáře
stojícího mezi vraty. „Mám vám také
zahrát?“
„Máte-li ve flašinetu nějaké národní,
tož můžete.“
„Mám v něm také ítHej Slované!’’ “
„Tak hrajte.“
Flašinetář postavil svůj flašinet a spu
stil „Hej Slované.“

Mládež byla ve svém očekávání zkla
mána. Mysleli, že zahraje nějaký rejdo
vák neb kvapík.
„Táhle muzika není od podlahy,“ sdě
loval Pepík Kovářovic svým soudruhům.

„Zahrajte též něco, hlučného a veselého
pro tu stojící zde mládež,“ žádal Toužil
flašinetáře.
Flašinet spustil poznovu. Hoši a děvča
ta se rozveselili, točili se jen což děláš.
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„Tam nahoře ve vesnici hrál lepší, to se
to skákalo.“
jj
k Na místo veselého smíchu a točení se,
panovalo ticho, vyrušované pouze hudbou,
šepotem a šťoucháním.
Hra byla^dokončena.

V tom se ozval výkřik a pláč. Mládež
se rozběhla na všechny, až na ty rozum
nější a starší. Bylať spadla mezi skáká
ním jedna dívka do příkopu u silnice. Byl
naplněn vodou a kalem, neb před dvěma
dny bylo hojně pršelo.

Toužil za pomoci flašinetáře přispěl
děvčeti na pomoc. Chudinka byla celá
ustydlá a ublácená, neb bylo toho dne
drobet chladno.
„To je Verunka Havránkovic,“ vysvět
loval Toužil flašinetáři; „dcera jediného
mého nepřítele z celé vsi. Vloni mně udal
u rychtáře, že jsem dělal na svátek Jana
Nepomuckého a že nesmekám čepici před
jeho sochou. Seděl jsem za to tři dny v
obecní šatlavě.
Odnesli dívčinu do chalupy, kdež jí
věnovali veškerou možnou péči a pátrali,
jestli si neublížila. Když děvče se roze
hřálo a nabylo znovu čilosti, Toužil se jí
tázal, kdo že jí do příkopu strčil, neb měl
takovou domněnku o tom.
„Frantík Kozlovic,“ zněla odpověď.
„Proč pak?“
„Proto že jsem s ním nechtěla tanco
vat,“ zněla odpověď děvčete.
Chalupník se jí po více netázal a dívka
odebrala se domů, aby ulehla a na loži se
zotavila.

zla, „ten zasluhuje, aby běhal ulici. Holka
sobě mohla pádem hodně ublížit.“
„No, no, kmochánkové, jen pomalu,
pomalu,“ chlácholil rychtář, „vždyť se to
nějak vyrovná.“
„Za to já také nemůžu; já za svým klu
kem nechodím,“ bránil se Kozel.
„Nu tak vidíte, kmotře Kozle a vykmotře Havránku,“ hovořil rychtář, „jak
se to stalo. Nestojí to ani za řeč. Podejte
si ruce a vy kmochánkové Havran s Toužilem také. Co se vám vloni přihodilo, to
nestojí také za řeč. Vidíte, kmotře Tou
žile, já bych to nebyl tak rozsoudil, ale
velebníček mi hrozil, když vás nenechám
potrestati, že to pošle na vyšší inštanci. A
to víte, páni od pera jsou přísnější než
my, oni to berou podle paragrafů.“
„To je v pořádku, kmotře Vrbo, ne
mám nic proti tomu,“ vece Toužil k před
stavenému.
„Já také ne,“ řekl Havránek, jsa neho
dou děvčete usmířen. „Lituji toho co
jsem udělal; tu má ruka, kmochánku,“ a.
podával Toužilovi pravici.
Druhého dne přišel poslík k Toužilovi
„Na zdař bůh;“ dí Toužil a potřásli
s vyřízením, aby se odpoledne dostavil k sobě srdečně pravice.
rychtáři. Chalupník mlčky vyslechnuv
„No, tak vida, vida,“ hovořil dobrosr
vyřídilku, odpověděl, že se jistě dostaví. dečný rychtář, „počátek už máme. Nu,
Nadešla jedna hodina a u představené což vy, kmochánkové, Havránku s Kozlem
ho scházeli se vesničané; Kozel a Ha nic? Já vám tu při nebudu rozhodovat,“
vránek již tam byli. Jako obyčejně hovo hrozil prstem představený usmívaje se.
řilo se živě, když v tom bylo zaklepáno.
„Kdybych chtěl, kmotře Vrbo,“ odpoví
Byl to Toužil, jenž vešel a pozdraviv pří
dal
Kozel mírným hlasem, „tak byste mu
tomné, sednul na lavici poblíž kamen.
Kolem stolu seděli rychtář a přední stat sel. Doznávám ale nyní, že je to mali
káři. Rychtář upřev pohled svůj na cha- chernost; kdo pak může za děti, když se
poperou? Klukovi vy švihám co se do ně
lupníka, ujal se slova:
ho vejde, to bude nejkratší s tím proces!“
„Kmotře Toužile, byla mně podána
„Tak, tak, kmotře, takhle se to patří,
stížnost od kmotra Havránka na kmotra
Kozla, že jeho chlapec shodil do příkopu kýval spokojeně rychtář. Tudlenc to rád
Havránkovu Verunku. Trefilo se to před i slyším. Já myslím, že kmotr Havránek
vaší chalupou. Poněvadž se nemůžeme bude tím též uspokojen. Co tomu říkáte?
spolehnout! na to, co jsme od dětí slyšeli, Ony roztržky ty beztoho nikdy za mnoho
povolal jsem vás, abyste nám toho grunt nestojí! Buďte zase takovými, jak jste
byli, snášenlivými sousedy.“
pověděl.“
„Pro mně,“ odpovídal Havránek, „mů
„S radostí! Když jsme s flašinetářem
Verunku z příkopu vytáhli, pověděla nám že tak při tom zůstat. „Věc je tedy odby
asi za dvě hodiny, když se zotavila na ta, nemám nic proti tomu.“
mou otázku, že ji shodil Frantík Kozlovic,
Sousedé hovořili ještě o hospodářství
protože s ním nechtěla jít tancovat. To a o všeličems jiném, načež rozešli se v
jest všechno co o tom vím, rychtáři a sou míru.
sedé!“
„Víte, Kozle, co by váš kluk zasluho
val?“ křičel Havránek rozzlobený na Ko
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III.
^Den $ylvestra.

Chomáčky sněhové lítaly z šedých mra
ků vzduchem, nejistě a křivolatě, dle to
ho jak se ráčilo kmotrovi Větrovskému
zlíbiti. A byl to den vskutku temný a
smutný, jak by se celá příroda chtěla zahaliti v bílý smuteční hav; snad jí bylo
za těžko rozloučiti se s posledním dnem.
Což ale stává v přírodě posledního dne?
Nikoliv, jen obrazotvornost dovoluje sobě
toho. Vše jest od věčnosti; věčnost pak
nemá počátku ni konce, je nedohledná,
nezměnitelná; a co jest nezměnitelné pro
nás: to musí býti věčností.........................
Mládež před školou rozpustile dovádě
la a čtveračila, nedbajíc toho, že učitel
počínání jejímu mrzutě přihlíží, aniž kru
té nepohody venku panující.
Tak jako je hlučno a bouřlivo venku v
přírodě, kdež veselost a smích mísí se se
žalostným skuhráním větru, tak i v ho
spodě rozléhají se smích a hudba rozvese
lených vesničanů’.
Hospodský, malá, okrouhlá to osůbka,
sotva stačil přání veselých hostů vyhovč
ti. Vesničané, také jako by se byli do
mluvili, klepají stále nádobami na stůl,
jakoby o závod. A proč by ne? Proč by
sobě nedopřáli nějaký ten mázík ležáku
neb breberky, kdož ví, jestli za rok tu bu:
dou mezi živými; eh, vždyť je dnes Sylvestra! Tím ale hospodského neunaví,
nýbrž spíše možno-li zvýší blahosklonný
úsměv jeho; a že celou spokojeností se
srdce jeho rozlévá, o tom svědčí stálé přešupování čepičky se strany na stranu. —
U jednoho stolu lze též viděti Toužila,
rozmlouvajícího se sousedy svými. Protřepali již mnohé záležitosti sporné, o ho
spodářství, o počasí, o starých zkušeno
stech, z vojště neb mládí, vůbec co jen
možné. Hra v karty, dudák a šestadvacet
je už netěší. Rozpráví raději o věcech,
které jim skýtají poučení a též i zábavy.
Mezi rozmluvou upozornil Toužil své sou
sedy též na Ameriku.
„Na moutě kuši, kmochánkové, tam v
té zemi za mořem musí býti přece jen lé
pe. Tam dostane každý grunt za malý pa
katel, jen když se na něm usadí.“
Sousedé kroutili nedůvěřivě hlavami.
„Vy mně nevěříte? já také jsem tomu
nechtěl rozuměti. Mám tam jednoho zná
mého z času, když jsme táhli do Itálie;

on byl už kaprálem a já ještě kmánem
Pocházel od Nymburka a byl to hodný
člověk. Ten mi před týdnem poslal psaní
a píše mi jak si stojí a jak se mu vede.
Vyzývá mne, abych jel také za ním; já
mám sto chutí, jen kdyby chtěla moje
v
zena.
„A vy všemu tomu věříte, kmotře?“
tázal se jej Vrchlický. „Já bych tam ne
jel, kdyby mně tam ještě jednu takovou
chalupu dávali, jako mám tady. Vždyť
to není ještě tak dávno, co tu Ameriku
vynašli. Je to tam samé močály a bařiny,
dravá zvířata, lidožrouti a bůh ví co ještě.
Ano, já to vím všecko, holenku, náš ve
lebný pán také není jen tak — on má víc
v malíku, než my v hlavě. Ten mi také
vypravoval o té Americe, ale nechválil
to.“ —
„A myslíte, kmochánku, že tam dávají
grunty zdarma?“ ptal se Boháček, chudý
chalupník. „Což tam milostivá vrchnost
je tak hodnou a milostivou, že může roz
dávat polnostě zdarma?“
„Toť se rozumí,“ odtušil Toužil, „že
může a ráda rozdává, protože chce,v aby
se krajiny zalidnily a vzdělávaly. Ze to
je pustina, to nám rozum nese. Vždyť pra
otec Cech, když se prvně přistěhoval do
země této, nalezl také jen pustinu, obýva
nou pouze zvířaty. Tak i tam.“
„Já vám povím co, kmotře,“ praví.
Vrchlický potřásaje vážně hlavou. „Všu
de dobře, doma nejlíp. Já doufám ještě v
pána boha, že nám tak zle nebude. Když
se uživili naši předkové, tak jistě i my
se uživíme. A co jiného nám schází? Do
kostela nemáme daleko a do hospody ta
ké ne. Kontrbuce se tam v Americe bez
toho musí platit a k tomu je tam jiná řeč.
Dejte pokoj s Amerikou!“
„To je dobře,“ dí Toužil, „ať si dělá
každý jak se mu líbí. Co nám ale tady
schází, je svoboda. Pamatujete se snad
na rok osmačtyřicátý, když v Praze byla
revoluce a Češi chtěli novou konštituci?
Dobře. Víte, já čtu dost a dost, ale o té
Americe se mi to nejlépe líbí, jak jí Kri
štof Kolumbus vynašel.“
„No, já nic nečtu,“ odpovídal Vrchlic
ký „a jsem také živ. Ze čtení člověk ne
může dýchat. Takhle když jsou ještě ně
jaké pohádky a hezké ttříkání” tak ještě
rád poslouchám. Ale jiného? Raději sobě
zakouřit a nebo zahrát v karty. Darmo si
s tím lámat hlavu.
ĹĹ
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„To zas není všecko také pravda kmo
tře, co jste povídal,“ odporoval mu Boček.
„Kdyby to tak na světě mělo býti, tož by
páni, kteří píšou knihy, nemohli být živi.
Ono je nejlépe znát všechno. Co je prav
da, to je pravda, musíme se řídit jak jdou
časy. Ono je v Americe bezpochyby jako
doma; kdo má peníze, tomu je všady do
bře. Jestli se tam kmochánku vystěhu
jete na jaře, jak jste mi včera povídal,
tak já myslím, že nám budete odtamtud
psát, potom vám snad můžeme věřit. Co
tomu říkáte, Vrchlický?“
„Kdyby tam lítali pečení ptáci do hu
by a knedlíky se zelím pod stromama v
másle plovaly;“ křičel kmochánek, „já
tam přece nepojedu. Lepší tady chodit
žebrotou, nežli v Americe míti palác.
Aspoň jsem doma mezi svými.“
Křikem tímto byla pozornost ostatních
upoutána ku stolu jejich.
„Co pak, kmochánku, se vám stalo?“
tázali se jej sousedé chlácholivě.
„I nic, nestojí to ani za řeč. Povídáme
tuhle o té zatrolené Americe, a já pravím,
že bych tam nejel, kdyby tam byl samý
ráj. Ať si mluví kdo chce co chce, já tu
chci složit své kosti. To je můj punk
tum.“
„To je v pořádku, sousede,“ hlásá Tou
žil, „vždyť máte svou vůli. Každý je bláhovec, kdo strká své prsty do ohně, když
nemusí. Tak se to má i s tímto. Každý
můžeme míti své náhledy a netřeba se
durdit. Není-li pravda, sousedé?“
„Ba že, ba,“ odpovídali sousedé. „Ne
musí býti tak hned zle.“
„Kolik je asi hodin, pane Ledro?“ ptal
se Toužil hospodského.
„Tři čtvrtě na čtyry,“ zněla odpověď.
„Bude již čas, abych se podíval domů.
Dobrou noc, sousedé!“
A chalupník odešel domů.
IV.

TJ ^Toužila.
Nacházíme se v středu rodiny chalup
ni ka Toužila. On platí vůbec za nejuvědo
mělejšího obyvatele v celé vesnici. Jeho
knihy o tom nejlépe svědčí. V pravém
rohu světnice stojí starobylá almara s
knihami. V druhém pak visely staromód
ní hodiny. Kukačka na nich právě odkukávala sedm. Starý Toužil je hrdým na
to, že má knihy přes dvě stě roků staré.

Historka, kterak k takovéto starožitno
sti přišel, jest známa vesničanům takto:
Jednoho dne nechal Toužil kopati jámu
pro sklep. Když byly jámu as čtyř stop
vyházeli, přišli k malé zídce vedoucí pod
zahradu. Po vylámání zídky objevil se
malý otvor. Bylo to sklepení, v němž by
ly uloženy zbytky literatury Českých Brat
ří. Bylyť zde bezpochyby po nešťastné
bitvě bělohorské, kdy katolicismus zavládl
po české zemi, před slídivými nosy jezovitův uloženy.—
Dcera Toužilova, dívka as osmnáctiletá
prostírá ubrus na stůl. Dáno jí jméno
Libuše. Mimo dcery má ještě jednoho
syna jmenem Vlastimil, jenž čítá as šest
nácte jar. Byli okrasou jeho rodiny a on
byl vskutku také na ně hrdým.
„Byla to dnes mela v hospodě,“ vyprá
věl Toužil své rodině, když byli zasedli
kolem stolu u večeře; „nevím dosud inámli se tomu smáti neb se zlobiti. Počal
jsem vypravovati o Americe a to jsem po
chodil u Vrchlického. To bylo jako když
naleje oleje do ohně. Nechtěl se nižádným
spůsobem s takovou myšlenkou usmířiti.“
„A ty sobě musíš vždy něco začíti,“
kárala ho jeho manželka. „Potom tě ma
jí ve vesnici za novotáře.“
„Vždyť to nebylo nic zlého, o čem jsem
mluvil. Tací lidé, jako je Vrchlický, my
slí, že jim jinde nemožno žiti než tam kde
se narodili, a tam také že musí zemříti.
Je to takový zpozdilý předsudek, jenž ovládá jejich hlavy.“
„Inu, každý není hned tak střeleným
jako ty jsi,“ namítala ona, „aby chtěl opustiti domov, kde tolik krve již bylo
prolito. Mimo toho starost a trampoty
( jsou všude, ať jsme kdekoliv.“
„To je všechno pravda, ale považ, jaká
budoucnost kyne tomu,-jenž má na staro
sti šest neb deset dětí při vší chudobě?
Není lépe se vystěhovat do Ameriky, kde
se rozdávají pozemky zdarma?“
„Po těch slovech muž upřel svůj jiskr
ný zrak na Toužilovou.
„Však nemáš o tom tak velikou jistotu
abys se na to příliš mohl spolehati!“
Po této řeči obrátila se ku dceři s po
kynutím nějakým.
„A co tys nám přinesl nového z Nym
burka?“ tázal se otec synka zrovna z mě
sta toho z návštěvy u přátel se navrátiv
šího, aby tak zamluvil ženino reptání.

„I což, dost a sebe také,“ odpovídal
mladík. „Nejlépe zasmějete se té událo
sti, která se tam při trefila. Víte, že stojí
tam socha sv. Jana Nepomuckého neda
leko řeky Labe. Jednoho rána ještě za

za to, že si ten špás, se’svatým Janem do
volili buď evangelíci aneb mlynářská cha
sa. Nevědí ještě ale ničeho.“
„Co bylo napsáno v tom psaníčku?“
ptal se Toužil.

^riderick. ^Theodore f^relingshuysen,
ta.Jexx3.3a.ils: 5ca.la.raxxx<i3a.í ve 'Wa.eja.ixxg-toxiM

svítání spozorovali měšťané nymburští, že
sv. Jan má něco zastrčeného u sebe. Bylo
to psaníčko, které budí u některých lidí
veselost a opět u jiných zlost. Lidé mají

„E, tohlenc,“ smál se synek. „Že prý
se mu to dlouhé varto vání už znechutilo
a že si přeje svůj stav vyměniti, neb prý
by se také rád už ženil. Pak že posílá
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panence Marii na stotisíckráte pozdravení
a aby to už mezi nimi nějak »prostředko
vala. Jak se vám to líbí?”
„Kapitální švandu si to dovolili se svá
tým,” smál se hospodář s celou rodinou;
„a kdyby vinník byl vypátrán, jistě by
si poseděl hezky v chláďku. Veřejně se
tomu ale smáti nesmíme, pohněvali by
chom si sousedy.”
Toužil se již navečeřel a chystal se
nyní k napálení dýmky. Kukačka odkukovala právě osmkráte.
„Kam půjdeš, otče?” tázal se Vlastimil
vida otce bráti na sebe kožich.
„I na tácky k Vrbovům,” zněla odpo
věď a zmizel ve dveřích.
Venku je temno. Světla, jenž pronikají
tmou ze stavení, kmitají se jako čaroděj
né bludičky z předpeklí. Ponocný právě
vytruboval; zvuk jeho rohu zdál se hlásati přání novoroční, by klid a smír vládl
mezi pozemčany této poslední noci:
Blahý, kdo dle povolání
bohu slouží, vlasti své
zde je čest, tam smilování
milostivě k sobě zve.
Blahá vlast kde povinnosti tíže
věrně nese sluha jako kníže.
Tam spí věčně hřích a vina
Chval každý duch hospodina.

V.

JDo Ameriky.
Byl měsíc duben. Celá příroda se odí
vala v nový zelený hav. Ptactvo přiletě
lo z teplejších krajův, zvláště vlaštovky
jež byly pilné u opravování svých starých
hnízd, jež byly na podzim opustily. Ma
tička příroda byla celá vymrzlá po ukrut
né zimě. Jak ty ledy na Labi hřmotně
praskaly a se dmuly — leč vše bylo mar
né; slunce zaplálo mocně paprsky svými
— a jednoho rána se valily spousty ledo
vých krů, ku zděšení překvapeného oby
vatelstva, bydlícího v nížinách podél ře
ky Labe.
A měli také podstatnou příčinu ku
strachu. Což kdyby se kry nahromadily
v hráz a proud řeky se zastavil, nová zá
topa a spousta i bída budou následkem.
Celá vesnice je jako na kolovrate.
Všude v každé chalupě se mluví o tom,
že Toužil má již prodáno a že již za dva
dny pojede do Ameriky.

„Však on bude vědět, zač je toho tam
loket,” rozumoval Vrchlický, „jezdit do
takové pustiny. Já bych tam nejel, kdyby
mně dávali hned novou chalupu.”
„Já bych ale přece jel,” ozval se pojed
nou hlas z pravé strany, baráčníka Plačka.
„A co jste vy?” obrátil se Vrchlický
na mluvícího ve vratech, táhlým hlasem,
jako když neradi někoho potkáváme. Pro
sím vás, co pak byste tam s tolika dětmi
dělal?”
„Právě proto. Nevím ani kde mi sta
rostmi hlava stojí. Děti odrůstají, odve
dou mi je na vojnu a já nebudu k stáří
zaopatřen a oni také ne. Jen kdybych
se tam mohl dostat, nějakou tu zahrádku
aneb kousek pole bych sobě přece snad
zoral. Snad by mně bylo přece lépe.”
„To se jen tak domníváte. Zdá se mi,
že tomu novotáři mnoho věříte. Však on
až to zkusí, rád přijede zpět, jen'jestli
bude moci.”
„I čerta. Hůř by mi už nemohlo býti
než mi je. Při tom capartě, co všichni
na panském vyděláme, sotva se tady uži
víme.”
„Jakáž pomoc,” uvažoval Vrchlický,
„musíme všichni nějaké trampoty na tom
to světě snášeti. Mně se také nevede pří
liš skvěle.”
„Přece ale lépe. Musím ale už jít k
Toužilovům, aby mně dali něco na památ
ku. S bohem!”
Vrchlický pouze přisvědčil hlavou na
pozdravení odcházejícího. Vřelo to v
něm.
„Bloudové,” šeptal sobě, „kdež může
býti milostivější vrchnosti než tady? Než
ať! Ten novotář beztoho vždycky chtěl
míti jen po svém v obecní schůzi. Bude
od něho pokoj.”
Co se mluvilo ve vesnici, bylo vskutku
pravdou. U Toužilů kufry a bedny stály
již zabedněné a zamčené, jen něco nářadí,
které nebylo prodáno na licitaci, stálo tu
ještě, jež pak rozdával Toužil svým sou
sedům na památku.
Plačkovi věnoval postel.
„Zaplať vám to pán bůh, kmotře, jen
aby se vám nic zlého na cestě nepřihodi
lo. Anděl strážce vás opatruj! S bohem,”
a podával Toužilo vi ruku.
„S bohem! Snad se ještě uvidíme,” od
pověděl Toužil.
„Nu nevím, nevím, bezpochyby pojede
te někdy v noci,” odpovídal baráčník, od
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cházeje s postelí domů. V tom jej nějaká
myšlenka napadla a vrátil se zpět.
„Prosím vás, kmotře,” touživým hla
sem prosil Plaček, „pozdravujte tam v
Americe mého švagra, až tam přijedete a
nezapomeňte aspoň jednou mi psát.
Svatá panna vás provázej! S Bohem!”
„Do večera nezbylo Toužilovi z nářadí
ničehož. Umějíť kmotříčkové a tetičky
i staré babičky příležitostí takových využitkovati. Jede do Ameriky, ať nám ne
chá něco na památku! Tak zní jich dů
vody. Za to jej pak provází všelikého
druhu přání a požehnání.
„Kmotře Urbánku nedovezl byste mně
i s mou rodinou a věcmi do Pecek?” ptal
se Toužil chalupníka, jenž byl jeho souse
dem.
„I to se může stát, to může být,” odpo
vídal ochotně Urbánek. „Kdy pak chcete
ale vyjet? Víte, já bych dal na vůz ty no
vé košatiny, co mám od zimy upletené.”
„Myslím, abych vyjel ve čtvrtek ráno,
v pondělí budeme sedat na loď v Bré
mách — tedy pozejtří, ale jistě, abych
snad nezmeškal odjezd lodi a neztratil
závdavek, který jsem už poslal.”
„Na to se na mne můžete spolehnout!,
nejsem dnešním,” hovořil Urbánek. „Já
vás tam dovezu z lásky křesťanské. Býva
li jsme spolu vždy dobří sousedé a může
me také jeden pro druhého něco udělat.
Není-liž pravda?”
„Svatá pravda, já vás ale přece nechci
zdarma požadovat, budete mít s tím za
hálku.”
„Nevídáno! Pro několik hodin kozel
práci nevezme. Tak ve čtvrtek? Dobře,
dobře. Za tím dobrou noc.”
Urbánek odešel.
Byl čtvrtek. U Toužilů jest již vše na
nohou. Jak krásně se jim to spalo, ale
již naposled. Kukačka na hodinách již
je nebudila. Vlašťovky jim švitoří nad
okny — snad na rozloučenou. Ubožátka,
ony se stěhují velmi často, staré ale hníz
do a známé tváře jsou jim přece nejmi
lejší; s radostí se vracejí zpět, když vesna
ohlašuje příchod svůj. V lidském životě
takových proměn ale nestává, jsou nemož
ností.
Podivné pocity doléhaly k duši Toužilově. Byloť mu jako vězni, jehož vedou
do žaláře na doživotí, aby nespatřil světlo
světa tohoto více. Rozhlížeje se kolem

v okolí, zdálo se mu jako by ta studánka,
ty stromy v zahradě, ony kaštany před
okny, jenž rozvíjely právě poupata svá a
ta pole krásně se zelenající k němu pro
mlouvaly, s ním se loučily a jej litovaly.
Mimo volně zatřpytila se slza v oku jeho,
slza to která skropila zemi, jíž chtěl opu
sti ti . .
„S bohem, drahý otče můj, tam v hro
bě klidný spánek spící! S Bohem, milá
máti má; rov tvůj, ó ach, jak dávno již je
porostlý zeleným trávníkem! Není mně
přáno, abych složil kosti své podle kostí
vašich. Osud mne pudí bych sobě vyhle
dal vlast novou, kde svoboda květe a otvírá náruč svou aby mne přijala za syna
svého. Odpusťte mi, rodičové mojí; po
žehnání vaše, které jste mne dali, nechť
provází mně po světě širém. Spěte klid
ně, spěte pokojně spánek míru a bude-li
mně někdy přáno vrátiti se k mohyle va
ší— políbím hrob váš; pomodlím se za
vás; skropím trávník a květy nad vámi
bující slzami svými. Slibuji to při drahé
památce vaší!
V takové as myšlenky byl Toužil po
nořen, když rachocení vozu vyrušilo jej.
Kmotr Urbánek byl tu.
„Dej pán bůh dobré jitro,” pozdravo
val Toužila, „drobet jsem zaspal a čeledín
také. Jste již hotov?”
„Ano!” odpověděl tento jaksi stísně
ným hlasem.
Chalupník vešel do světnice .... na
posled.
„No tak milá ženo a dítky, již pojedeni.
Jste připraveni.”
Toužilová na místo odpovědi dala se
do pláče.
„Pláč nám již nic nespomůže,” do
mlouval Toužil své manželce; „utiš se a
pojď!”
Shromaždivší se vesničané zatím bed
ny do košatin naložili.
Konečně vyšli.
„S bohem přátelé, kmotrové a sousedé;
sám tvůrce světa vás opatruj jako dosud,
tak i na dále! Svornost a pokoj budiž
mezi vámi — sám pak hospodin řiď k
štěstí a dobru kroky mé i vaše. Odpusť
me sobě vše, jestli jsme někdy jeden proti
druhému něčeho se dopustili.”
Každý z vesničanů spěchal, aby potřásl
Toužilovou růkou naposled. Tu v té smě
sici nastalo hořekování žen, dítky pak po
hlížely němě a smutně na výjev ten.
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Nyní sedali si do košatin.
„Prosím vás, pište nám, jak se vám tam
bude dařit,” žebronil jeden ze sousedů.
„Nezapomeňte pozdravovat mou se
stru, je také v Americe.”
„Vyřiďte tam pěkné pozdravení mému
synovci a řekněte mu, že tuhle fajfku mu
posýlám, aby si měl z čeho zakouřit. Je
tam také někde, tu máte adres na něho.”
Takové žádosti a prosby byly by se
ozývaly, kdož ví jak dlouho, kdyby koně
byli trpělivě stáli.
Poslední okamžik se přiblížil a vůz se
bou hnul.
„S bohem!” vydralo se poslední slovo
z úst chalupníka.”
„S bohem!” opětovali vesničané a ozvěna ta se daleko šiioko rozlehala až v
dáli zanikla. . . .odjeli. —
Jest pěkný a krásný den. Lehký vánek
od východu popohání a jinde opět nadý
má vlny mořské. Široká prostora a hlu
bokost nezměrného a nepřehlédnutelného
oceánu atlantického kalí člověku zrak; a
všeliké dojmy a city tísnějí mysl jednohp
každého námořského cestovatele. Což
kdyby se buran rozezlel a počal vlnami
házeti mocně, a jediný útulek loď — po
koušel by se převrhnout! neb potopí ti?
Není-li pak loď ta pouhou hříčkou na rozčeřeném živlu pln zloby a nepokoje? Tu
žádné bohatství a jméno nepomůže —
všichni jsou sobě rovni.
Hle na valících se vlnách houpá se loď!
Protíná vlny, s velkou rychlostí ku předu
uhání, neb jest vítr příznivý. Leč slyšme,
jaký to radostný pokřik z lodě? Země!
Země! Tamto se již černá Amerika! A
vskutku tomu tak jest.
Snad nemůže ničeho býti milejšího a
příjemnějšího překvapení nad ono, když
vystěhovalec uzří pevnou zem co černý
bod. Již dopoledne oznamoval as v deset
hodin kapitán lodě, zemi, kterou bylo viděti jenom dalekohledem. Nyní viděli
pouhýma očima bod ten, jenž se stále ví
ce a více šířil před zraky netrpělivých ce
stujících.
O dvou hodinách již viděli zřetelně bře
hy americké ověnčené lesinami. I Toužil
byl mezi pozorovateli. Již dávno nepo
hnutě stoje pozoroval ten mlhavý obraz,
jenž se stával víc a více znatelným, až se
objevil co nějaká vysoká hradba. A když
se okraj pevniny zjevil, obnažil uctivě

hlavu: v okamžení tom jak by nevědomě
postava jeho se vzpřímila a pozdvihna
pravici zdravil zemi novou:
„Šťastná, svobodná nová vlasti, pozdra
vuji tebe; ó přijmi mne za syna svého po
tvém jménu toužícího!”
V okamžení tom připomenul si z dě
jin o vynalezení Ameriky, kterak Kolum
ba musely vznešené city a myšlenky dojímati, když poprvé vstoupil na novou
zemi a viděl nahé obyvatele utíkati do
vnitř ostrova. Cítil se býti jako znovu
zrozeným. Nedočkavě hleděl, kterak se
vzdálenost mezi zemí a jejich lodí krátí;
touha vystoupit! na břeh jej opanovala
cele. A doba ta byla vskutku vážná a do
jímavá.
Konečně poručil kapitán lodě kotvu
spusti ti. Po moři malé rybářské a ob
chodní lodice jako mojské vlaštovky rej
dily. Chalupník nemohl se ani dosti vy
nadivit!. Něco podobného nikdy v životě
svém neviděl. Soudil a poznával z množ
ství těch plachetníků a parolodí, že Ame
rika nemůže býti takovou pustinou jak
ve vlasti jí sobě představovali. Když ta
kové obchody může provozovat! se sta
rým světem, není to možno; musí býti ta
ké veliká spotřeba uvnitř země. Jinak to
nemůže ani být. Z dumání takového byl
vyrušen pískáním malého parníku, jenž
se blížil jako červík k mořskému obru—
korábu. Snad piskot ten byl pozdravem
novým přistěhovalcům. Parník převážel
je do přístavu.
VI.
g^íové zkušenosti v SAmerice.

Jasným letním dnem ku konci června
1867 počíná nové období povídky této.
Nalézáme se v přístavišti oživeném tisíci
lidí čilých sem tam pobíhajících. Do na
šeho Toužila všude jest strkáno a vráže
no, jakoby každému překážel.
„Toť aby sám do toho rarach vlez —
že jsem raději nezůstal zpátky,” zlobil se
bývalý chalupník. „Běhají ti lidé sem a
tam, jako by je někdo honil a ono za tím
kde nic tu nic. Bývával jsem také v Pra
ze, ale taký frmol tam přece nebyl.”
Po této samomluvě se ohledl za sebe a
spatřil jednoho krajana, jejž seznal, v pří
stavu s nějakými cizinci živě německy
rozprávěti. Zastavil se a poslouchal —
naučilť se na vojně také trochu „šprechovati”.

io

Lečjv tom cizinci odbehli a zmizeli v
směsici lidu, zároveň se blížil krajan k
Toužilovi. Veselý úsměv·.' pohrával kol
rtů jeho.
„To jsem je dostal!” první byla slova,
jež k Toužilovi promluvil, mna si při tom
radostne ruce.

„I děkuji vám, jen toho*sobě nechte,,
já nechci nic z toho,” odpovídal ToužiL·
„Tak hleďte,” při tom krajan se opatr
ne ohlédl a táhl Toužila stranou; „takto
se to stalo.”
Při tom držel ruku v kapsefna peněžen
ce, boje se snad, aby mu nezmizela.

Jf. ^Brewster,
apollco-v-ý·

„Čím pak?” táže se Toužil na oko; neušloť mu, kterak rychle cizinec podával
krajanu pěknou peněženku a hned odchá
zel.—
„Bez toho jste to také viděl, rozdělíme
se na polovic,” mluví rozradostněný kra
jan horlivě dále.

x. á-vls.čLxxí.

„Šel jsem po ulici a přemýšlel tak vše
licos. V tom ti chlapi běželi za mnou a
volali na mne, jestli jsem neztratil peně
ženku. Nabízeli se mi, že jí vrátí, když
jim zaplatím od nalezení. Při tom ote
vřeli peněženku, v které vám,' věřte ^mi,
velmi mnoho bylo desítek. Ptali sejnně,
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jestli to není moje, aneb nemám-li ještě
jinou. Já sáhnu do kapsy jako bych se
chtěl přesvědčiti a se ulekl a zvolám, že
jest moje, neb jsem měl dvě peněženky.
Oni na to abych jim ji tedy ukázal, že se
podívají na ní, že se nemusím jich obávati
neb prý jsou poctivými lidmi. Já vytáhnu
mou z kapsy, a pravím: Vskutku, je to
moje. Na to oni: jest tedy skutečně
vaše. Zaplaťte nám tedy deset dolarů
každému od nalezení a my vám ji vrátí
me. Já chvilku uvažoval jako bych měl
za to, že žádají mnoho, pak ale jsem jim
tu malou částečku rád vyplatil a peněžen
ka s desítkami je teď moje. Musí to být
velmi hodní lidé. Pojďme teď ale zpátky
k naším rodinám; bezpochyby mají o nás
starost, abychom někam nezabloudili.”
Oba krajané kráčeli nyní rychle ku
•svým milým, leč každý měl jiné myšlen
ky. Krajan se těšil v mysli své kterak
překvapí a potěší svou ženu až ji sdělí o
štěstí, které jej nahodile potkalo. Těšil
se na to, kterak bude počítati a rovnati
desítky — neodolatelná touha jej přímo
popoháněla a víc a více rychlil kročeje
své, tak že Toužil sotva mohl postačiti.
„Vy běžíte, jako když vás vítr nese,”
volal na něho.
„Pravda, pravda, já bych rád už potěšil
mou rodinu tím, co se mi nahodilo. Vy
mi ani nemůžete věřit, jak celý svět se
mnou hraje.”
Konečně došli do domu přistěhovalců.
Toužilová již nedočkavě se ohlížela po
manželi svém. Vzdáliti se poněkud, bála
se. Bylo tu vše tak cizé, neobyčejné, řeč
jíž mluvili tu lidé nesrozumitelná, nechá
pala z ní ničeho, ty spůsoby a posunky
zdály se býti tak příliš napjaté, mnohdy
až „panské”. O jak litovala a vzdychala
nyní, že povolila svému muži a opustila
Cechy, přátele a známé.
O s jakou radostí ho uvítala, když ho
shlédla přicliázeti davem lidu — ani se
ho nemohla dočkati.
„Tak jak jsi pochodil? Jak jsi se usmy
slil? Našel jsi v tom městě nějaké kra
jany?” To byly první otázky, které mu
přednášela. „Já jsem se již o tebe stra
chovala, abys někde nezabloudil anebo
se ti něco nestalo. Již přes půl dne jsi tu
nebyl. Tak už odsud pojedeme? Já se tu
umořím celá starostmi a bázní; jestli pak
nám toho bylo zapotřebí sem jeti a lecos
zde zakoušet!.”

„Jsi bláhová,” dí on, to bude teprvé
počátek našich zkušeností; tys nikdy ne
cestovala a proto se ti to zdá zdlouhavé.
Dosud se nám dařilo snesitelně, hůře bu
de teď. Kapsa se mi hezky ztenčila již
po zaplacení cesty do Nebrasky, a ještě
je dobře, že umím trochu mluviti němec
ky, to mně vypomáhá někdy mnoho.”
„Vždyť jsme nemuseli jet do Nebrasky
a mohli jsme zůstat tady, snad by si na
lezl tu nějakou práci v městě,” namítala
jeho manželka.
„Možná. Peníze by se ale utratily a zů
stali bychom na holičkách. Ale hleď!”
obrátil Toužil rychle rozmluvu na jiný
směr, „co pak se přihodilo tamto Nejed
lému? Ten tam hází nějak rukama.”
„Již také sem k nám běží,” dodala ona.
„Což nevíš o ničem, vždyť jste spolu vy
šli do města.”
V malé chvíli byl tu již krajan. ·
„Aby do toho tisíc hromů,” počal láte
řit před zraky udivené rodiny Toužilovy.
„Ti mne natáhli. Škoda mých dvou desí
tek, které mi ti zloději ukradli!”
„Jak to možno?” ptal se Toužil krajana,
„vždyť snad vám dali onu peněženku s
těmi desítkami, jak jste mi pravil.“
„To, to,” odpovídal rozezlený krajan,
„to víte, že bych se na ty proklaté šibaly
tak nezlobil. Vizte,” ukazoval Nejedlý
pěknou peněženku otevřenou, „co dostal
jsem na odměnu oněch dvou desítek. O
já ťulpas! Že mně.to nenapadlo dříve, co
mají za štrychy.”
Při těch slovech se tloukl do hlavy a
zatínal pěstě i zuby náramně.
„Upokojte se Nejedlý, to vám již nic
nespomůže; po účinku pozdě rada,” chlá
cholil Toužil krajana.
V peněžence skutečně žádných desítek
nebylo, ale na místo těch byla vyplněna
starým papírem a též několika velkými
starými centy. To bylo ovšem pro ubohé
ho krajana zklamání veliké.
„Kterak se vám to ale stalo, že jste do
stal tuto peněženku na místo oné s desít
kami?” ptal se Toužil.
„Já nevím, já nevím, jak se to mohlo
státi, vždyť jsem přece zřetelně viděl de
sítky v ní. Sám Jidáš mne podvedl, že
jsem se hlásil k tomu, co mně právem ne
patřilo.”
„Nic jiného,” pravil Toužil. „Bezpo
chyby již hráli na to, koho by dostali na
lep. Já myslím, že vám tuto peněženku

na místo první proměnili; možná, když
jste jim peníze od nalezení vyplácel. Ta
cí podvodníci jsou již na to vybroušení.”
„Škoda mých desítek, škoda veliká; to
mně sám bůh trestá za to. Byly to mé
poslední peníze skoro, co sobě nyní po
čnu? Veliké štěstí ještě pro mne, že mám
již koupené lístky až do Chicaga, kde
mám přátele a ti mi snad pomohou z
nesnází, až tam přijedu.”
„Jiné naděje vám také už nezbývá,”
podotkla Toužilová. „Máte se vy mužští
říditi slovy svátého písma: Buďte opa
trní jako hadové. Kdybyste se nebyl
podvolil své žádosti po penězích, mohl
jste míti o jednu tíž na srdci méně.”
„Ba ovšem že, jsem' také ale za to po
trestán.”
„Tak vy nehodláte jiti na lan ty?” otá
zal sě Toužil krajana,otáčeje směr řeči na
jinou věc.
„A kterak bych mohl jeti, i kdybych
chtěl, vždyť mám všeho všudy nyní pět
dolarů. Aby do toho tisíc pum a graná
tů!” zvolal pojednou, jako by chtěl vy
buchnout?, „ale co,” dodal tišeji, „vždyť
jsem sám také tím vinen.
Já mé ženě
nesmím ani čistou pravdu pověděti, sice
bych měl pořáde oheň na střeše. Kam
vy hodláte jeti?” tázal se Nejedlý, jako
by násilím potlačoval svoji zlost.
„Do Nebrasky!” zněla odpověď Toužilova.
„Do Nebrasky,” opakoval krajan. „Zdá
se mi, že jsem slýchával, že to má být ze
mě písčitá; lepší je snad Iowa.”
„Také nevím, kam bych měl jeti—kde
je lépe. Já tam mám jednoho známého, k
němuž jedu. Ten si to tam chválí velice.”
„Také dobře. Jedete kam se vám líbí.
Amerika je dost veliká. Já už ale ne
budu věřit žádnému. Po takovém maléru,
jaký se mně stal, člověk má vytřený zrak
jak náleží.”
Po těch slovech Nejedlý odešel.
„Vidíš, muži, mohli jsme také jeti tam
co on pojede,” namítala Toužilová, „mož
ná, že jsou tam lepší poměry.”
„E ty tomu nejvíce rozumíš,” odpoví
dal on. „Ostatně již nemáme času k ta
kovým úvahám. Dnes večer odjedeme z
Nového Yorku a proto svaž vše dohroma
dy, ať jsme v čas připraveni, abychom ne
zmeškali vlak.”
„Pánu bohu budiž poručeno; nenamí
tám již ničeho a oddám se svému osudu.

VIL
Strach a útěk před indiány.

Málo bývá dnů takovou úzkost a tako
vý strach budících, jako den dnešní.
Prérie jsou sice jako obyčejně pokryté·
temnou zelení, pestrá kvítka vysílají vůni
svou po vlnících se pláních severozápadu^
Ach ten ruch, to podivné počínání osad
níků, co to znamená? Ještě před týdnem
ozývaly se radostné a hlučné hlaholy
osadníkův, ale dnes jako by uťali. Všude
ticho a nečinno.
„K čemu mi plátno pracovati, přijdou
indiáni, vezmou mi dobytek, zabijou mně
a mou rodinu a jsem v koncích,” taková,
slova kolovala téměř ve všech ústech po
strašených osadníků.
A bylo to jistě hodno uvážení. Co se
nebozí již nalopotili, aby sobě postavili
nějakou chýžku. Někteří neměli ani po
tahu , aby sobě prolomili kousek prerie^
museli se tedy chopiti motyky a rýče.
Ale což, to by ještě ušlo, jen ti indiáni
kdyby jim dali pokoj! Alene!
Není
tomu dávno co jednomu krajanu odehna
li poslední krávu — to však není přece
taková rána, jako ta, jež se stalá včeraProto ten strach a rozčilení mysle; mno
hému se zdá, že již vidí postavu krčící ho
še divocha v křoví, opět jinému, jakoby
zafičel šíp kolem hlavy jeho, aneb že vi
dí ve vzdálí miliati se postavy jejich na
koních. Nebylo sice ničeho takovéhoani viděti ani slyšeti, ale bázeň a úzkost
livosť ovládala osadu.
Bleskorychle byla roznášena zpráva, že·
včera před večerem zabili indiáni jedno
ho vozku v jedné hluboké rokli, jedoucí
ho do města. Byl strašně zohaven, ukrut
nost a mstivost divochů byla bezpříklad
ná, prostříleli ho skrz na skrz. To byl
ten bod, ono jádro, které ohromilo oby
vatelstvo okolní. A jinak není u Toužilů..
Staročeská dvojka je pověšena stále po
hotově k ráně a Toužilová obviňuje muže
svého že jeli do Ameriky; leč on ji odbý
vá nevrlými slovy:
„Mohu já za to? Nestrachují se s námi
i jiní!”
„Měl dobře Vrchlický,” začala opět
Toužilová, že nechtěl o Americe ani sly
šeti. Co tu zkusíme strachu o sebe a o·
svůj majetek.”
„Bláhová, nepůjdeme-li k Abrahamovi
| teď, povolá si nás později, což plátno ale
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soužit se a plakat? Jest to zbytečnou vše
hloupostí, na nás jest přikročiti k činu!
Oni se indiáni také bojí o svůj krk tak
dobře jako my. Pohledněme na Angliča
ny jak oni se chovají a jsou bez bázně.
My Češi jsme mnoho bojácnými.”
„Václave, takto jsi nemluví val, když
jsme se vzali. Co jsem já cítila, cítil jsi i
ty, co jsem já mluvila, přisvědčovals mně.
To je následkem, že nechodíš do kostela
a že se málo modlíme. Kdyby mně má
matka uviděla, splakala by nade mnou, v
jakém stavu se nyní nalézám.”
„Jak vidím, opanovala tě zase myšlen
ka na Čechy. Co nám medle schází tady?
Lan tu máme dost a dost a že nás Indiáni
trochu obtěžují, to doufám časem také
přejde, neb se nám krajina naše rychle
osazuje.”
V tom zaklepáno na dveře a Toužilovic
ulekli se velmi.
Což kdyby to byl rudoch — ne to ne
může býti; taková myšlenka maně proje
la jim hlavou. Klepající, nečekaje po
bídky, vstoupil do vnitř.
„Ach, to jste vy, Tomeši, jak jsme se
vás lekli.” pravil Toužil.
„Vidím to na vás. Já vám ale něco po
vím. Chcete-li, sežeňte dobytek, naložte
věci a pojeďte se mnou k Hrubým na
noc. Ono tu není přece bezpečno, aby jste
tu zůstali. Už nás tam deset neb patnáct
bude, a kdyby nás indiáni přepadli, bude
me se moci lépe bránit a bude nám také
veseleji.”
„Když tam všichni jedete, já tedy také
pojedu. Kde pak je Vlastimil aby ojochoval voly?”
„Já ho zavolám,” odtušila Toužilová a
odešla ven.
Libuše nebyla doma, neb sloužila v
jednom strávním domě ve městě dalekém.
„Otče, voli jsou již zapřažení ve voze,”
ohlašoval synek farmerův.
„Dobře, ty, matko, dej tedy peřiny a
šatstvo do baxy, já pojedu s volmia Vla
stimil požene dobytek za námi.”
Slunce se již chýlilo k západu, když
Toužilovi přijeli k farmeru Hrubému.
Všedním pohledem na ně nemohlo by se
souditi, že se snad sjeli na společnou obranu proti indiánům, neboť mužové roz
právěli klidně, kouříce při tom. Mimo
to řvaní dobytka upamatovalo mnohé
ho najarmark v Čechách.

„I buďte vítán,” ozvaly se hlasy západ
ních pionérů, potřásajících mu srdečně
ruku.
„Well, tak jsme vás také dostali do
kumpanie,” hovořil jeden vousáč, silný a
ramenitý to muž, vzor západčana; „ti in
diáni nám dělají jen zbytečných trublů.
Já už to znám hned z Minnesoty, tam
jsem farmařil plných deset roků. To byly
jinak těžší počátky, než jaké jsou zde.
Chtěl-li si člověk vzdělati kus pole, musel
dříve vy mí ti ti prales, vykopat pařezy a k
tomu nás ještě indiáni znepokojovali vel
mi často. Měla by vláda naše drobet ji
nou politiku s nimi začíti.”
„Jistě že,” odpovídal jeden z poslou
chajících. „Spojené Státy nemají snad
ani dvacet pět tisíc vojska a to je ještě
rozprášené po všech státech. Být to tak v
Rakousku, poznali by indiáni, jak by se
s nimi zatočilo. Ale tady je příliš velká
shovívavost.”
„Nic jiného,” odpovídá vousář. „Ale
indiáni myslí, že mají právo na podporu,
poněvadž jim Evropané stále ubírají pů
dy a tlačí je k západu. Vždyť ve východ
ních státech také byli Indiáni bojovní a
nepokojní, leč postupem času byli přemo
ženi a vyhynuli.”
„Jiného také nezasluhujou, když ne
chtějí pracovat a přivykat zvykům a spůsobům bělochů. Mohli to také již nahlednouti, že jejich starý spůsob žití se už ne
vrátí a že všechny vzdory jsou marné,”
mluvil Hrubý.
„Indián zůstane vždy indiánem, jako
žid židem. To pokolení vůbec také těžce
pracovati nechce a jen po samých kšef
tech se shání,” vykládal jiný.
„Zdá se mi, jakobych slyšela někoho
houkati, tam dole k lesu. Poslouchejte!”
upozorňovala jedna z ženštin.
„Pro pána krále, aby to tak byli indiá
ni a dávali sobě znamení,” zvolala jiná,
strachy se chvějíc.”
Na okamžik hovor utichl a bylo naslou
cháno.
„Hlouposti, je to křik sovy aneb něja
kého nočního ptáka,” vysvětloval vousáč
naslouchajícím.
Slova ta vlila nový život všem a roz
mluva se zase rozpředla.
„Jak pak vedly Spojené Státy před lety
občanskou válku, když mají pouze dvacet
pět tisíc vojska?” ptal se dosud poměry
neznající Toužil.
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„Zcela jednoduše,” odvětil vousáč ochotně. „Ústava těchto Spojených Států
dává právo presidentu povolati tolik ob
čanů, když je toho zapotřebí že by hrozilo
nějaké, co on uzná, že by bylo dostatečno
k bránění země. Ostatně v poslední válce
bylo dosti dobrovolníků, že nebylo skoro
ani nuceného odvodu zapotřebí.”
„Abyste tomu rozuměl,” chopil se
slova Tomeš, jeho soused, obráti v se k
Toužilovi. „Spojené Státy americké mají

více mizel až jasná luna rozptýlila vše.
Dnes ale nebyla tak krásná obloha jako
jindy, neb kolem měsíce byla duha.
„Bude brzy pršet,” povídaly sobě žen
štiny, „asi třetí den.”
„Však by bylo zapotřebí deště, lehčeji
by se to brechovalo (lámalo),” odpovída
li jim mužští na vzájem.
„Jen kdyby ti indiáni nám dali pokoj.
Ale,” obrátil se Hořenovský k sousedům,
„já tomu konečně ještě nevěřím, že toho

málo vojska v čas míru, mají jich ale
hned dosti, kdyby něco hrozivého vypu
klo. Ačkoliv nepoznáváme toho, jsme tu
vojákem každý také, jen že bojujeme po
mocí volby svými hlasy. Já jsem již vo
lil v Americe co jsem tu šestkráte a jsem
republikánem.”
Zatím noc pokročila pevným krokem
a jasná zář na obloze věštila příchod lu
ny. Temný závoj, jenž halil zemi, víc a

vozku zabili. Stal se tak najednou ten po
plach, že těžko určití kde povstal.”
„Tak i já soudím,” mluvil vousáč, „do
stali jsme hodný díl strachu, a splašili
jsme se jako koně. Vždyť není dosud ni
čeho tak daleoe stvrzeného, a myslím, že
jme ho žádný z nás neviděl ani indiány
samé.”
„Tak jest, tak jest,” ozývaly se hlasy
se všech stran, „nechali jsme se hezky
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někomu navěsti. Chlapci, pojďte sem, ne
ní vás tam již zapotřebí!” bylo voláno na
mladíky, jež drželi opodál stráž.
„Pozorovali jste již něco podezřelého?”
ptal se vousáč přišedších mladíků.
„Dosud ničeho, leč houkání sovy a vytí
vlků,” zněla odpověď.
Byl vousáč z nich nejzkušenější, neb
byl již farmerem na pomezí v Minnesotě
a také vojínem v občanské válce; nyní
pak v tomto poplachu zvolili jej krajané
za svého vůdce v možném výpadu od in
diánů. Pro jeho dlouhý vous bylo mu
přezdíváno od okolních sousedů „vousáč”
nacož on nikdy nevrazil.
„Měl bych skoro chuť vrátiti se domů”,
pravil Toužil své manželce, „kdyby ne
bylo již tak pozdě. Je již také velká rosa
venku.”
„I vždyť dojedete také ráno domů,”
pravil jeden ze sousedů, „vypravujte nám
své zkušenosti a příběhy ze svého života
a noc vám lehce ujde.“
„Milý sousede, já mnoho zkušenosti ne
mám; to víte, co může vesnický chalupník zkusiti, proto přenáším vaši žádost
na vousatého.”
Hlučný smích ozval se při těchto slo
vech mezi přítomnými.
„Toužile, Toužile,” hrozil mu prstem
vousáč, „zdá se mi že již také vousatíte.
Pak přeneseme to jméno na vás. Co tomu
navrhujete spolusousedé?”
„Hurá pro vousaté!” volali okolostojící
mladíci.
„Mlčte, vy holobrádkové!” plísnil je
vousáč.
Všeobecný smích a veselost rozlehala
se kolem; takovým spůsobem bylaztrávena celá noc. Vtivy, vypravování osudů,
pohádky a vzpomínky na vlast střídaly
re tak, že na Indiány bylo zapomenuto.
Někteří se uložili k spaní — matka
příroda byla jim lůžkem, modrý nebeský
blankyt pokrývkou a noční vánek utišitelem. Rudá záře slunce příští jitro zlíba
la opuštěné místo, kde přežili noc čeští
vystěhovalci. Zlíbala ho, vždyť jest to
to samé slunko, jež zahřívá českou vlasť
.a zná tedy stopy po synech a dcerách vel
ké Slávy.
^Pohřeb v osadě.

Uplynula doba pěti let. Na obloze va
lí se sněhové mraky, chomáčky sněhu pa
dají chvilkami dolů, co démantové skvo

sty na zem z říše nadpozemské, jsouce
poháněny dál a dále ostrým severákem.
Opět a opět vítr fičí a bolestně skučí, jak
by pěl pohřební píseň za duše zemřelých.
O vizte, jaký temný a smutný den jest
dnes v osadě. Snad ta obloha tak teskní
a ti sněhuláci cvrlikají pozdrav posled
ní.— A nemůže to býti jinak. Vždyť
včera ještě slunko teple hřálo až milo,tak
že osadníci se domnívali býti na konci
indiánského leta. Ale dnes? K neuvěře
ní! K tomu ta zpráva, jež se rozlétla jak
na perutích orlích po· celé osadě a okolí.
Toužilová zemřela! Takovou ozvěnu roz
náší šelest větru po velkém západu. Tou
žilová zemřela! takovou novinu hlásá sou
sed sousedovi.
Nuže, shlédni světa občane, zři tam,
kde se farmeři sjíždí, aby vzdali poslední
poctu zemřelé.
Na vzdor větru a sněhu, již přece stojí
mnoho povozů na dvoře Toužilů. .Ze
vnitř zaznívá pláč a nářek žen. Ano, bý
vá to vždy ženské srdce, jež hned prolé
vá slze, ať již z popudu jakéhokoliv —
neb ženy je mají, jak se říkána kraji. Ze
na bez slzí přestala již být ženou, neboť
byla potlačila všeho citu, jenž zdobí po
vahu její.
Shromáždili se nyní všichni kolem ra
kve. Některé ženy klečely a modlily se.
„Ubohá, již se nedočkala viděti první
sníh. Snad se teď už před smrtí usmíři
la, vzpomínala dříve velmi často na Ce
chy,” připomínala jedna z žen.
„To jinak není. Komu pán bůh dal,
tomu pán bůh vzal, budiž jméno jeho po
chváleno — musíme říkati s trpělivým
Jobem,” uvažovala Tomešová. „Ona sobě
již tu poslední hodinku odbyla a my to
máme ještě k očekávání. Vylinouti se·
tomu žádný nemůžeme.”
„Svatá pravda,” vmísil se do rozmluvy
jeden farmer; „to je ten boj, který každý
z nás musíme dobojovati.
Není tu již
žádného vyhnutí ať je to již boháč neb
žebrák. Stejně složí všichni kosti své do
luna země a až pak setlí nerozeznáme je.
Smrt má stejnou míru pro všechny, ona
nezná rozdílu.”
„Vy jste nějak také dnes vážným,” po
dotkla Bělinová. „Vy býváte vždy jen sa
mý smích a čtveračení.”
„Prosím vás, přicházejí již také leta.
Často mi napadá myšlenka krále Šala
mouna: Všecko na světě jest marností.“
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„Ano, ano, máte pjavdu; dnes je člověk
vesel a zdráv a zítra pak je na márách.“
Mezi touto řečí přinesl jeden z mužů
zpěvník pohřební. Jako by na tajný po
vel shromáždili se kolem něho, a zapěli
smutnou a dojemnou píseň, kteráž vyro
nila mnohou slzu z oka, připomínajíc ne
stálost věku lidského.
U hlavy mrtvé byla položena kytice.
Ještě jednou pohledli na mrtvou a víko
rakve bylo na vždy připevněno. Ano,
mnohým se zdálo, když hleděli na ty vy
bledlé rty, jako by ještě naposled šeptali:
Loučíme se, však se zase v brzku shledá
me tam za hroby.
Čtyři muži chopili se rakve a nesli jí
ku hrobu. Účastníci pohřbu pak kráčeli
za nimi. Hrob vykopaný se nalézal na
vysokém pahorku, nedaleko zahrady. Býváť obyčejem u západních osadníků své
mrtvé takto pochovávati, než se sestoupí
v hřbitovní spolek. Obyčej ten jest zdě
děn. od indiánů, neboť i oni pochovávají
své mrtvé na nejvyšších temenech vrchů;
nikoliv ale po spůsobu Evropanů, nýbrž
vykopají čtyřhranný důl, do toho posadí
mrtvého a byl-li to bojovník neb náčelník
kmene, tedy šípy s toulem na něho a do
rukou tomahawk mu dají. Činí tak v
tom úmyslu, aby bojovník byl pohotově
až vstoupí k Velkému Duchu, na ona věč
ně zelená loviště. Hrob zasýpají hlínou,
nad tímto postaví z krátkých tyčí wigwam a potáhnou jej koží z turů. Na se
verozápadě, tam kde indiáni nejvíce se
zdržují, jest takových hrobů dosti k nale
zení, nejčastěji podél řek.
v

U hrobu muži položili rakev. Tajemné
ticho ovládlo tu, jen stkaní žen tu a tam
rušilo ho. V tomto posvátném okamžiku
jakoby kouzelným prutem švihnul, mrač
na se rozprchly a teplé paprsky slunce
vyhřívaly ono mís to temné — v okamže
ní tom přistoupil vyvolený řečník k hro
bu. Připomínaje život a zásluhy zemře
lé, líčil její tichou a skromnou povahu i
končil pak slovy:
„Ano, milí přátelé a sousedé, shromá
ždili jsme se, abychom zemřelé poslední
úctu vzdali. Zaplakejme sobě tedy nad
pozůstatky jejími, zaplakejme ještě napo
sled, neboť bývají slze důkazem .lásky a
vděčnosti. Rozlučme se s ní — kdož ví
jaká bouře a vřava přes hrob její přeletí,
leč to ji z klidného dřímotu nevyruší. . . .
Přejme ji tedy věčného pokoje a jako
slunce svítí a hřeje nás, tak i po mnoha
trampotách a utrpení tohoto života za
vládne přece smír a klid v duši naší u
bran neviditelné věčnosti .... Pokoj po
peli jejímu!!....
Každý ze sousedů hodil ještě na rakev
malou hroudu, co odznak poslední služby.
Ze bylo ale chladno, rozcházeli se hned
účastníci pohřbu. Jaké city as každý z
nich měl, bylo těžko rozhodnouti.
Leč věz, čtenáři milý, toto byl pohřeb
občanský. Tu nebylo žádného svěcení
země, ani říkání latinského, tím méně pak
tu nějaké náboženské předsudky vládly;
toho by jsi ničeho nenalezl; všude jest
posvěcená zem páně a mrtvý dojde také
odměny dle toho, jaká byla práce neb
skutky jeho na tomto světě zde i tam na
věčnosti....

za: -sr :m: nsr-u-s.
JfAK pramen, jenž zpod olše krok svůj máčí,
ty’s, matko, zrozena k věčnému pláči:
tvá slza kropí břehy v stínu spící —
a ty tam bdíš co vrba trucholící.
Tvá hlava těžká, srdce žalem puká,
jsouť v posměch luze úžasná tvá muka,
a rány tvé jak stlané na staletí —
však znej se matkou, nás co svoje děti!
Tvou hlavu na svá ňadra položíme,
o její tíž se v srdci podělíme,
a ve svou lásku, v duše oddech měkký
tě závinem jak klenot v zlata vděky.
I v říze těsné, pod chudičkým krovem

lze duši okřát přívětivým slovem,
lze dozrát k času, až čas rykne v slávu —
o, svěř nám v úkoj posvátnou tvou hlavu!
Již kleňme z srdcí živou matce střechu
již stůjme k ní do posledního dechu.
Co bez ní vše, ta sláva světa šírá,
kdy
ruka svět jen otevírá!
Milujme ji, byť sup nám srdce kloval,
jak ještě žádný národ nemiloval,
poklekněm k ní u zbožném zanícení,
pozvedněm ruku u bratrském chvění,
a nechť nám cesta slavná, třebať krátká —

jeť jedna vlasť, jeť jediná jen matka!
Vítězslav Hale
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^JVUuž s cihlou.
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HVALNĚ známý jeden občan nóvo-

yorský, bydlící nedaleko Union
Square vypravuje následující zajímavou i
poučnou anekdotu, zakládající se na sku
tečnosti.
Jednoho krásného jitra v měsíci listo
padu před několika lety chystal jsem se
na cestu do města, když mne tu sluha uvědomuje, že mne očekává muž, který by
se mnou
rád mluvil.
v
„Řekněte mu, že budu hned v dole,“
pravil jsem.
Sešed dolů, nalezl jsem tam velkého
silného muže, kterýž mne oslovil mým
jmenem i prosil mne, bych mu podpory
nějaké poskytnul, aby mohl nemocné své
ženě a četné rodině opatřiti potřebných
potravin.
„Zdáte se mi býti silným a zdravým,
proč nepracujete?“ tázal jsem se ho.
„Z té jednoduché příčiny, pane, že ne
mohu práci dostati.“
Neměl jsem žádné práce, přece však
jsem si umínil, že se přesvědčím, myslí-li
to do opravdy.
„Dám-li vám zaměstnání, jaké mzdy si
přejete?“
„Jakékoliv mi uštědříte—spokojím se,
budu-li moci jen svou rodinu zbaviti ne
dostatku.“
„Velmi dobře,“ odpověděl jsem, „dám
vám dvacet pět centů za hodinu, pakliže
budete bez zastávky choditi okolo našeho
čtverce budov s cihlou na ramenu.“
„Děkuji vám, pane — učiním tak!“
Po nedlouhém hledání nalezl jsem ci
hlu, vložil ji muži na rameno, sešel jsem
s ním do ulice a ubíral se pak do města
za svým obchodem.
Neskládaje sebe menší víry v slib mu
žův, myslil jsem jen velmi málo na celou
věc, přece však jsem si umínil, že po svém

návratu, k němuž bylo zapotřebí pěti
hodin, se přesvědčím, dostál-li můj muž
slibu svému. Zdržev se poněkud déle než
jsem očekával, vsedl jsem na vůz poulič
ní dráhy ve čtvrté avenue, abych se dříve
dostal k domovu.
Dostav se k nároží ulic, kdež jsem by
dlel, nalezl jsem zde veliký sběh lidí ko
lem stříkačky, vozu hadicového a žebří
kového shromážděných. .Na mou poptáv
ku, kde že hoří, bylo mi odpověděno, že
byl učiněn lichý poplach a že sběh lidu
spůsobil velký muž, který po pět hodin s
cihlou na ramenu obchází čtverec. Souse
dé dívali se z oken a dveří, na procháze
jícího se muže; mnozí mysleli, že jest ší
leným a když se ho tázali co že to počíná,
dostalo se jim za odpověď: „Nezastavujte
mne, vše jest v nejlepším pořádku.“ Po
něvadž nebyl nikomu na závadu, nechali
ho jednati jak sám chtěl.
„A kde jest muž ten?“ tážu se.
„Tamto — můžete ho viděti na druhém
rohu čtverce, kráčejícího s hlavou sklope
nou,“ zněla odpověď.
Zahýbal právě o nároží i vyčkal jsem
až vykoná svou obchůzku, pak uchopiv se
ho tiše za rámě, šel jsem s ním k mému
domu, následován jsa zástupem hochů.
Hasiči mezi tím se vším svým příslušen
stvím odjeli. Muž můj byl úplně vysílen,
když jsem s ním přišel domů. Usadiv ho
do pohodlné lenošky, poslal jsem sluhu
pro něco k snědku a láhev vína. Zaplatil
jsem mu dolar a půl. Sdělil mi pak, že
konaje obchůzku, byl zastaven paničkou
jednou, kteráž dozvěděvši se na otázku
svou, proč s cihlou na ramenu ulici obchá
zí, jedním dolarem ho obdarovala. Pří
čina jeho zvláštního jednání stala se brzo
známou a obcházeje po ulici obdržel z
mnohých domů malý dárek, tak že byl
se svou denní prací zcela spokojen.
„Však,“ ujal se slova muž, „co mám
počíti zítra.
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„Zajděte zítra,“ odvětil jsem, „do všech . počal obávati, že nikdy více nepovstane z
domů, v nichž jste obdržel peněz a tažte lože, na něž byl uvržen. Domýšleje se,
se po práci nějaké. Nepochybuji ani dost že se poslední jeho hodina blíží, poslal
málo, že padnete na někoho, kdo váni k pro oba mladé právníky a oni uposlech
práci dopomůže. Pak mně přijďte sděli nuvše prosby umírajícího, přišli k smrtel
li, co jste pořídil.“
nému jeho loži. Uvítal je velmi namá
Následujícího odpoledne přišel ke mně havě a prosil je pak,by se postavili každý
a sdělil mi, že byl poslán k jednomu Něm na jednu stranu postele, i setrvali tak
ci, kterýž měl nakládárnu masa v třetí dlouho, než se se světem rozloučí.
avenue a hledal písaře, aby mu vedl kni
■Nanejvýše pohnuti, učinili oba, jak od
hy. Měl dostati $5 týdně, osvědčí-li se nich bylo žádáno a když stáli každý po
a s prací měl započíti druhého dne.
jedné straně, s výrazem vážnosti na tvá
Dříve než odešel, poprosil mne o cihlu, řích, tu sdělil jeden z překrucovačů pa
kteráž mu přinesla tak značné štěstí i dal ragrafů hlasem dojmutím se chvějícím
jsem mu jí. Za rok dozvěděl jsem se, že starému muži, jak velice šťastnými se cítí,
muž přestoupil do mnohem většího ob že on, kněz, v poslední své chvíli odpustichodu a že služné jeho zvýšeno na §1000 ti jim chce a že nepociťuje vůči ním žád
ročně.
né trpkosti proto, že před mnoha lety byl
O tři neb čtyři leta později jel jsem ve z jejich strany učiněn terčem přehnaných
voze pouliční dráhy; pojednou přistoupí úsměšků.
ke mně slušně oděný muž s úsměvem na
Starý kněz otevřel zvolna očí svých.
rtech i táže se mne, neznám-li ho. Vida
„Ne proto jsem vás povolal!“ pravil umne v nejistotě, pravil po chvíli.
mírající kněz. „Ne proto. Cítím však
„Zapoměl jste snad onoho muže, kte že umírám a přál bych si umři ti tak, jako
rýž chodil po ulici s cihlou na ramenu?“ zemřel pán a mistr můj!“
Sdělil mi pak, že má vlastní, pěkně pro
Slova ta byla pronešena zvolna a patr
spívající obchod, že si uhospodařil slušný ně s bolestí. Právníci zatajili dech a s
obnos a že co nejdříve postaví v městě dychtivostí neukrývanou očekávali, co
pěkný dům.
jim bude sděleno.
„A co se stalo s vaší cihlou?“
Stařec pohlednul s jednoho na druhého
„Ona cihla, pane, zaujímá v domácno a pravil pak:
sti naší po celý ten čas místa čestného i
„Přeju si zemříti jako spasitel náš Je
máme jí za nejcennější náš majetek. Ona žíš Kristus — mezi dvěma lotry.“
položila základ k našemu štěstí!“
Dva zdrcení mladí muži kradli se ku
dveřím. Dva obličeje pohlížely na chod
níku na sebe — obličeje právníků, kteří
II.
nevěděli mají-li se zlobiti anebo smáti.
J^něz a právníci.
Starý kněz však nezemřel. V srdci je
Jíoši tam nahoře při dráze severozá ho přebývalo dosti humoru, aby přemohl
tucet nemocí a zahnal od sebe smrt s úpadní vyprávěli nám o starém katolickém směvem v obličeji. Kněz čekal dlouho na
knězi, kterýž po celý svůj život původní pomstu, konečně se ale právníkům přec
zvláštností se vyznamenávaje, nedávno v pomstil.
Boone se světem se rozžehnal. Bylo nám
sděleno, že před tolika a tolika lety, ne
III.
pamatujeme již před mnoha-li, kněz ten
byl v soudu jednom buď stranou buď
^Vdovec a vdova.
svědkem a že byl při příležitosti té, jak
«Když se pan Tomáš Thompson uchá
to u právníků již obyčejem při výslechu
od jednoho z právníků strašně zhanoben zel o ruku vdovy, kteráž se stala jeho še
a ztupen. Následek toho byl, že mezi stou manželkou, vzal si šnupeček a dav
knězem a oběma mladými právníky za tváři své výraz vážnosti a moudrosti, pra
vládlo smýšlení nepřátelské, jež ani dlou vil:
„Povím vám, co od vás očekávám, má
hý čas nebyl s to umírniti.
Však jednoho dne roznemohl se starý drahá. Dobře víte, že jsem nabyl znač
kněz velmi zle. Byl velmi stár a nemoc nou porci manželské zkušenosti. lim, hni!
jeho nabyla rozměrů tak hrozivých, že se Nerad na to vzpomínám! Můj lot na hřbi

tově jest skoro celý zabraný a pohár mé lože s talířem v ruce, na němž nalézala
mizerie by přetékal v této chvíli, kdyby se roztomilá placička — má největší li
vás nebylo. Všímejme si však naší zále bůstka. Drahá má ženuška objevila se
žitosti. Chtěl jsem právě podotknout!, u mne jako anděl a zašveholila libozvuč
že Johanka, první má manželská polovi ným hlasem:
„Zde máš nejpěknější placičku, Tomáš
na uměla uvařiti lepší kávu, než kteráko
liv jiná žena v celém světě. Doufám, že ku — sněz ji pokud je teplá.“ — Věřte
se při připravování tohoto nápoje budete mi má drahá, že vzpomínka na tuto udá
říditi dle jejího předpisu, neboť ona to lost z mého života často skoro mne pře
máhá.“—Pan
znala výtečv
Thompson si
ne“—
stíral slzy s
„Můj první I
manžel často!
očí a vdova
pravila:
pravíval — “ j
jala se slova!
„O ano, já
vdova, avšak |
znám to sa
pan Thomp-1
ma také, pa
son pokračo-}
ne !
Často,
val dále:
velmi často
se stává, že
„Pak byla
vidím v osa
Zuzanka, nej-!
mělých mých
lepší správo-1
chvílích své
vačka, j akáž
ho drahého
nepochybně
prvního man
od stvoření
žela—“
světa žila; ra- ·
„Chlouba
dost jí půso
bilo, shledalaa radost Ju
lie, mé čtvrté
li, že někde
a mohu říci i
schází knoflík
Kláry, mé pá
a co se týče
té manželky“
děr v šatstvu
vpadl pan
neb prádle,
tu prolévala
Thompson
slze radosti,
vdově do ře
kdykoliv ně
či, „spočíva
jaké spatřila
la v tom, že
i nemohla do
uměly zname
sti čerstva nanitě předělálezti jehlu,
vati své zi
aby se dala
mní klobou
do spravová
ky. Ani by
Charles J. Folger,
ní. O jaká to
ste nevěřila,
byla žena —
má drahá, že
ts.jexnxxílc pofeleu3.x1.3r.
má drahá Zu
jeden klo
zanka!“
bouk vydržel
„Castokráoběma ženám
te můj první manžel,“ jala se opět slova po celý čas co se mnou žily. Obracely a
vdova.
předělávaly klobouk neustále! O drahé
„Co se týče Anny, kteráž byla mou tře milé ženy! Jak jiný jest ten svět nyní!x
tí,“ pokračoval rychle pan Thompson,
„Myslím si to samé také stokráte za
„tu myslím, že předčila všecky své sou den, pane,“ dosvědčovala vdova se sou
družky v umění peci znamenité placky. hlasným pohledem. „Častokráte jsem ří
Vzpomínám právě radostně slavného ono kala mému prvnímu man—“
ho okamžiku, když andělská má Anna jed
„Paničko!“ zvolal pan Thompson prud
noho mrazivého rána objevila se u mého ce a rozhorleně, zavděčíte se mi, pakliže
tf
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se mi o nicotném tom člověku nikdy více
nezmíníte. Což nemůžete pochopit!, že
jest zde zmínka o něm úplně z místa? Či
nenahlížíte, že vaše neustálé o něm klá
bosení musí mne velice zarmucovat! a urážeti? Uzavřeme mír, paničko, uzavře
me mír.“
„Zcela dobře, pane,“ pravila vdova za
ražena. „Prosím vás za odpuštění a slibu
ji, že toho nikdy více neučiním.“
A v krátkém čase byly spolu oddáni.
Spojovala-li šestá manželka pana Thompsona všechny pěkné vlastnosti předchá
zejících pěti manželek známo nám není.
•
<
IV.
Ničema.
„^Rozumí se, že mne špatná má pověst’
již předešla, tak že spanilá má sestřenka
dosti toho ví o jediné prašivé ovci v ro
dině jinak řádné,“ pravil Jack Field Ethelce Masonové.
Oba mladí lidé zůstali úplně sami do
ma, neboť paní Fieldová — tetinka — a
její dvě dcery meškaly na plesu.
„Tvá spanilá sestřenka nenechá se od
třetích osob oklamati, chce-li přátelství
své rozdávati,“ zněla odpověď, „a nesmíš
také zapomínati, že jsme my dobrými
přáteli.“
„Jsme jimi skutečně? Máš pravdu, uzavřeli jsme podobnou smlouvu. Jsme
tak dobrými přáteli jako štěstím míjený,
beznadějný ničema a nevinné, jemnocitné
děvče jimi býti mohou. Sedíš vysoko na
de mnou se sepjatýma rukama a kvílíš ja
ko anděl strážce nad mými hříchy a já
— já pozvedám z propasti zraků svých k
tobě a uvažuji, jak bych býval mohl ně
kdy žiti pro tebe— jak by však nyní nejvyšší mé přání bylo splněno, kdybych
mohl pro tvé štěstí obětovati život svůj.“
„Jacku!“
„Tiše! Tiše! Věděl jsem, že se musí tak
státi! Nemohu svou sestřenku, svou Ethelku považovali jen za přítelkyni. Mu
sím ti přinésti i tu oběť — musím se své
lásky vzdáti. Však to nemožno — neboť
musím tě milovati, Ethelko, na věčné ča
sy....“
Odvrátil se od dívky. V komnatě za
vládlo ticho hrobové. Jack přistupuje k
oknu a tlačí rozpálené čelo ku sklu i zírá
ven do ulice. Konečně se vrací, kleká

podle dívky, klade sepiaté ruce na její
koleno· a vzhlíží k ní jako modlící se k
oltáři.
„Ethelko!“
„O, Jacku, jak smutně se to dotýká mé
ho srdce—“
„Lituješ mne?“ vpadl jí Jack do řeči.
„Přisáni bulí, já toho potřebuji!“
„Myslím, že bych obětovala všecko za
to, kdybys mne mohl považovati za svou
přítelkyni, za svou sestru.“
„Ne, ne, Ethelko — mezi námi lze si
my sliti pouze jeden poměr a ten se stal
nemožným — již před lety jsem se vzdal
veškeré naděje.“
„Jacku, vím jak trpíš!“
Hlava jeho vztýčila se jediným trhnu
tím náhle do výše. Pohledl jí do očí a
spatřil tam poprvé zobrazení svého vlast
ního zoufalství.
„Smím se ti s něčím svěřiti?“ pravila
jemně. „Nikdo o tojn neví a nikdo kromě
tebe nesmí se o tom dozvěděti; ty však
máš věděti, proč žádáš věci nemožné. I
na mne usmálo se kdysi štěstí, bratránku,
já však je zamítla — zamítla jsem jedi
nou lásku, jíž jsem kdy opětovala, jíž
kdy budu opětovati.“
Hodnou «chvíli nedovede jí odpověděti
— pak chápe se její ruky a zlíbav jí ucti
vě, volá:
„O drahá, milená má Ethelko, kéž bych
tě mohl sprostiti žalu tvého!“
„Vidíš, Jacku,“ pokračovala dívka, že
nemohu náležeti žádnému jinému člověku
od té chvíle, v kteréž jsem jemu zadala
srdce své,— jen že on se o tom nikdy ne
dozví. O to bolí, to bolí — jest to ale
trest spravedlivý! Ráda bych ti pomohla,
bratránku a tě potěšila, jen kdybych mo
hla!“
„Mně pomoci? Nenamáhej se zbytečně,
sestřenko!“ dodal Jackbouřlivě. „Budu-li
se kdy ještě modliti, nestane se tak k vů
li mé bezcenné jsoucnosti, nýbrž bude to
modlitba k Štěstěně, by ti žehnala, milé,
drahé mé dítě a aby muže onoho opět uvedla v tvou náruč. Tvého mi—“
Zde selhal mu hlas — ubožák nemohl
vypraviti přes rty své slovo „milenec”.
Venku zavzněl šramot kol; paní Field
ová vrací se z plesu. Ethelka vyskočí do
výše a vyrazí tlumený výkřik, neboť ma
lý jakýs předmět upadl jí na zem na ko
berec.

- 87 „Můj medajlon — dej pozor!“ Jack
ustoupil rychle, pohříchu příliš rychle
stranou a rozšlápl malý zlatý medajlonek,
kterýž vidíval neustále viseti kolem krku
mladé dívky. Nyní kleká, aby medajlo
nek zvedl.
Na vnitřní desce vryto jest jméno a
proti němu nalézá se malý obrázek muže
— krásný to obličej, pln mužné krásy.
Jack pohlíží několik okamžení na obrá
zek, pak vzhledne tázavě k ní a čte v je
jí zracích odpověď p řisvědčující.
„Dej mi ho!“ volá Ethelka prudce, za
rdívajíc se. „Nech mne odejiti — ony
mne zde nesmí nalézti!“
„Jen okamžik,“ odvětil on, klada ruku
svou na její rámě a nahlížeje zvláštním
spůsobem v její na smrť ubledlý obličej.
„Ethelko, tys ho milovala ! Rci mi,
byla bys se stala jeho ženou?“
„Proč tato otázka? — Ano!“ odpovídá
dívka vášnivě á odbíhá.
Pak otvírají se domovní dveře, paní
Fieldová a její dcery všustily do pokoje
a nalezly Jacka samotného, jak nedbale o
krb se opíraje, právě doutník si byl napá
lil a při tom obraz svůj v zrcadle prohlí
žel ....
ř- „Jacku, máš příští úterek něco zvlášt
ního na práci?“
„Zajisté, milá sestro.“
„Vždyť jsem si to myslela. Toť se roz
umí,“ pravila slečna Louisa, ramenoma
krčíc, „kdykoliv tě potřebujeme, bys nás
někam provázel, vždy jsi zadán.“
„Ráda bych jen věděla. . ..“ chápe se
slova druhá sestra.
„Kde budu?“ přerušuje jí bratr. „Aj,
někde na dráze tichomořské. Do úterka
budu již mít značnou část naší pevniny
procestovanou.“
„Jacku, co to má znamenati?“ volají
všecky tři dámy najednou.*
„Ze jsem východu syt a že pozítří jed
nou pro vždy setřesu jeho prach ze své
obuvi.“
„Již zase nazpět do San Francisca?
Vždyť’s tu teprvé tři měsíce.“
„Zvláštní to nápad,“ dodala starší se
stra.
„Opustím vás, abyste mohly nevyrušovány o tom rozumovati,“ pravil Jack
klidně a vstal. „Mně však zbývá to slad
ké zadostiučinění, že alespoň jedno mé
jednání v celém mém životě s vaším sou
hlasem se setkalo. Mějte se dobře.“

Po řeči té opouští komnatu. O Ethel,
ce nezaslechl po celý ten výjev ani slova
žádnou námitku, ani sebe menší stopu údivu neb zvědavosti.
V souhlasu s rychle v něm uzravším zá
měrem nalézal se. Jack na vlaku, kterýž
uháněl k západu. Nikdo nermoutí se ve
lice pro jeho odjezd, vyjma snad sestřen
ky Ethelky. Ostatně nemohl ho nikdo
vystáti již od té doby co byl malým kudr
natým hošíčkem. Od té doby co však
vyrostl, byl ponejvíce vzdálen domova i
zažil a zkusil všelicos, jen žádné štěstí ro
dinné. On byl také jakýmsi ničitelem,
pokušitelem, věčným původcem úzkosti,
muk a nepokoje, neboť nikdo nemohl věděti, jaký ošklivý kousek mu zlý Jack v
nejbližší chvíli stropí, aneb jakým spůso
bem co nejdříve poruší veškeru slušnost.
Proto také si celá ctihodná rodina z hlubo
ká oddechla, jakmile město opustil.
*
*
*
Jest noc, tmavá, bouřlivá noc — upro
střed kalifomické Sierry. Na obloze nekmitá se ni jediná hvězdička, jen dole na
úpatí smrkového lesa září jediný červený
paprslek vycházející oknem chatrče Guy
Leodovy. Guy sedí osamělý u ohně. Ob
čas vzhedne do výše a naslouchá, kdyko
liv silnější náraz větrný pohybuje stře
chou z hrubého plátna aneb déšť prudče
ji se spouští.
Pojednou však vyskočí do výše, kráčí
ku dveřím a vyrazí je. Prudká plískani
ce vrazí mu do obličeje. Zaslechl klusot
koňský, kterýž se kaňonem stále více a ví
ce blížil — nyní zaslechl mdlý, bouří
zpola přehlušený výkřik, v nejbližším
okamžiku objeví se kůň i jezdec a
Guy McLeod vybíhá ven právě ještě v
čas, aby kolísající a klesající postavě po
mohl ze sedla a jí do svého srubu zanesl.
„Jacku Fielde! Můj bože—tys to—ty,
starý příteli?!“
Ano, jest to obličej Jacka Fielda, na
smrt ubledlý, deštěm smočený, s vyvstá
vajícíma očima a všema známkama blížící
se smrti. Uloživ ho na chudobné lože a
rozepnuv, kabát jeho., nalézá velkou tma
vočervenou skvrnu na šedé vlněné košili.
„Napij se tohoto, Jacku a nemluv!“
pravil Guy rázně.
Nadzvedává mu hlavu a kape mu sil
nou kořalku na rty, dychtivě očekávaje,
že se v brzku navrátí mdlá červeň v líč
ka ubledlá.
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„Dej více. . . . více dej!“ sténá Jack a
chápe se ruky Guyovy. „Udrž mne při
životě pokud možno nejdéle! Přišel jsem
abych ti něco sdělil! O bože. . . . jen půl
hodinky ještě!“
„Brzo ti bude lépe a pak mi povíš co
u všech všudy čertů tě sem přivádí a co
se stalo.“
„Se mnou jest konec, McLeode. Dole,
tam u „vidličky“ tam mne střelili a já jel
dnem i nocí, přijíždím sem, abych tě vy
hledal. Dej mi ruku svou!“
Guy kleká vedle jeho lůžka a zastavu
je, jak mu to nejlépe možno, unikající
krev, kterouž i život Jacka Fielda uprch
nout! hrozí.
Ubohý Jack! Znal ho po celý čas co
dobrosrdečného, lehkovážného hocha,kte
rýž mu v mnohé půtce stál věrně po boku
a nyní vrací se po čtyřech měsících k ně
mu v stavu takovém a se smrtící kulí v
prsou.
„Zde,“ pravil Guy, shýbaje se k zraně
nému, „vezmi ještě doušek. Jsem těsně
při tobě — uslyším tě!u
„Byl jsem doma, zavzdychal umírající
s velkým namáháním, „i viděl jsem jí: —
Ethelku Masonovou.“
„Ethelku Masonovou?“
„Není-liž pravda, že stává pouze jedné?
Pouze jedné pro tebe, McLeode a pouze
jedné pro mne. Setkal jsem se s ní v do
mě matky své a ty znáš starou tu pohád
ku. .. . lituje toho. . . . nemohla mi však
býti ničím jiným, než přítelkyní, neboť
miluje jiného!“
„Proč mně vše to pravíš, Jacku?“ tázal
se Guy prchlivě. „U všech všudy, ne
chápu, co zamýšlíš!“
„Nechápeš?“ odpovídá Jack, vzpřimuje
se na loži a pevně naň hledě. „Ty neznáš
obličej tento? Pověz mi čistou pravdu,
McLeode!“
Mdlá jeho ruka vytáhla z náprsní'kap
sy podobiznu dívky. Růžky jsou zakrvá
ceny. Guy vrhá kvapný pohled na obrá
zek a mručí pak něco, co se zaklení po
dobá.
„Ano— ty jí znáš! Jest to tvá Ethelka.
. Pro vše co ti svaté na světě Guy, navrať
se k ní a řekni jí, že tě posílám, poněvadž
toho litovala.“
„Ona jest u tvé matky?“ tázal se ohni
vě Guy.
„Má sestřenka; viděl jsem tvou podobu
v jejím medajlonku a tvé jméno a k proto

přicházím sem, abych ti to vše pověděl.
Pravila mi, že nemůže náležeti žádnému
jinému muži od té chvíle co zadala srdce
své jemu. . . . jest prý to jediná láska, jíž
může opětovati. A tím mínila tebe Guy-i.
Pravila mi, že se o tom nikdy nedozvíš,,
nyní však jsem přišel na její místě a k
vůli ní přinésti ti zprávu tu, neboť onamiluje tebe.“
Po malé chvíli pokračuje: „Nesestoupil
jsem po tři dny s koně. . . . měl jsem za
to, že jsem pronásledován, když mne ta
holota napadla; ujížděl jsem skrze ně —
uháněl jsem o život, abych ťi mohl podat!
zprávu, Guy. Zde však vězí kule a vše
jest u konce! Blaze mi.... vše jest u
konce.“
Slova odumřela mu na rtech; víčka oč
ní počala se zvolna otevírati a Jack dý
chal krátce a těžce. Cynický úsměv zmi
zel na vždy z obličeje jeho.
„Ne, ne —to se státi nesmí! Ty nesmíš
zemříti, ty milý, hodný můj hochu.“
Mdlý úsměv zahrál rtoma jeho; ruka
jeho posunula se poněkud k prsoum.
„Půjdeš k ní? Slib, přísahej rychle,,
ty se musíš navráti ti k ní.“
„Učiním tak, přísahám ti, Jacku! Ty
však musíš se mnou — ty, nejlepší můj
příteli!“
„Pochovej mne zde,“ šepotal umírající,,
aniž by dbal jeho slov, „pochovej mne
zde, ve starém našem táboře a nezapo
meň sděliti jí, jak jsem pro tebe přišel.“
Pak následoval chrapot smrtelný ....
Modré, výrazné oči z široka se otevře
ly a šlechetná duše opustila pozemskou
svou schránku.

Směl za ní zemříti!
V.
gsíovinárstvi v ^Tennessee.
[Dle Mark Tw dna.]

^ékař řekl mi, že by jižní podnebí
zdraví mému léčivě posloužilo a proto šel
jsem dolů do Tennessee i obdržel jsem
místo spoluredaktora při časopisu „Ranní
Gloria a Válečný Ryk Johnson County.“
Nastupuje úřad svůj nalezl jsem vrchního
redaktora rozklackovaného na třínohé ži
dli, při čemž nohy jeho spočívaly na smr
kovém stole. Jiná ještě židle z dříví smr
kového a jiná podříznutá nalézaly se v
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pokoji a obě byly z póla zahrabané pod
časopisy a proužky a archy rukopisnými.
Též dřevěné, pískem naplněné plivátko
se tu nalézalo, pokryté zbytky doutníko-

Illavní redaktor měl černý kabát sou
kenný s dlouhými šosy, a bílé plátěnky.
Botky jeho byly malé a čistě vycíděnér
nosil řasnatou košili,velký, pečetní prsten,.

J^eon Cj-ambetta.

vými a žvanci tabákovými a mimo to na
lézaly se tu kamna, jichž dvířka jedině v
dolejších veřejích držela.

|

ostré stojáté límečky staro—francouzského tvaru a pestrobarevný šátek nákrční s
dolů splývajícími cípy.
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Dátem obleku redaktorova byl asi rok
1848. Kouřil doutník, namáhal se přijiti
na myšlenku nějakou a uvedl tím, že si
rukou neustále projížděl vlas, kadeře své
značně v nepořádek. Rozhlížel se strašli
vě kolem sebe, z čehož jsem soudil, že
kuchtí neobyčejně přísný, úvodní článek.
Pravil mi, abych si vzal k ruce časopi
sy výměnné, je přehledl a napsal něco o
„duchu časopisectva v Tennessee”, při
čemž jsem měl vměstnati do článku vše
to, co časopisy ty zajímavého obsahují.
Psal jsem následovně:

se za to, že sklesl ve mdlobu následkem
svého zvyku pohybovat! se mnoho na
slunci.”
*
*
*
Podal jsem hlavnímu redaktoru ruko
pis svůj ku přijetí, změnění, neb zničení.
Vrhl jediný pohled na papír. Obličej je
ho se zasmušil. Zrakové jeho přelétali
stránky popsané: obličej jeho počal věštiti bouřku. Bylo patrno, že bylo pochy
beno. Pak vyskočil prudce do výše a
zvolal:
„Blesky boží! Což myslíte, že mi mů
ZD-Liclx časopisectva - - Termesses.
Redaktoři „Polotýdniho, Zemětřesení” že napadnouti ml uviti o dobytku tom ta
trpí očividně nedorozuměním nějakým o- kovým spů sobem? Což myslíte, že by
liledně železnice do Ballhacku. Společnost odběratelům mým tak lichá slátanina
nezanáší se nikterak úmyslem nechat Buz- chutnala? Půjčte mi pero na chvilku!”
Nikdy neviděl jsem pero nějaké tak
zardville ležeti v levo. Naopak, ona po
škodolibě
vymazávati a vyškrtávati aneb
važuje místo to za jeden z nejdůležitějtak
nemilosrdně
orati mezi statnými. a
ších bodu na celé čáře a nemůže si tudíž
přáti nechat je ležeti stranou. Pánové od přídavnými jmény cizího člověka. Právě
„Zemětřesení” zajisté že mýlku svou s když se nalézal v nejlepší práci, střelil
někdo otevřeným oknem po něm a poru
radostí napraví.
„Pan J. W. Blossom, znamenitý redak šil soulad jeho ucha.
„Ach,d zvolal hlavní redaktor — „toť
tor „Hromového Klinu a Válečného JEtyku
Svobody” z Higginsville přibyl včera do padouch Smith od „Morálního Vulkána”
města našeho. Ubytoval se ve „Van Bu- . . . .očekával jsem ho již včera.”
ren House.”
Současně vytrhl z opasku svého námoř
„Pozorujeme, že náš kolega od „ Ranní nickou bambitku a vystřelil. Smith skle
ho Revu” v Mind Springs propadl omylu sl, do stehna byv poraněn k zemi. Ná
míti za to, že volba Werterova není ne sledkem rány té chybil se Smith, kterýž
popiratelnou skutečností, dříve však než právě po druhé chtěl střeliti, cíle svého a
ho dojde tato připomínka, sezná nepo poranil nevinného. Tím jsein byl já;
chybně neoprávněnost své pochybnosti pouze prst,· ustřelený.
•sám. Jest patrno, že se dal oklamati ne
Pak pokračoval hlavní redaktor ve
úplnými volebními zprávami.
svém vyškrtávání. Právě když práci, svou
„S potěšením dozvídáme se, že město dokončil, přiletěl komínem ruční granát a
Blatliersville se pričiňuje o uzavření výbuch nastalý roztříštil kamna na tisíc
smlouvy s několika novoyorskými pány, kusů. Škoda nebyla spůsobena tak dalece
dle které pánové ti mají skoro nesjízdné žádná, leda že poletující kus železa něko
ulice blathervillské vydlážditi dlaždicemi lik zubů mi vyrazil.
uicholsonovými. Bude asi těžko prosadi„Kamna jsou ty tam,” prohodil hlavní
ti přání takové od té doby, co město redaktor.
Memphis přimělo několik Novoyorčanů
Podotkl jsem, že sdílím stejný s ním
k podobné práci a pak odepřelo zaplacení. náhled.
„Denní Ilurrah” zastává se podniku s vel
„Nu, což škodí — nepotřebujem jich
kou dovedností a zdá se míti velkou dů- l tak jvk tak při tak pěkném počasí. Znám
věru v konečný úspěch.
člověka, kterýž to učinil. Však ho do
„S politováním dozvídáme se, že plu stanu. Tak, zde máte vzorek, dle něhož
kovník Bascom, hlavní redaktor „Zanika musíte napříště podobné hlouposti psáti.”
jícího Ryku Válečného,” před několika
Vzal jsem rukopis. Byl čárami a vlož
večery na ulici upadl a nohu si zlomil. kami tak počmáraný, že by ho vlastní je
Trpěl poslední dobou velice slabostí, vy ho matka nebyla poznala, kdyby nějaké
volanou přepracováním a zármutkem nad byl měl.
nemocemi v jeho rodině panujícími i má
Zněl nyní následovně:
j
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Zatvrzelí lháři od„Půltýdenního Země
třesení” mají patrně záměr, šlechetnému a
rytířskému lidu opět jednou jednu z jich
hanebných a surových lží ohledně oné
nejslavnější myšlenky devatenáctého sto
letí: ohledně dráhy do Ballhacku pověsiti na nos. Nápad, že Buzardville má zů
stali stranou na levo, povstal v jich vlast
ním, ošklivost vzbuzujícím mozku — neb
spíše v oné usazenině, jíž oni za mozek
považují. Učinili by lépe, kdyby se lží
tou zadávili, chtějí-li plazové své mrtvoly
ušetřiti výprasku, jejž plnou měrou zaslu
hují.
„Onen osel, jejž také nazývají Blossomem, od „Hromového Klínu a Válečného
Ryku Svobody” v Higginsville, potlouká
se zase po městě našem.
„Pozorujeme, že pošetilý skopec od
„Ranního Revu” v Mud Springs s obvy
klou svou náklonností ku lhaní rozšiřuje
zprávu, že pan Werter nebyl zvolen. S
nebes určené poslání časopisectva pozů
stává v rozsévání símě pravdy, ve vymiťování mýlek, ve vychovávání, zušlechťo
vání veřejné mravnosti a v tom, celé lid
stvo činiti mírnějším, ctnostnějším, milo
srdnějším a v každém spůsobu lepším,
světějším a šťastnějším a přece snižuje
tento padouch s černým srdcem vznešený
svůj úřad tvrdošíjně rozšiřováním lží, po
mluv, potup a sprostého hanobení.
„Blathersville potřebuje
nicholsovu
dlažbu — vězení a chudobinec potřebuje
mnohem více. Jaký to nápad! opatřiti
dlažbou tak mizerné hnízdo, jehož zvlášt
nosti a pozoruhodnosti pozůstávají z dvou
vinopalen, z kořalny a z onoho přílepku
novinářského zovoucího se „Denní Ilurrah!” Proč nevypůjčejí si dlažbu z Memphis? Tam ji lze dostat lacino. Onen plaz
Buckner zvaný, kterýž „Hurrah” redigu
je, rozkřikuje jako osel s vlastní mu bl
bostí o věci té všeliký nesmysl do světa
a domýšlí se, že mluví rozumně.“
*

*

*

„Tak, to jest novinářský předpis oko
řeněný do největší krajnosti. Přisladlé
vaše novinářství působí mi ošklivost.“
V tomtéž okamžení přiletěla cihla oknem, rozbila s velkým šramotem tabul
ku skla a zranila mne bolestně v zádech.
Ustoupil jsem z dostřelní — počal jsem
seznávati, že překážím.

Hlavní redaktor pravil:
„To byl nepochybně plukovník. Oče
kávám ho již dva dny, hnedle zde bude.”
Mluvil pravdu. V okamžení objevil se
plukovník s jezdeckou bambitkou v ruce.
Pravil:
„Pane, mám tu čest mluviti se zbaběl
cem, kterýž rediguje mizerný tento plá
tek?”
„7?/ čest máte.”
„Musím s vámi slovíčko promluviti.
Máte-li čas — můžeme započíti!”
„Musím dokončiti článek o „nadějných
pokrocích morálního a intelektuelního vý
vinu v Americe”, nemám však na spěch.
Začněte!”
Obě bambitky chrlily v témže okamži
ku oheň. Můj přednosta pozbyl jedné
kučery vlasové a kule plukovníka skonči
la běh svůj v masité části mého stehna.
Plukovníkovi bylo levé rameno poněkud
přistřihnuto. Vystřelili ještě jednou. Oba
se chybili tenkráte, já však ulovil svůj
podíl — dostal jsem ránu do ramene. Při
třetím výstřelu byli oba pánové lehce po
raněni, kdežto kule jedna o kotník můj
zavadila.
v
Řekl jsem pak, že považuji za radné
odebrati se ven na zdravý vzduch, poně
vadž to jest soukromou rozpravou a útlocit můj nedovoluje déle býti přítomnu.
Oba pánové mne však žádali abych zůstal
klidně seděti i ujistili mne, že jim ani
dost málo nepřekážím. Byl jsem ovšem
jiného náhledu.
Bavili se pak chvíli hovorem o volbách
a o úrodě. Mezi tím jsem se zaměstnával
obvazováním svých ran. Brzo však poča
lo se zase střílet! a každá kule dospěla
cíle, nemohu ale opomenout podotknouti,
že pět ze šesti kulí zasáhly mne. Řestou
byl plukovník smrtelně poraněn. Porou
čel se s humoristickým podotknutím, že
nám musí nyní přáti „dobrého jitra” po
něvadž má ďole v městě vyříditi obchod
nějaký. Pak vyptal se, kudy se jde nej
blíže k pohrobníkovi a odešel. Hlavní
redaktor obrátil se pak ku mně a pravil:
„Očekávám společnost k obědu a mu
sím učiniti přípravy k její uvítání. Za
vděčíte se mi velice, přečtete-li korektury
a obsloužíte-li zákazníky.”
Při myšlence, že mám obsluliovati ta
kové zákazníky, poněkud jem se ulekl,
byl jsem však kanonádou, kteráž mi ještě
v uších hučela, tak zpitoměn, že jsem ne
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mohl ani pomýšleti na to, odpověděti ně- |
čeho na doměnku svého zaměstnavatele.
Ten pokračoval:
„Jones bude zde ve tři—zmrskejte ho.
Gillespie přijde snad o něco dříve — vy
hoďte ho oknem na ulici. Thompson při
jde asi o čtvrté. Zastřelte ho. Myslím,
to že všechno pro dnešek. Zbude-li vám
čas, napište plamenný článek o policii —
dejte vrchnímu dozorci několik pilulek k
spolknutí. Karabáče leží pod stolem,
bambitky jsou v šupleti — náboj tamto
v koutku — plátno a obvazky tuto naho
ře v přihrádkách. Pro případ, že by se
vám přihodilo něco lidského,zajděte dolů
k Lancetovi, ranhojiči. On oznámkuje v
našem listu — vyrovnáváme obyčejně své
účty.“
Byl pryč. Hrozil jsem se. Po uplynu
tí tří hodin přežil jsem tolik strašných
nebezpečí, že všechna spokojenost a ra
dost byla ta tam. Gillespie se dostavil a
vyhodil mne oknem na ulici. Jones přišel
určitě a když jsem se chystal vymrskati
mu, přejal mi práci tu. Při srážce s jed
ním cizincem, kterýž se nenalézal na jí
delním lístku, pozbyl jsem své kůže na
hlavě. Jiný cizinec, jmenem Thompson,
zanechal mne co ssutinu, co směsici ha
drů. Když jsem konečně v koutku jed
nom, oblehán zástupem zuřivých redakto
rů, taškářů, politikářů a holomků, kteří
řádili a kleli a zbraněmi svými okolo
hlavy mé se oháněli, se nalézal, byl jsem
právě odhodlán vzdáti se svého postavení
když se tu objevil můj zaměstnavatel a s '
ním zástup očarovaných a nadšených přá
tel........ Nyní následoval výstup plný
zběsilého řádění a bitka, jakouž nemůže
žádné lidské pero, byť si i bylo z ocele,
vypsati. Lidé byli postříleni, probodáni,
rozkouskováni, do vzduchu vyhazováni a
oknem shazováni. Povstal pak krátký
vichr rozhořčeného proklínání a pak bylo
vše u konce. Za pět minut panoval úplný
klid a krví zalitý můj zaměstnávatel a já
pozorovali jsme krvavé trosky, jimiž ze
mě kolem nás byla pokryta.
Pravil pak:
„Zalíbí se vám zde —jen co si zvykne
te na podobné hlouposti.“
Pravil jsem:
Musím velice prošiti za odpuštění; my
slím, že by se mi *časem podařilo psáti
dle vašeho vkusu; ano, věřím pevně, že
bych mohl, jen co bych nabyl vaší prakce

a přiučil se vaší řeči. Avšak — bez okol
ků mluveno — tento spůsob rázného pro-,
nášení úsudků -má své nepříjemnosti a
člověk jest neustále vysazen vyrušování.
Sám to vidíte. Spůsob kořeněného psaní
sice může bezpochyby obecenstvo povznésti, nemiluji toho ale upoutati k sobě
tolik pozornosti, co jí psaní takové vyvo
lává. Nemohu s nutným poklidem psáti,.
jsem-li tak mnoho vyrušován jako dnes.
Místo při listu vašem dosti se mi líbí, ne
může se mi ale líbiti, že zde zůstávám
sám, abych zákazníky obsluhoval. To, co
člověk při tom zažije, doznávám to zřej
mě, jest ve své spůsobě nejen nové, ale i
zábavné, není to však spravedlivě rozdě
leno. Pán jeden střelí skrz okno po vás
a zmrzačí mne\ puma přiletí komínem,
aby vám radost spôsobila a hodí dvířka
od kamen mne na krk; přítel sem vprší,
aby vyměnil s vámi poklony a opatřuje
mne tak dlouho kulovými děrami, až ků
že má zásady mé více nechce spojovati.
Vy jdete k obědu a Jones přijde sbičem;
Gillespie vyhodí mne oknem; Thompson
ztrhá mi všechny šaty s těla a pán mně
docela cizí strhne mi lebeční kůži s lho
stejnou upřímností starého známého a v
méně než pěti minutách objeví se všichni
padouši celé země ve válečném svém na
barvení a mají se k tomu, aby zbytek mé
ho těla se svými tomahawky na smrt po
lekali. Uvážím-li to dobře, nezažil jsem
v celém svém životě okamžení tak událo
stí plných jako dnes. Ne; vy se mi líbí
te i váš spůsob klidný vyložiti stav věcí
vaším zákazníkům se mi líbí; vidíte však
že tomu nejsem zvyklý. Srdce ji hana jest
příliš vášnivé a pohostinost jihana vůči
cizinci příliš marnotratná. Článečky, jež
jsem dnes psal a do jichž chladných vět
vaše ruka mistrovská vlila „ducha časopisectva v Tennessee,” vy štvou na novo
celé hnízdo vos. Celá ona rota reda
ktorů se přižene — budou mimo to celí
vyhladovělí a žádati snídani. Musím se
s vámi rozloučiti. Odmítám býti přítom
nu slavnostem těm. Přišel jsem na jih k
vůli svému zdraví, — z těch že příčin se
vrátím a sice okamžitě. Novinářská čin
nost v Tennessee jest pro mne příliš roz
čilující.”
Rozloučili jsme se pak s výrazem vzá
jemné lítosti a já ubytoval se v nemocnici.
-----------

-------- -—
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VI.

"pVLé tajemnictví u senátora.
(Dle Mark Twaina.)

zodpovídal tak důmyslně jak vám to jen
možno, zároveň s udáním příčin, jimiž by
žadatelé mohli býti přesvědčeni, že nestá
vá opravdu žádné potřeby v zmíněném
místě poštovní úřad zakládati.“
Ulehčilo se mi okolo srdce.
„Nejedná-li se o nic jiného, pane sená
tore, to jsem ob
staral.“
„Ano, vskut
ku jste to obsta
ral. K vlastnímu
vašemu zahan
bení vám přečtu
vaši odpověď:

JJSÍejsem již soukromým tajemníkem
senátorovým. Zastával jsem úřad ten po
dva měsíce v úplném bezpečí a s největší
pohodlností, pak ale šlo vše račím kro
kem - to jest,
práce mé při
cházely nazpět a
počaly se jeviti
v pravé své po
době.Považoval
jsem za nej vhod
nější vzdáti se
svého úřadu; to
Washington 24.1ist·
„Pánům Smithstalo se násle
ovi, Jonesovi a
dovně. Můj za
soudruhům.
městnáváte 1 po
Pánové!
slal jednoho
K čemu u všech
dne záhy z rána
všudy rohatých
pro mne i před
potřebujete v
stoupil jsem
Ba 1 d w i ns
před něj. V ze
Ranch poštovní
vnějšku jeho
úřad?
Co by
spočívalo něco
neblaho věštící
vám to mohlo
prospěti ? Vždyť
ho. Nákrčník
jeho nebyl pev
přece víte, že až
by tam došla
ně upnutý, vlas
psaní, že byste
jeho nalézal se
je neuměli čisti
v nepořádku a
a mimo to by
jeho obličej je
vil známky utla
psaní, jež by
čované bouřky.
peníze obsaho
vala a vaším
Prsty jeho kře
čovitě objímaly
městečkem do
svazek dopisů i
jiných míst pověděl jsem, že
sýlána by byla,
přibyla obávaná
nepochybně ni
pošta tichomořkdy dále se ne
ská.
dostala; museli
Pravil mi:
jste to přece
„Věřil jsem,
hned pochopiti;
že jste člově
vždyť by vám
kem důvěryliod
to všem působi
cKalak.au,
ným.“
lo nepříležitoPravil jsem
sti. Ne, ne, ne
Irr5.1 sexxš-'vž.čslrý-cix ostrove.
mu:
čiňte si žádných
„Ano, pane
nadějí na poštu
senátore.“
~ ve svém táboru.
Tu řekl on ke mně přísně:
Leží mi nejsvětější vaše zájmy na srdci i
„Dal jsem vám dopis od několika mých cítím, že by to bylo pouze pošetilou stav
voličů v státu Nevada, kterýmž se žádá bou pro okrasu. Víte dobře, co vám schá
za zřízení poštovního úřadu v Baldwins zí —- hezké vězení— hezké, trvalé vězení
Ranch i poroučel jsem vám, abyste ho a svobodná škola. Tyto ústavy budou
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váni trvalým požehnáním. Ty vás učiní
opravdu spokojenými a šťastnými. Počnu
n věci té neprodleně pracovati.
Váš zcela oddaný
Mark Twain,
za James W. N. . ..
senátora Spojených Států.
„Takovým spůsobem zodpovídal jste
psaní. Lidé ti píšou mi nyní, že mne
oběsí, jakmile vkročím ještě jednou na
jejich území i jsem úplně přesvědčen, že
budou držeti slovo.“
„Hle, pane senátore, já nemyslel, že je
nějak urazím. Chtěl jsem je jen přesvědčiti.“
„Ach ano, vy jste je vskutku přesvěd
čil — nepochybuji o tom ani dost málo.
Však hle, zde máte jiný kousek.... Dal
jsem vám žádost jistých pánů z Nevady,
kteří prosí, abych v kongresu prosadil
návrh zákona, kterýmž by biskupské cír
kvi metodistické v státu Nevada byla udělena práva korporační. Řekl jsem vám,
abyste v odpovědi své kladl důraz na to,
že vydání takového zákona spadá’ vlastně
v obor působnosti zákonodárství dotyčné
ho státu a abyste jim hleděl dokázat i, že
vzhledem k nynější slabosti náboženské
ho živlu v novém onom státu možnost cír
kev vybaviti korporácii ími právy jest po
chybnou. A co vy jste psal?
Washington, 24. list.
Ctihodnému panu .Tanu Halifaxovi a
soudruhům.
Pánové!
Se spekulací svou budete se muset obrátit na zákonodárství svého státu —
kongres neví o náboženství ničeho. Ne
pospíchejte však, neboť to čo zamýšlíte,
jest v nové vaší zemi zcela nepraktické,
ano v pravdě směšné.
Lidé tam u vás, kteří mají náboženství,
jsou slabí na rozumu, v mravnosti, v po
božnosti, jedním slovem slabí tak asi ve
všem. Učinili byste dobře, kdybyste
to nechali padnouti.... beztoho ničeho
nesvedete. Nemůžete na korporačními
právy vybavenou společnost, jakou by
byla vaše, přece jen vydávati akcie něja
ké, neboť kdybyste tak mohli učiniti, na
lézali byste se věčně jen v nesnázích.
Druhé sekty by je tupily, potlačovaly a
prodávaly pod cenou a společnost vaše
by učinila úpadek. Učinili by to s tím
právě tak jako s vašimi stříbrodoly ....
chtěli by veškerému světu namluviti, že

se u vás jedná pouze jen o švindlerský
podnik. Neměli byste ničeho podnikati,
co může svaté věci uškoditi. Měli byste
se zastyděti.... to jest co si o vaší žádo
sti myslím. Končíte žádost svou slovy:
„I budeme se neustále modliti!“ Myslím,
to že učiníte nejmoudřeji. . . . máte toho
zapotřebí.
Váš' velice oddaný
Mark Twain,
za James W. N . . . .
senátora Spojených Státiu
„Tato duchaplná epištola mne u nábo
ženského živlu mých voličů zabila. Aby
mne však smrť politická zcela jistě zasti
hla, přiměl mne zlý jakýsi popud odevzdati vám tento pamětní list, pochodící
ze ctihodné společnosti starých pánů,kte
ří tvoří obecní zastupitelstvo’ města Sap
Francisco, abyste to s ním zkusil. . . . pa
mětní list to, kterýž žádá, aby právo mě
sta na staveniště při vodě zákonem kon
gresu ím bylo zjištěno. Pravil jsem vám,
že je to věc, do níž není rád no spouštěti
se bez nebezpečí. Řekl jsem vám, abyste
napsal členům zastupitelstva list, který
by nás k ničemu nezavazoval.... list
dvojsmyslný.... list, kterýmž bychom se
pokud možno nejvíce vyhnuli všelikému
opravdovému jednání o otázce vodních
stavenišť. Máte-li ještě drobet citu........
drobet studu.... věru tento list, kterýž
jste na můj rozkaz napsal, měl by ho probuditi, když slova psaní vašeho k sluchu
vašemu dorážej í:
Senátor počal čisti:
Washington, 27. list.
Ctihodnému obec, zastupitelstvu atd.
Ctění pánové!
Jiří Washington, všeobecně ctěný otec
naší země jest mrtev! Dlouhý i skvělý
života běh jest. . ach. . navždy ukončen!
Těšil se v této části vlasti naší velké váž
nosti a předčasný jeho odchod uvrhl ce
lou obec v zármutek. Zemřel 14. pros.
1799. Klidně loučil se s dějištěm své
cti a svých velkých činů. . . . on, jenž byl
nejvíce oplakávaným a nejupřimněji mi
lovaným hrdinou, jejž kdy země smrti po
stoupila. A v době takové, jakouž jest
tato, mluvíte vy o místech stavebních při
vodě! Jakého místa dostalo se jemu?
Co jest sláva? Sláva jest náhoda. Sir
Isaak Newton vynašel, že jablko spa
dlo k zemi. . . . věru, zcela všední to se
znání. . .. seznání to, jež učinili miliony
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lidí před ním; jeho rodičové a příbuzní
byli však zámožnými lidmi a tak přetřepávali nepatrnou tu událost, až z toho učinili něco podivuhodného a hle, pošetilý
svět*začal také hvízdat! na jeho píšťalku a
skoro otočením ruky stal se Newton vě
hlasným mužem. Uschovejte si myšlenky
tyto co předrahý poklad.
Poesie, sladká poesie, kdo muže odhadnouti za co ti svět děkuje!
Maroušek beránka měl, jeho vlna co
padlý sníh.
Maroušek kam šel, i jeho beránek šel.
Na pahrbek vstoupají Jack i (lili,
plné pro vědro vody;
Spadl dolů Jack i zlomil vaz.
a kutálí se dolu také Gill.
Pro jich jednoduchost, elegantní řeč a
nepřítomnost všeho nemravného směru
považuji obě tyto básničky za pravé kle
noty. Ony jsou všem stupňům rozumo
vým stejně přístupnými, hodí se pro kaž
dý obor života, pio pole, dětskou světnici,
dílnu, jmenovitě by neměly pohřešovány
býti v žádném obecním zastupitelstvu.
Ctihodné zkameněliny! Pište ještě jed
nou. Nic neprospívá člověku více než
přátelské dopisování si. Pište ještě jed
nou a nalezá-li se ve vašem pamětním
spisu něco, co by mělo zvláštní nějaké za
jímavosti, neodkládejte a vysvětlete mi
to. Bude nás vždy těšiti naslouchati va
šemu cvrlikáni.
Váš cele oddaný Mark Twain
za Jam es W. N.. ..
senátora Spojených Států.
„Toť epištola vskutku hrozná! Ona mne
uvede na mizinu! To jest k zoufání!
„Ano, pane senátore, lituji toho velice,
není-li při tom všecko v nejlepším pořád
ku — ale — ale — přece se mi zdá, že
epištola má dovedně se vyhnula otázce
ohledně stavenišť při vodě.“
„Čertu se vyhýbá! O!. ... Však co na
tom. Poněvadž záhuba již neodvratná,
nechť jest úplná a nechť tvoří tento váš
poslední výkon, kterýž budu předčítati
vhodnou závěrku celku. Jsem zničeným
mužem! Měl jsem jakousi předtuchu,
když jsem vám odevzdával list z Humboldt, v němž vyslovena jest žádost, aby
směr poštovní cesty z údolí indiánského
do Shakspeare Cap a míst mezi tím leží
cích byl vpřeložen na starou mormonskou
cestu. Řekl jsem vám, že je to otázka

choulostivá i varoval jsem vás, abyste jí
nezodpovídal upřímně. . . . abyste ji zod
povídal spůsobem tajemným, tak aby ža
datelé tapali ve tmách. A tu přiměla vás·
osudná vaše lehkovážnost napsati nebla
hou odpověď! Myslím, že byste si měl
uši ucpati, pakliže ve vás všechen stud
ne vy mřel:
Washington, 30. list.
Pánům Perkinsóvi, Wagnerovi a
soudruhům.
Pánové!
Jest to choulostivá otázka tahle indián
ská silnice, pak-li se jí však chopíme s
náležitou dovedností a dvoj smyslností^
nepochybuji, že se s jedním neb druhým
opatřením doděláme úspěchu, poněvadž
místo, kde cesta Lassen-Meadows opou
ští, tam naproti, kde oni dva náčelníci
Shawnee-ů — Překažená Msta a Mrakokus—minulé zimy byli skalpováni a poně
vadž to jest mnohými zamýšlený směr,
kdežto zase jiní následkem zvláštních udalostí*něčemu jinému dávají přednosty
poněvadž mormonská silnice o třetí hodi
ně ranní Mosbys opouští a skrz Ing-Handle vede na pravo okolo a místo to násle
dovně také na pravo nechává a Dawsons
na levo, okolo jmenovaného Dawsons a
pak dále do Tomahawk, čímž silnice láci-,
nejsi a všem, kdož se k ní dostati mohou
přístupnější se stává a všechny od jiných
za užitečné považované cíle pojímá a tu
díž největšímu množství nejvíce dobra
skýtá, a proto oddávám se naději, že bu
deme. Budu vždy ochoten další zprávy
čas od času o předmětu tom vám zasiati,
budete-li si toho přát i a umožní-li mi to
poštovní úřad.
Váš cele oddaný
Mark Twain
za James W. N....
senátora Spojených Států.
„Tak — co o tom nyní soudíte?“
„Hm, já nevím, pane senátore. Ono. .
nu, zdá se mi.... že jest to dosti dvoj
smyslné.“
„Dvoj.... kliďte se mi z domu! Jsem
zničeným mužem. Ti divoši z Humboldt
nikdy mi neodpustí, že jsem hlavy jejich
tímto nelidským psaním obmyslil. Po
zbyl jsem vážnosti církve metodistické,
vážnosti obecního zastupitelstva. . . .“
„Nu, ohledně toho neříkám nic, poně
vadž jsem se v dopisech k panstvu tomu
vyjádřil příliš mírně. Však těm tam u
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Baldwins Ranch dobře jsem to vyvedl,
pane senátore!“
„Kliďte se z domu! a sice jednou pro
pro vždy!“
Považoval jsem to za jakýsi skrytý po
kyn, že .se služeb mých více nepotřebuje

NAŠE
PlAK oslaví tě písní prostou lesku,
jež zaznívá jen v dobách slz a stesku,
zpěváček český mdlý a chudičký,
ty zdobo nádherná a pýcho naše,
jež lidu mému dalas mesiáše?
ty mluvo sladká mojí rodičky?
Kde slov nabratí pro to citův more,
kdy vzedme vlnou blaha se i hoře

a tak jsem se vzdal svého úřadu. Nikdy
více nestanu se soukromným tajemníkem
senátorovým. Tomuto druhu lidí nemů
že se člověk nikdy zavděčiti. Oni nevědí
zcela nic. Proto také neumí oceniti naše
služby....

REC.
O, tak jsi mocna jako vichrů příval,
když tokův tvých se nádherný proud slíval,
kdys od úst našich českých Zábojů!
Aj, každé slovo bylo mečem, pěstí
avšak
i míru hebkou ratolestí —
v
Cech vítězíval také bez bojů!
Zněl český zpěv jak s vozů Táboritů
tak v pyšných síní lepotvárném krytu-

Ty mateřštino, řeči moje vroucí,
tvůj slyším ševel v svém srdci tlouci
jak v rodné vísce známý s věže zvoní
tvé zvuky drahé, jež mou hrudí třesou,
mi nevýslovné blaho ráje nesou
a v slasť se mění každý srdce ston.
Ty řeči vlídná, věčný štěstí zdroji,
kdo z tebe pije, všecky touhy skojí!
%
Tvůj slyším šepot ze rtů nemluvňátka,
jež k sobě tulí v tajné slasti matka,
když první slovo vznikne nesmělé!
Zazáří oči dítěte i matky,
i otcův mračný zor se mění v sladký
a radost zazní v jizbě veselé.
A slovo k slovu v myšlenku se splétá,
až zahlaholí první dětská věta.

A bohatá jsi! Širé plodné pláně,
hluboké démantův a zlata báně,
křišťálná citův a ponětí říš!
Ochotna slouží ti jsi srdci duchu,
myšlenek našich každičkému ruchu,
nás z hroudy zemské k světu povznášíš!
O mateřštino, královno i služko,
národa mého nej věrnější družko!

Oj, jak jsi líbezná, jak něžná, krásna!
Jak slunce skvoucí, jak studánka jasna
jsi, mateřská ty zlatá řeči má!
Když první lásky první klíčí květy
a v mladém srdci nové rostou světy,
a dětský věk se náhle vydřímá:
tvá zaznívají líbezněji slova,
nežli ta letní píseň slavíkova.

Dvě století a přece hudbě tvojí,
ač v koutě šeptala jen píseň svoji,
nemohl národ odolati víc;
on pohnut svědomím své těžké viny
šel hledati tě dcerami i syny
a s českou písní pospíchal ti vstříc.
On vyvolal tě z chatek na výsluní,
kde pýcha tvá zas po královsku trůní.

Jak velebná jsi ve svém prostém šatě,
když kolébáš se v klenby chrámu svaté:
ať zachovává lid svůj hospodin!
Teď žalm se zbožný od úst k ústům nese
a zástup uklání se v hoři, v plese,
s dceruškou otec a s matičkou syn.
I žebrák bědný v neumělé sloce
si Otčenášek český zašepoce.

O líbezná ty věčná spáso naše,
jež lidu mému dalas mesiáše,
ty drahá mluvo mého národa!
O bratří: jen ji věrně v srdci noste
Ať její čest i lesklá chlouba roste —
a věčná bude Čechám pohoda!
Ty řeči česká, mohutná i sladká,
tys naše královna i naše matka.

Přec vyštvali tě, popelko ty vlídná;
jen v místa poroby směl, chudá, bídná
tvůj podvrácený uchýlit se krok!
Do síní hrdých palácův i hradů
a na balkony, do myrtových sadů
se drzým slovem cizí vetřel sok!
Jen ve vesnické chudé naší chatce
tvá slova zněla bolestně a sladce.

Jf. Miřimský.
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I.
XM? ADOSTOV jest jednou z největších
c/q\j a nejkrásnějších vesnic v Cechách.
Sestavena do dvou řad, tvoří dlouhou
ulici pěkných výstavních domů, z nichž
každý obklopen jest zahradou velikosti
přiměřené rozsáhlosti hospodářství. Po
pravé straně nalézají se rolnické usedlo
sti, po levé menší chalupy, nejkrajněji
domky bez polí. Ulice jest vždy cista,
úhledná, tak že kdo zavítá do Radostova
sezná, že tamnější občané jsou pořádku
dbalí a o dobrou pověst’ své obce pečliví.
Když v letě nalézají se zahrady v plné ze
leni, vypadá Radostov jako v ráji. Ku
konci ulice po levé straně stojí úhledný,
čistě obílený domek,
mající před
svými okny vkusně zřízenou zahrádku na
plněnou růžení i rozličného druhu. Bylo
znáti, že ošetřuje je něžná ruka dívčí. Za
hrádka jest ohrožena dřevěnými plaňka
mi, dělí se ve dva oddíly, mezi nimiž ve
de pískem sypaná pěšina, naznačujíc
vchod do domku. Laskavý čtenář doprovodiž nás do domu toho, kdež seznámíme
jej s obyvateli jeho. U stolu sedí muž
starších let i čte v nějaké knize; u okna
pak sedí jeho žena na pohled o několik
roků mladší, an patrně lépe vyhlíží než
muž u stolu sedící. Jsou to manželé a ma
jitelé domku. Ve světnici panuje úplné
ticho, jen cvakání hodin a praskot ohně v
kamnech toto přerušuje. Konečně odlo
žil starý knihu, protřel si oči a rozhovořil
se na ženu:
„Kde asi ta holka dnes tak dlouho me
šká, vždyť jindy bývá již dávno doma
z továrny?“
Žena pozvedla hlavu a pohlédla na ho
diny.
„Vždyť teprv jde na sedmou a z Milínovské továrny je sem hodina.“
„Však si může pospíšiti a nemusí se
vždy loudati a nechat se doprovázet od
toho Josefa!“

„Snad není tak zle, vždyť ona zajisté
přijde co nejdříve, Josef jí na cestě v ni
čem nepřekáží; ostatně není tak špatný
hoch!“
„Spatný, nešpatný, já tomu nechci. Hol
ka musí do Prahy na zkušenou, chci by z
ní přece něco bylo.“
„To přece vzájemné lásce jejich pranic
nevadí. . . . “
V tom vešla do světnice dívka.
Byla pěkné ztepilé postavy, černých
vlasů, jež jí hojně s hlavy splývaly. Po
zdravila uctivě otce i matku — byl ať to
dcera jejich, Marie — a počala odkládati
svrchní šat. Odloživši vše, jala se konati
domácí práci. * Otec na ní se zalíbením
pohlížel.
„Milá Marie, musím ti něco důležitého
sděliti; až uděláš svou práci, vyslechneš
mne.“
„O, s radostí, tatíčku.“
A netrvalo to dlouho než Marie se vrá
tila z venku a usedla vedle otce.
„Drahá dcero,“ počal otec hovořiti k
Marii, „dorůstáš a jest na mne, abych ti
sdělil, že dosavádní směr tvého života mu
sí býti změněn. Ty víš, že jsem vždycky
si přál, bys na nějaký čas se odebrala k
vůli zkušenosti do Prahy, to chci ti opět
dnes připamatovati. Doufám, že mne
poslechneš a co nejdříve se připravíš, neb
právě jest čas, kdy nejvíce služky tam se
hledají.“
„Ale proč mne tatínku od sebe odpuzu
jete? Proč mne vyháníte z domova mně.
tak milého?“
„Což tě dítě, vyháním? Chci bys mne5
poslechla jen proto, že ti přeju vše dobré.
Chci by se stala z tebe řádná hospodyně
a k tomu jest třeba více věděti, než choditi do Milínovské továrny, kde jen kruté a
nectné řeči slyšíš. Tam není tvé místo,
tam bys zapadla do kalu, jako jiným dív
kám se již stalo.“

— 98 —
„O to se nebojte, otče, jsem příliš hrda
než abych se súčastnila podobného ulič
nictví a řečí, jež se někdy v továrně pro
vádí.“
„Vidíš, že tedy jsem nelhal, když to
samé jsem tvrdil. Tovární práce jest
jedem a zhoubou pro ženy, tam klesají
do bahna a neřesti a tomu tě chci, dítě,
vyrvati.“
„Vím otče, že chcete vždy jen mé do
bro a proto vás poslechnu.“
„Uznávám, že jsi hodné, poslušné dítě,
Marie.“
Marie dopracovala svůj povinný čas v
továrně a připravovala se na cestu do
Prahy. Matka zaopatřila ji vše potřebné,
neraďa se s ní loučila, však uznala, že po
byt v Praze bude Marii k prospěchu. V
duchu již viděla ji se za několik let vraceti do rodné vísky, kde vše na ní se za
líbením pohlíželo. Těšila se, že Marie
stane še pak Josefovou ženou, který si v
jich domečku zařídí své řemeslo — bylť
vyučený truhlář,—kde pak budou šťastně
živi. Tou nadějí naplněna dala Marii na
cestu své požehnání. . . .
Marie velmi těžce se louějla s Josefem.
Slíbili si však, že si zůstanou do smrti
věrni....
Za.dva dny na to unášel vlak Marii ku
Praze.

II.
Praha jest velké město a jednotlivec,
když neznám tam přibude, jest velmi osa
mělý, tak že brzo se mu po přátelích · zasteskne.
Marie přišedši do Prahy, nalezla službu
v brzku. Dostala se k jedné rodině, kte
rá vlastnila dům v jedné z nejživějších
ulic. Dlouho, dlouho se jí stýskalo po
domově, po Josefovi. Však člověk musí
všemu zvyknouti, musí zapomenout!. Ma
rie hledala útěchu v domácí práci a paní
byla s ní úplně spokojena.
Tak minul rok.
Právě ve výroční den jejího příbhodu
vrátil se jediný syn pánů Mariiných ze
svých cest. Cestoval daleko pro zábavu,
by seznal svět. Otec jeho byl bohatý ob
chodník a mohl tudíž svému synu již ně
co dovoliti. Bedřich, tak se totiž syn
jmenoval — měl nyní zaujmouti místo v
závodě otcově. To však se mu nezdálo
býti po chuti. Bedřich nejraději navště
voval hostince a kavárny, kde se se svý

mi kamarády mnohdy až velmi divoce ba
vil. Chodíval často až ráno domu a tu
pak místo jiti do závodu vyspával až do
poledne, by odpoledne posilněn počal
svou pouť na novo. To arci otce mrzelo,
však nevěděl si žádné rady ani léku proti
výstřednostem syna svého. Viděl, že
chybil, když'za útlého mládí, vše synu
svému povoloval a doufal, že se vybouří.
Mladý Bedřich měl pro sebe dva pokoje
se zvláštním vchodem, kde zcela neobmezeně vládl. Ku posluze měl sluhu. Byl
to již starý muž, který již jeho otce,, pána
tohoto domu na rukou nosil. Již půl ro
ku meškal Bedřich doma, aniž by byl kdy
služky spatřil, aneb do kuchyně zavítal.
Jídlo mu nosil starý sluha do jeho poko
jů. Jednoho dne se však stařec těžce roz
nemohl a tu bylo potřeba k obsluze mla
dého pána někoho jiného.
Určena k tomu Marie. Musela se po
drobí ti. Ještě málo mladého pána byla
spatřila, i byla tedy vskutku zvědava na
něho.
Přiblížilo se poledne, kdy mu měla donésti první oběd. Třesoucí se rukou ote
vřela dvéře jeho pokoje.
Bedřich právě dokončoval svou toiletu,
když Marie jala se připravovati na stůl.
Zahleděl se na ni udiveně, nemoha pocho
pi ti co tó znamená.
„Kde jest starý Jan? Proč on mně ne
slouží?“
„Jest těžce nemocen, mladý pane.“
„Kdy? Vždyť já o tom doposud niče
ho nevím.“
„Asi před dvěma hodinami ulehl.“
„Toť musím jej navštíviti. Ty mně bu
deš teď díťátko sama sloužiti?“ ptal se
mladý pán, pohlížeje se zalíbením na
krásnou postavu Mariinu.
„Nevím, mladý pane, jak ráčí milost
paní ustanoviti.“
„Postarám se o to.“
Marie sklopila oči.
Cítila jak srdce jí podivně bouří, a čím
déle na Bedřicha hleděla, tím více nachá
zela na něm obliby. Uznávala, že tento
pán jest daleko hezčí a spůsobnější než
Josef v Radostově. Dokončivši svou prá
ci, ubírala se mlčky z Bedřichových po
kojů, spůsobně se uklánějíc. I Bedřich
počal přemýšleti. Ač viděl již mnoho
dívek v světě, jež ve svém vychování da
leko nad Marii vynikaly, přece cítil, že
jediný pohled Marie na něho více působí,
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než dlouhá zábava s vynikajícími dáma se splnilo. Hned týž den, co Marie jej po
mi velkého světa. Cítil se jaksi oblažen, čala obsluhovati, neodešel jako obyčejně
nadšen pohledem na Marii. Věděl, že do hostince se soudruhy, nýbrž ostal celý
to pouhá služka, uznával, že musí se jeho večer doma. Rodiče, jakož i všichni do
láska potkati s odporem rodičův, kteří mácí se obratu tomu divili, však nikdo
dbali toho, by syn jejich přivedl do do pravou příčinu si nedovedl vysvětliti.
mu nevěstu bohatou, jakož i ze slušného Marie, znajíc dřívější’ zvyky Bedřicha,
obchodního místa. A přece vzdor tomu tušila, kdo je toho asi příčinou, však ta
myslel na Marii, na dívku chudého ducha, jila tb u vnitru svém co nejpečlivěji. Tak
kterou byl teprvé jednou opravdově spa přiblížil se první večer, kdy Marie vešla
třil. Vždy jindy, kdykoliv potkal jednu do pokoje Bedřichova při záři světla. Tu
ze služek v domě, ani si ji nepovšimnul, zdál se jí Bedřich krásnějším než prvé a
zaměstnán jsa svými myšlenkami. Dnes mladistvé její srdce počalo silně bušiti.
Zkušené oko
však učinila
Bedřicha po
jedna z těchto
znalo hned co
dívek na něho
se děje v srd
dojem. Byla
ci mladé dív
to opravdová
ky. Mimovolláska? Ci byla
něriiaklonil se
to pouze tou
k Marii, když
ha po změně
dalšího žití a
odložila talíře
konání? To si
na stůl, a vlas
nedovedl sám
jeho dotkl se
Bedřich
nitváří jejích,
kterakž vysvěcož na ní účin
tliti.
kovalo jako
jiskra
elektric
Podobně se
ká.
Několik
dělo s Marií.
slov, jež Bed
Ta viděla ča
řich k ní pro
sto Bedřicha
mluvil
dodalo
jiti do domu
jí opět srdce,
na mol opilé
tak že při od
ho se svými
povědi na ně
kumpány, ni
opanovala sa
kdy si jej ale
ma sebe, ukrý
nepovšimnula
vajíc vnitřní
až dnes teprvé
pohnutí své.
při pohledu na
něho cítila co
Odcházela z
si, jako při
pokojů Bedři
"jMich. £Dimitrevič jäkobelev.
prvním spatře
chových roz
ní Josefa v
čilena a roze
Radostově.
chvěna, zapo
Viděla před sebou neustále obraz Be mínajíc na vše kolem sebe, vidouc pouze
dřicha a tím z mysle mizel jí milovaný jeho krásnou postavu v lesku záře jak na
Josef, který arci v srdci nezkušené dívky chyluje se k ní, jak vlas jeho vine se po
musil postoupiti místo vybroušenějšímu tvářích jejich........
Bedřichovi. Tak vznikla mezi oběma
Celou noc bděla. Ráno,vstala, bledá,
mladými lidmi láska, aniž by jeden o dru zamyšlená, však ještě krásnější než jindy.
hém tušili, zda-li se na vzájem milují.
Mladý pán, když přinesla mu snídani,
podivil se té kráse a v duchu uznal, že
žádná z dívek městských se jí nevyrovná.
III.
„Nu, Marie jak se máš, jak se ti líbí,
Co nemohl žádný dokázati, by totiž že musíš nyní i mne posluhovati, čímž
Bedřich ostal doma u večeře, najednou přibylo ti více práce,“ oslovil ji Bedřich.
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Marie odpoyeděla několika obvyklými

lenec nemohl se již dlouho dočkati— ani
řádečky útěchy, ani slůvka lásky.... By
„Doufám ale, že bude ti v službě uleh lo vůbec v Radostově smutno. Starár
čeno; včera jsem mluvil s matkou o tom, matka vyčítala otci, proč naléhal stále
bys byla úpně jen mé službě ponechána na Marii, aby šla do světa na zkušenou;,
dokud se Jan neuzdraví; myslím, že proti mohla prý býti právě tak dobře doma, ja
tomu nebudeš ničeho namítati.“
ko jiná děvčata jsou a nemuseli míti o ní
„Poslouchám vždy milostpaní, a zajisté žádnou starost. Otec arci neodpovídal,
i nyní se neprotivím rozkazu jejímu.“
Josef často docházel k nim, vyptával se
jak
se Marii v Praze vede a co píše. Do
A od toho dne sloužila Bedřichovi. Jan
stal
vždy tu samou odpověď: dosud ne
se však neuzdravil a za několik dnů sko
nal. Bedřich nenaléhal, by mu opatřen psala. A tak co v Praze Marie byla bla
byl nový sluha, patrně se mu líbila lépe žena v objetí Bedřicha, trápili se doma o
služba Marie než sebe lepšího sluhy. ní v úzkosti rodiče. Starý nemohl pochoRodiče viděli, že mladý pán od těch dob | piti, jak tak dobře chovaná dívka
více se zdržoval doma, více v obchodě | se takto chovati; neznal ť chudák kluzkou
pracQyal a vůbec stával se hodnějším člo- dráhu velkoměstského života. Konečně
se rozhodl, že se do Prahy podívá, jak se
věkeiiL
I na Marii bylo zříti obrat; dřívější za- Marii vede a na tom také ostalo,
A Marii se dosud vedlo dobře. Bedřich
smušilost zmizela ustupujíc tváři rozra
dostněné. Příčina byla jednoduchá. Be jí miloval, ujišťoval ji tak každý den a
dřich po krátké době vyznal Marii, že jí ona věřila. Vždy večer dlouho, dlouho
miluje. Nepřekvapilo jí to, ač zřejmé to sedávala v jeho komnatě, bavili se spolu,
vyznání předce upamatovalo jí na její on ji celoval a Ona jemu podobně splá
cela............
chudé rodiče, na jejího Josefa.
Bedřich řekl jí to tak íioroucne a oprav
IV.
dový že byla přesvědčena o pravdivosti
jeho slov. Zapoměla na domov, záporně*
Mezi tím, co Bedřich s Marií tonuli ve
la na všecky sliby, nepamatovala na radu štěstí lásky, stahovaly se mraky na obzo
matky, by všem stykům s mladými muži ru jejich radosti. Otec Bedřichův nechal
se v městě vyhýbala. Bedřich jí byl vším si jednoho dne syna k sobě zavolati.
.... Což by byla ona první, která z chu
„Bedřichu,“ pravil jemu, „stárnu, bude
doby povznesla se na mocnou, bohatou zapotřebí, bys co nejdříve ujal se obcho
paní? Což nejsou příklady, že boháči du, nemá-li hynouti. Uznáš, že proto ne
béřou sobě chudé, krásné děvy pouze z vyhnutelně musíš zříditi sobě domácnost,
lásky?
proto není pomoci, oženíš se. Vyhlídl
A těmi nadějemi se těšíc, viděla se již jsem ti již nevěstu, jest, bohatá, krásná a
po boku Bedřichově, cítila se býti jeho šlechetná. . . . “
šťastnou chotí! Rodiče Bedřichovi arci
„Nemluvte dále otče,“ přerušil mu Be
o jejich lásce nevěděli, ani netušíce, proč dřich další slovo, „bylo by to marno, já
syn jejich takým pořádným člověkem se sám již volil a proto nemohu přání vaše
stal. Byli by se zajisté zhrozili lehko mu co se týče té bohatosti vyhověti. Ože
myslnosti Bedřicha, který jsa z rodu vyš ním se, když přání vaše také jest, však
šího, služkami se obíral. Otec byl zane volbu nevěsty ponechte mně.“
prázdněn obchodem, matka starostmi o
„Co se toho týče, i s tím mohu souhladům, tak že Bedřich mohl dělati co se mu siti, vol sám, vždyť vím, že špatně voliti
líbilo........
nebudeš.“
„To také doufám; miluji děvu krásnou,
A čas ubíhal rychleji než voda řeky,
byl ať Marie již dva roky v Praze. Cím šlechetnou, však chudou.“
„Chudou? Chudou? Jak to míníš, sy
dále, tím méně psala domů, a když někdy
tak učinila, ani slovem se o své lásce ne nu? Má snad o něco méně jmění než my
zmínila. Staří rodiče ani netušili, proč a proto ji nazýváš chudou?!“
jim jejich dcera druhý rok méně píše než
„Ne, otče, nemá ani haléře.“
„Ani haléře! Hahaha! A to se nebojíš
na počátku svého pobytu v Praze, domní
vali se však, že snad pilná práce ji od to říci svému otci do očí?“
„Vy sám navrhl jste, bych se ženil.“
ho zdržuje. I Josef její dosud věrný mi
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„Nemluv hloupě, synu, když pravím by
jsi se oženil, nemíním tím snad říci, bys
žebračku. . .. “
- „Dívka poctivá není žebráckou, ctnost
daleko cennější jest zlata pokladů. . . .“
„Aj, aj, mladý světák, dřívější hýřil,
■dnes káže mně o ctnosti. Však nerozčiluj
me se, vždyť nevím dosud, kdo ta ctnost
ná dívka je. Prosím, jmenuj mi ji.“
„Marie, naše služka. . ..“
Kdyby byl blesk udeřil vedle obchod
níka, nebyl by se snad tak polekal, jako
při těchto slovech. Zbledl strašně a zaječel:
„A to se opovažuješ říci tvému otci,
ty. . . . ty. ... “ a obě pěstě šermovaly
vzduchem, jako by Bedřicha měly sklátiti
k zemi.
Otec těžce oddychoval.
„Nezlobte se otče, nechtěl jsem vás
rozčil iti; to však mohu vás ujisti ti, že
má slova míněna byla poctivě. . ..“
„Mlč, mlč,“ křičel starý, „ty mluvíš o
poctivosti, ty jenž v mládí ani jeden ve
čer nebyl jsi doma, ty, jenž utrácel jsi mé
naspořené jmění a já k tomu mlčel, ty
dnes osměluješ se říci mně, že vezmeš si
moji, tvoji, naší služku, děvečku. Člověk,
který tolik viděl, bohat jest, zahodí se
tak, že laškuje se sobě podřízenou oso
bou?! O to jsem přece v bývalém záletníku nehledal, že ožení se z lásky. . . . “
„Dosti toho otče, dosti výčitek; neupírám, že byl jsem divoký, však když nale
zl jsem tak milou bytost, která dovedla
toho, že stal jsem se zcela jiným člově
kem, proč odpuzujete mne od štěstí mého?
Ci myslíte, že štěstí sídlí jen tam, kde
bohatství se nalézá, kde mamon vévodí?
Mýlíte se, drahý otče. Sňatek z lásky ne
se požehnání, nese spokojenost a štěstí a
to zajisté jest první věcí, již člověk má
hledět dosáhnouti.“
„Nudíš mě tvou filosofickou přednáš
kou; ustaň, prosím, však já vypudím ti
vrtochy ty z hlavy. Zdá se, že jsi přičichl
kdesi ku demokratické škole, neb slyšel
jsem již více podobných bláznů takto
mluviti. Rádný obchodník počítá a kdo
počítá, takto nemluví, proto nutno, bys
ohlédl se dnes trochu po obchodě. Máme
důležité věci k vyšetření v Berlíně, ne
chci sám však pokladníka tam vysiati,
proto pojedeš s ním. Zdržíte se tam asi
týden a pak si dále o té prožluklé ženitbě
promluvíme.“

A otec vžäl syna pod páži i odváděl ho
z komnaty ven. Šli do obchodu. Obchod
ník vyměnil několik slov s pokladníkem,
který odešel. Po té dával návod Bedři
chovi, co a jak má v Berlíně zaříditi. Za
nedlouho vrátil se pokladník úplně na
cestu připraven, nesa veškerá zavazadla i
pro Bedřicha. Ba i plaid mu přinesl a ce
stovní čepici, tak že týž tu stál ani sám
nevěda jak na cestu připraven.
„Za půl hodiny pojede vlak,“ pravil
obchodník, „proto pospěšte, ať nezmeš
káte.“
„Snad přece musím se rozloučiti s mat
kou?. . . .“ namítal Bedřich, v duchu při
dávaje: „a s Marií.“
„Není třeba, ona ti to pro dnes dojista
odpustí, neboť kdybyste se obmeškali,
byla by důležitá věc ztracena.“
A Bedřich musel chtěj nechtěj jiti.
Arci se v duchu těšil, že týden není tak
dlouhý a pak že vše do pořádku uvede.
Týden! Týden jest sice krátký, však
mnoho, mnoho se v něm nechá vykonati.
A starý Ileller — tak se totiž obchodník
jmenoval, nelenil. Marie dostala okamžitě
výpověď.
Strnula, toho se nenadála. Bedřich ne
byl doma, nemohl jí brániti, musela jiti.
Hellerovi se plán zdařil. V mžiku myslel,
že odvrátil nebezpečí. Marie chtěla mlu
viti se starým pánem, s paní, žádný jí k
sobě nepřipustil, vyštvali ji. Prosila, pla
kala, zapřísahala se, že má něco velmi
důležitého pánům, hlavně Bedřichovi
sděliti, nepustili jí však k sobě. Musela
jiti... . kam? .... O to se nikdo nestaral.

V.
Jsme opět v Radostově. Tichý, pěkný
večer. Ani mráčku na obloze, hvězdy
leskly se na klenbě nebes, tu i tam někte
rá klesla k zemi.... Říčka, jenž se zvol
na v povzdálí Radostova vinula, tiše šu
měla. Zelená voda její leskla se jako
aksamit a hvězdy odrážely se co perly. .
Tichý, pěkný večer.
Na břehu říčky stála jakási osoba, žen
ská, zahalená v šat. Vedle ní ležel malý
uzlík. Ruce měla sepiaté a upřeně hledě
la na vodu.
„O bože můj,“ tak polohlasně horovala,
„jsemť tedy zdě, vracím se do svého ro
diště, kde co malé dítko jsem sobě hráva
la, kde prožila jsem tak mnoho krásných
dnů! O kéž se ty časy navrátí, věděla
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bych jak se nyní zachovati. Jak mám
ukázati se v rodné vísce, jak mám předstoupiti před své rodiče? Před ty dra
hé rodiče, které jsem tak zanedbávala
pro—Bedřicha! Svůdník! On všeho vi
nen; já byla nezkušená mladá dívka —
omámil mne, byl tak krásný, milování
hodný.... Ach! Jak mám předstoupiti
před Josefa, který mé tak miloval a do
sud miluje, nevít’ ubožák, co se se mnou
stalo, jak jsem bídná! A Bedřich? Ujel,
nechav mne z domu vypudit! A já mu
přece tak věřila! Byla tedy jeho láska·
pouhý klam? Byly jeho sliby pouze hra
dy na písku? Dříve mě miloval, líbal,
dnes, kdy cítím se matkou býti, mne více
nezná. A já jej tak milovala!.... O jak
krásně zde ta voda hučí, nebylo by mně
lépe, kdybych našla v chladné té řece
hrob? Nikoli, žiti chci, Bedřicha chci
ještě spatřiti, zde pro mne místa není!“
A voda zašuměla v odpověď dívce, kte
rá přišla sobě sem postěžovat na trpký
osud mládí, na trpký osud žití.
Tichý, pěkný večer....
Ze dívka ona byla naše Marie, poznal
každý. Vracela se tedy domů ze služby,
v jakém stavu dozvěděli jsme se z její sa
momluvy. Nevěděla ubožák, že Bedřich
byl oklamán, podveden a ona že padla v
oběť zatvrzelosti Hellerově. Myslela, že
i on ji opustil, ač vnitřní tušení pravý
opak jí sdělovalo. Jak nerada vracela se
k rodičům, však kam měla se uchýliti?
Všude cizí nevlídná ruka, všude zráda,
bídné smýšlení. Byť bylo nejhůře, vždy
jen k rodičům máme důvěru. A oni? S
bolestí a výčitkami mnohdy nás přijmou,
však přijmou nás přec. Zlatí rodičové!
Marie vešla. Překvapení otce i matky
nedá se slabým pérem vypsati. Cekali jí,
těšili se na ní, vždyť oiec chtěl již k ní
jeti, však večer, zemdlenou, utrápenou,
tak nemyslili jí spatřiti. Představovali si
jí co dívku plnou života, bujarou, však
spatřili jí, sice krásnou, ale truchlivou.
A což když jim vypověděla co se stalo.
Otec a matka lomili rukami, plakali, rva
li si vlasy... . Nezapírala. Přiznala se
ku všemu. Otec chtěl jiti do Prahy, pro
mluvit! se starým Hellerem, chtěl vyzvati
Bedřicha, by zachránil čest jeho dcery,
avšak Marie nedovolila, pravila: „Ví o
mně, když bude chtíti najde mě.“
Přišel i Josef. . . . ani tomu nezapírala
.... Plakal a naříkal. Tvrdil, že vzdor

všemu jí miluje. ... Ba chtěl si jí vžiti
za ženu. Nesvolila, řkouc, že nechce jej
učiniti nešťastným a vzpomínala na Bed
řicha! A Bedřich? Bedřich přišel z Ber
lína a nenašed Marii, zuřil. Pravili mu,
že Marie hned po jeho odchodu utekla.
Přišel prý pro ní jakýsi mladík a odvedl
jí pryč. Kolísal se, tušil zrádu, však —
mlčel. Chodil po Praze, hledal Marii,,
však nenašel· Starý duch v něm obživnul
i počal navštěvovati hostince. Otec učinil
mu opět návrh k ženitbě. Po krátkém
rozmýšlení svolil! Stal se ku všemu ne
tečným, lhostejným. Mrzel se na Marii, že
odešla než se vrátil, věděl že jest matkou
jeho dítěte, opět pomýšlel na zrádu, však
opět nechopil se energie, opět mlčel. Ne
chal sebou dělat, co se komu líbilo. Starý
Heller ustanovil sňatek; poslechl jakomalé dítě.
A Marie? Trápila se u rodičů v Radostově. Blížil se den, kdy měla dátí
život Bedřichovu dítku.... Odešla z do
mova jak byla přišla, šla do Prahy, ne
chtěla, by celá ves její hanbu viděla. . ..

VI.
Bylo den před sňatkem Bedřicha s bo
hatou slečnou Amálií S. Příjemné ráno.
Dům Hellerův poskytoval pohled jako
mraveniště, vše se tam jen lesklo, konaly
se přípravy k zítřejší svatební hostině.
Starý Heller zářil štěstím, že přece donu
til syna k ták výhodnému „obchodu“, jak
on sňatek nazýval.
Bedřich procházel se v průjezdu do
mu, jehož majitelem se měl zítra státi a
přemýšlel. O čem? O Marii? Či o krás
né jeho nevěstě? Byl velmi zamyšlen. V
tom vytrhl jej z dumání smuteční zpěv.
Vyšel mimovolně na ulici. . . . ubíral se
tudy pohřební průvod. Pohlížel zvědavě
na účastníky pohřbu, nebyl to pohřebskvělý, však slušný. Na zadní straně·
umrlčího vozu byl přilepen list oznamu
jící jméno a stav nebožtíka. Bedřich mi
movolně naň pohlédl. Trhl sebou, po
kročil vpřed a četl:. Marie Jandova, služ
ka z Radostova....
Více nečetl, zbledl, přiskočil k průvo
du a tázal se za rakví jdoucího muže:
„Kde zemřela tato osoba?
„V porodnici předevčírem.“
„A dítě?“
„Také zemřelo.“
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„Vše, vše zemřelo, ó nešťastná Marie!“
a jako liticemi štván ubíhal s místa hrů
zy. Lidé nan pohlíželi u vyjevení.
" „Kdo jest to?“ tázal se starý muž v
průvodu, otec to zesnulé.
„Bedřich Heller, pán tohoto domu.“
Stařec zoufale vykřikl.
„Toť bídník, jenž zneuctil mou dceru
a připravil jí v chladný hrob.“
A potácel se v mdlobách.
Výjev ten přivolal zástup lidu na ulici.
Rokováno živě o udalosti.
Průvod se hnul dále..............................
čtvrtý den po této udalosti přinesly
noviny následující zprávu:
Zmizel. Známý boháč, mladý Bedřich

Heller zmizel z Prahy. Měl míti právě
svatbu se slečnou Amálií S., která však
marně ženicha svého očekávala. Vzal s se
bou všecky hotové peníze, jež měl. Ob
chod tím však neutrpěl. Vypátralo se,
že koupil sobě na nádraží lístek do Lon
dýna, kamž také odjel a kdež se snad co
tyto řádky píšeme nalézá. O odjezdu je
ho kolují rozličné romantické pověsti.
*
*
*

Bedřich se více do Prahy nevrátil, ne
vědělo se kde se vůbec nalézá. Známí,
kteří jej osobně znali, tvrdí že sešli se s
ním v Londýně, jiní v Cařiliradě. Jedem
dokonce prý jej viděl v Americe.

DĚLNICKÁ.
SEM český dělník, dělník Čech
^aznám a vítán v krajích všech;
kde síla jiných chábne již,
tu řeko vně já zvednu tíž —
nebť česká ruka, česká pěsť
J ta dělá všemu světu česť.

Svou vlast já nad vše miluji
jí život svůj já věnuji,
jí přeju v každý okamžik
jen volnost1, mír a blaha vznik,
a kdo by mi jí hanět chtěl,
ten pravdy by se dověděl!

Já pracovat a zpívat znám,
zeť plesá nad mnou pán bůh sám
a posměchu a vzdoru zmar
sám dává mému dílu zdar.
Mne práce žádná neleká
a byť k ní cesta daleká.

Jsem hrdý na svůj český rod
a cizích neznám měr ani mod,
kdo jazyk můj mi hanobí,
ten rve mi duše útroby;
já jsem český dělník, dělník Cech
a to až na poslední vzdech.

Co rámě české zdělalo,
to dlouhé věky přečkalo,
co zbudoval praotec Čech,
to pevně stálo v dobách všech,
a vnuk jeho co vystaví,
to vlasť i národ oslaví.

Co započali otcové,
to dokonají synové,
a ti-li zemdlí docela,
pak potomstvo to dodělá,
i bude stát přec jednou sám
té naší budoucnosti chrám!

Ač dělník jsem a chuďas jen,
přec doma chci být svoboden;
jeť milejší mi chudoba,
než bídná, mrzká poroba,
a proto největší můj vrah,
kdo v otroctví mne šlape prach.

Jen svorně k bratru stůj
a v dobrém všem jej podporuj,
jen páže k páži juž se druž
a svaté naší věci služ,
nechť jedna mysl, jeden duch
nás ve bratrský pojí kruh.

Bůh žehnej české práci již
a znik a zdar nám uděliž,
by po tak dlouhém trápení
na světlo vzešlo spasení
a ubohá ta naše vlasť
nalezla volnost, mír a slasť.

Em. Zuengd.

MATKA Ä syn.
^Vánoční příběh. — £Dle ^T. JBottichera volně upravil

.......

štědrý den, den to plný citu a vyrostl. On sice mnoho hloupých kousků
^(30 přátelství. Nastával právě sou vyvedl, však nikdy žádnou špatnost. Roz
mrak; na ulici rozsvěcovaly se svítilny, umí se, že mnohdy matce učinil mnoho
denní hluk ustupoval posvátnému tichu nepříjemností a starostí. Po každém roz
nočnímu. V malé podkrovní světničce, pustilém kousku synově hrozil poručník
kde dosud panovalo pološero, seděla stará .matce, že bude-li si Pavel takto dále popaní, majíc vedle sebe položené pletení a čínati, svou podporu mu odepře.
přemýšlela. Stranou, na bíle pokrytém
A hrozba ta mnoho starostí matce pů
stole postaven byl vá
sobila. Ona měla ku
noční stromek, bohatě
svému žití malé vý•ozdobený svíčkami a
služné, které ji poru
-cukrovím. Vedle něho
čík každé čtvrtletí pra
na bílém prostěradle
videlně vyplácel. Mi
ležely rozličné dárky.’
mo to vždy dlouho do
Stará paní pozvedla
noci pracovala a sko
hlavu a naslouchala
rém také tolik sama
směrem ku dveřím. Po
vydělala co její malé
«chvíli otevřela okno a
výslužné obnášelo a
ač s penězi velmi ho
hleděla opět naslou
chajíc na ulici. Na ospodařila, přece se jí
bličeji obrazila se jí
často nedostávalo, a
netrpělivost; čekalať
tu vždy ku konci čtvrt
dnes návštěvu syna,
letí mnoho těžkých
kterého již patnácte
starostí zakoušela. By
roků nebyla spatřila!
la to však skorém její
Patnácte roků!! Jak
vina, že peníze na ce
dlouhý to pro milují
lý vyměřený čas jí ne
cí srdce matčino čas,
stačily. Ona sice na
to cítí toliko matky
světské radosti, jež
mnoho peněz vyžadují
samy.
Lidé, kteří starou tu
málo spotřebovala, ale
paní znali, tvrdili, že
jelikož byla vznešeně
syn, 11a kterého dnes £Don f^rancisco (q-arcia C[alderon. vychována, neuměla
tak toužebně čekala,
však v okamžiku tak
vždy ničema byl, kte- |_______________
se zaříditi, by vždy
od času do času záso
rý již co malý hoch z
domova chtěl utéci. Však lidé mluví le- by své rozdělila a s nimi vycházela. A
cos co nevědí a co často pravda není. A proto často večer, když svou hotovost pře
tak bylo i zde, lidé sice o synu staré paní počítala, seznala, že mnoho vydala a že
lecos,vypravovali, což však více méně lež musí se ještě více uskrovniti, chce-li na
dále patřičně vycházeti.
byla.
Ovšem byl divoký již jako hoch, což
Když Pavel dostoupil patnáctého roku
však nebyl žádný div, an mu otec záhy věku svého, vzal jej poručík ze školy a
zemřel, tak že Pavel bez přísné dohlídky uzavřel dáti jej na učení některého řernel
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sla. Pavel neměl sice z toho žádnou ra- J; o jeho dosavadních rozpustilých kouscích
dost, ale podvolil se přec. Vybral sobě ničeho nevědí. Zároveň jí pravil, že již
řemeslo stolařské. Brzy však hrnuly se učinil k tomu potřebné kroky a přípravy.
na Pavla rozličné žaloby, a po roce učení A matka, která měla tím ztratiti to po
poslal jej mistr co nenapravitelného zpět slední co ještě milovala, nemohla arci se
poručníkovi. Tento huboval a hrozil; odhodlati tomu se proti viti, an jen tak
matka pak plakala. Pavel přišel za ne bylo možno, by z Pavla se stal člověk,
dlouho k novému mistru, brzo ale šlo to jak poručník jí byl již mnohokráte řekl.
jako u prvního; tak uplynula tři leta, tři Pavel tedy odcestoval.

fB arcn^.^V on jSchäffer,
C^^šzrafeoxxsfeý· -v-5rslax1.ee -ve "VT"aslxi.xig'toxx'u..·

nešťastná léta pro matku, která se trápila
a starala jak >ž i pro Pavla, kterýž se vel
mi nešťastným cítil a tu matka již sama
počala pochybovat!, že z Pavla něco bude.
Tu jednoho dne svěřil poručník matce,
že jest nevyhnutelno, by mladý Pavel z
místa přišel pryč, a sice že bude nejlépe,
když odebéře se do ciziny, mezi lidi, kteří

Odcestoval daleko zámoře, do jednoho
města v Jižní Americe, kde jistý příbuz
ný poručníka zaopatřil mu zaměstnání.
Za čtvrt roku na to došlo od Pavla psa
ní. Psal nadšeně o velikoleposti země,
kde se nyní nalézá a popisoval onu veli
kou činnost na veliké plantáži v Americe.
Od těch dob psal Pavel matce častěji a
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ona vždy více a více poznávala jak jí mi na ulici; když opět nic nespatřila, počala
luje, jak dobrý a vděčný jest. Ba, za nepokojně přecházeti po světnici.
Hodiny odbíjely jedenáctou. Stará pa
nedlouho zaslal i matce menší sumu pe
něz, řka, že nyní bude moci vždy nějakou ní vysílením rozčílena klesla na pohovku.
maličkostí jí přispívati, by mohla sobě Úplná temnota rozložila se ulicí a jen te
také nějakou zábavu zařídí ti. Dále psal, mné stíny vrhaly obrysy stromku....
Právě v dobu tu, co matka zde o synu
by matka se na dále o peníze nestarala,
ale když bude v nesnázích, jemu psala, snila, bojovala na vysokém moři loď proti
bouři a vlnám. Již po celou noc a den by
a on že vždy přání jejímu vyhoví.
Patnáct roků již přebýval v Americe a la loď strašně zmítána a opět strašná noc
mezi tou dobou nabyl tolik, že mohl bez znovu nastala. Na vysvobození neměl na
starostně žiti. Konečně došlo starou mat lodi žádný více naděje. Také ne ten ble
ku psaní, v kterémž jí Pavel oznamuje, dý muž, jenž na palubě klečel. Jeho ru
že na vánoční svátky se do vlasti dostavi- ce držely se pevně železného zábradlí lod
ti hodlá. O, jak tlouklo srdce paní, když ní obruby, vlas visel mu v smáčených
dopis ten čtla; ona líbala řádky kde zprá chumáčích přes smrtelně bledý obličej a
va ta stála; klesla na kolena, děkujíc pro za hvízdání bouře a hučení vln, které jej
zřetelnosti z hloubí srdce svého. A od té každou chvíli s paluby spláchnout! hro
šťastné chvíle pocítila blaženou radost, zily, přemýšlel a vzpomínal na starou pa
jakouž již dlouho, dlouho nebyla cítila. ní, která právě v tu hroznou dobu
Přiblížil se štědrý den a vánoční strom, asi šťastně se usmívajíc pro něj připrave
který mu měl opět po tolika letech ve vla ný vánoční strůmek osvětluje a na jeho
sti svítiti, stál připraven na stole, kdež i šťastné navrácení do vlasti se těší. A vše,
dárky pro něj byly uchystány. Že dnes co dosud v jeho srdci a myšlenkách místa
jistě přijde, věděla matka, neb on vždy nalezlo, muselo nyní ustoupiti před tím
jasným obrazem, obrazem šťastně usmíva
slovo byl zvyklý držeti.
jící se staré paní, s tím starostlivě bázli
*
*
*
vým obličejem, staré paní—jeho matky.
Těmito myšlenkami se stará paní za Ale smrt zahřměla hrozněji. Bouře rozzu
městnávala, a vždy více a více pozornost řila se na nejvyšší stupen. Sténání druhů
svou k ulici obracela, zdali neuslyší huče Pavlových — že on to byl, seznal zajisté
ní blížícího se vozu. Mezi tím nastala ve každý— dostouplo vrchole; vlna za vlnou
světnici úplná tma. Nástěnné hodiny od smetala osoby s paluby; jediný Pavel se
bíjely právě desátou. Stará paní nesedě dosud křečovitě držel zábradlí..............
la víceu okna. Nesmírná úzkost dostavila Byl již v náručí’.......................smrti. ...
se při zvuku hodin odbíjejících již desá
tou, tak že nemohla více upokojeně seděti a čekati. Ci přihodilo se mu neštěstí
V podkrovní světničce, kde dosud stro
mek byl postaven, ještě snila stará paní.
na cestě při tak dlouhé jízdě?
Snila krásný sen šťastného shledání s Pa
Vrhla se bolestně lkajíc na kolena.
„Dobrý bože, opatruj jej!“ modlila se vlem a kývala rukou jako na přivítání,
z hloubi duše. A znovu se zamyslila, usmívajíc se ve spaní... Ubohá, nešťast
znovu přistoupila k oknu a zahleděla se ná matko!!

Všechno marné

Dobrý návrh.

Dva Irčané spali spolu v jedné posteli
v pokoji takořka komáry naplněném. Oba
docela se přikryli peřinou, aby na ně ko
máři nemohli. Po delší době jeden z nich
vykoukl z pod peřiny a spatřiv velkou
svatojanskou mušku, kteráž jak známo v
noci svítí, zvolal: „Majku, vylez ven —
jest to všechno marné, neboť zde poletuje
jeden takový neřád velký a hledá nás s
lucernou!“

Za rokování ve federálním kongresu o
zřízení armády, člen jeden navrhoval, aby
armáda nikdy nebyla rozmnožována nad
tři tisíce mužů. Washington pak povstal
a za všeobecného veselí dal návrh, by
žádnému nepříteli nebylo dovoleno do
země naší vtrhnout! s vojskem dva tisíce
mužů přesahujícím. Návrh spůsobil ve
selí všeobecné a zahanbený kongresník
upustil od svého předsevzetí.

Po selsku.

Malé umění.

Selka se poněkud nastudila a kýcliá.
Sedlák (již dávno netrpělivý s povzde
chem): Pomoz ti pámbů do nebeského
království! A mně do hospody!
Selka (vyčítavě): Tys přece jen zlý,
muži! Vždy jen chceš to lepší pro sebe.

Strýc: Nuže, Bedříšku, viděl jsi také
už velkého slona, kterýž jest tak doved
ným, že umí sám otevřití láhev vína a jí
vypiti?
Hoch: To je hluku, strýčku! Neumí-li
nic lepšího, to je toho! To umí náš tatí
nek také.

Sebevědomí.
Soudce: Nechápu jak jste mohl zotvírati všecky dveře a všechna okna, aniž by
vás byl kdo slyšel.
Lupič: Věřím vám.
Chce-li se našinec svě
tem protlouci, musel se
dříve něčemu naučiti.
Tak drobet psáti a ubo
hé vězně odsuzovati,
není ani z poloviny tak
těžké.

Vyhrůžka
Otec (desíti letému
klukovi): Povídám ti
naposled, Václave, budeš-li se mi ještě jed
nou koupati a utopíš-li
se, zmažu tě tak, že na
to po celý svůj život bu
deš pamatovati!

Úprimný duch.

Odporučili ho.
Obchodní dům jeden byl požádán o·
zprávu o spořádanosti
jiného obchodu. Tazate
li dostalo se následující
zprávy: „Poněvadž ze
zásady nepodáváme onikom žádných nepříz
nivých zpráv, proto že
líce, nemůžeme vám o
dotyčném obchodě ni
čeho sděliti.

S obalem.
„Nuže, příteli, jak
se ti líbí má nevěsta?
Nemohu si blahopřáti k
této volbě?“
„Vskutku se ti mu
sím přiznati, že tě ale
spoň v jednom ohledu
předčí!“
Ó to vím! však ne v
jednom — nýbrž v kaž
dém — ve všem! V čem
však myslíš zvláště, že
mne předčí, milý příte
li?“
,V tom, že má lepší
vkus než ty, kterýž dala
na jevo tím, že tebe
zvolila.

Vdova. (ku svému
manželi, kterýž se jí co
duch objevil): Jak se ti
Á jsem malá, maličká,
daří, milý Vojtíšku na
ráda jídám jablíčka
onom světě?
když mně je tatíček koupí,
Duch: Velmi dobře,
a mamička oloupí.
lépe než za našeho dvacítiletého manželství na
zemi.
Vdova (potěšena): Dostaľs se tedy
Dobrý nápad.
přece do nebe?
Duch: Ó nikoliv, nalézám se v pekle.
Židovský klučina: Tatínku, já se ne
chám
pokřtít na jméno Pátek.“
Řeč vojínů.
„A proč, synáčku? Snad ze záliby proV kolik částí rozpadá se spůsob mluve Pátka z Robinsona?“
„Ne, tatínku, ale proto, abych měl
ní u vojína?
každý
týden jmeniny a dostal vždy něco·
Ve tři a sice: 1. Mlčení. 2. Nemluvení.
vázaného.“
3. Huby držení.

108

Generál Lee a čisopisy.

Chytil se.

„Dopustili jsme se velké chyby,“ pravil
slavný vojevůdce odštěpenců jižních pa
nu Hillovi, „a sice hned na počátku na
šeho zápasu i obávám se, že nechť nyní
počneme cokoliv, omyl náš zůstane omy
lem osudným!“
„A jaká by to byla chyba? Jaký omyl?“
„Jaká chyba? Hleďte, pane, ustanovili
jsme hned na počátku všecky naše nej
horší generály veliteli armádních sborů a
všechny naše nejlepší generály nechali
jsme redigovati časopisy. Jak dobře vám
známo, sám jsem vymyslil několik váleč
ných tažení a učinil návrh pro několik
bitev větších. Věnoval jsem práci své
největší péči a když plány byly hotové,
měl jsem je, pokud se dalo souditi za do
konalé. Vybojovav je však, seznal jsem,
:že jsem se hned z počátku dopustil chyb.
Když bylo vše u konce, nabyl jsem čte
ním časopisu jednoho přesvědčení, že tito
nejlepší generálové a redaktoři časopisů
spozorovali všechny vady hned od počát
ku a sice zcela správně a jasně. Na ne•štěstí nesdělili mi své vědomosti dokud
bylo ještě času k nápravě.“
Pomlčev chvíli, pokračoval pak:
„Neznám jiné ctižádosti kromě té, sloužiti věci jihanů; činím vše, abych dobyl
nám neodvislosti. Jsem ochoten sloužiti
v jakémkoliv postavení, pro něž mne mo
jí představení vyvolí. Učinil jsem své
nej lepší na poli válečném, jsem ochoten
ale postoupiti místo těmto nejlepším ge
nerálům a chci vynaložiti všech sil svých
k dobrému redigování časopisu.“

U tabule jedné seděl také mladý jeden
mužíček velmi chlubné povahy. Mluvil
neustále a chlubil se, že si dopisuje se
slavným básníkem Longfellow-em,že sní
dal s Tennysonem, že udržuje přátelských
styků s princem waleským i znal se velmi
dobře a důvěrně s celou řadou jiných vy
nikajících osobností. Konečně ozval se
jeden z hostí, kterýž dosud zachovával
největší mlčení a otázal se mluvky:
„Znal-li pak jste, milý pane, siamská
dvojčata, když meškala v této zemi?“
Hrdina náš, kterýž měl nepopiratelných
schopností ku lhaní, jinak ale byl hlupá
kem první třídy, odvětil:
„Siamská dvojčata? Zajisté pane. Se
známil jsem se velmi důvěrně s jedním,
nikdy však mi nebylo dopřáno toho ště
stí, setkati se s druhým.“

Přece k něčemuldobrý.
v

„Často“, pravil pan Fogg vyndávaje
doutník z úst, „přeju si, abych se byl ra
děj nenarodil, aneb zemřel v dětském vě
ku.“ Učiniv pak několik bafů, pokračoval
po chvíli ne bez uspokojení: „Well když
se to vezme v celku, nežil jsem nadarmo.
Byl jsem dosti dobrým manželem paní
Foggové, ženštině to, která by nebyla do
stala jiného muže, kdybych se nebyl na
pálil já!“

Po doktorskú.
„Myslíte doktore, že jsou syrové ústřice
zdravé?“ tázala se panička svého lékaře.
„Zajisté, paničko,“ odpovídá lékař,
„neboť si mi dosud žádná ústřice nestěžo
vala, ačkoliv jsem měl s tisíci co činiti.“

Dostal odbytnou.
Mladý jeden muž, kterýž se domýšlel,
že si získal lásky mladé, sličné vdovičky,
požádal jí za ruku. Vdova předložila mu
otázku:
„Jaký jest rozdíl mezi mnou a krávou
pana Baxley Durliama?“
Milenec zcela přirozeně odpověděl, že
neví.
„Pak učiníte lépe, vezmete-li si krávu
pana Durhama,“ dala mu vdovička za
odpověď.
Odešel se schlýplýma ušima.

Duchapřítomnost.
Saský jeden krejčík nalézal se kdysi v
třetím patře hořícího domu. Když byl
všechen nábytek jako jsou stoly, židle,
atd. na ulici vyházel, počal pomýšlet i ta
ké na své zachránění, nemohl však již
učiniti nic více, než vyskočiti oknem na
ulici. Vzdor všemu očekávání nestalo se
mu mnoho. Byv otázán co si myslel,
když podnikal skok tak lehkovážný, od
pověděl: „Hleďte, když jsem doletěl k
druhému poschodí, nemyslel jsem si nic,
dostav se však k poschodí prvnímu, po
myslil jsem si: „Můj ty pane Ježíšku —
u Fischerů dnes ještě svítějí.

Citlivá matka.
Na východě matka jedna byla tak la
skavou, že kdykoliv chtěla dítku některé
mu napraskati, vždy dříve chloroformem
je uspala.
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Ži’ovňä ten.

Styděl se.

Ja ncouz jedeti ukazoval udiveným di1 zm meč, o němž tvrdil, že jest to teny ., jejž měl Balaam. Jeden z diváků po* mtkl tu: „Balaam neměl žádného meče,
on si jen meče přál.“
„Well,“ odpovídá Francouz kvapně,
to je zrovna onen meč, který si Balaam
přál.“

Silný, statný venkovan, kterýž se ko
nečně roznemohl, dal se na útěk, když vi
děl přicházet! lékaře k němu povolaného.
Byv otázán po příčinách toho, odpověděl:
„O well, jestiť tomu již strašně dávno, co
jsem byl posledně nemocen —tak dávno,
že se stydím lékaři pohlednout! do obli
čeje.“

tp

Pan informátor a jeho svěřenky.

„Ale Karl··, co to. že tě vidím s tak »'ými housátky?'·
„Housátka? Ty už jsou dávno husy? kamaráde — jsem jejich
informátorem už plná dvČ lcia.‘‘

Ze soudní síně.
Obhájce: Páni porotci! Vy jste sice
jeden hloupější než druhý, přece však
s vámi—“
Předseda soudu: Pane obhájce, já uči
ním na vyšším místě oznámení o nesluš
ném vašem výroku—“
Obhájce: Páni porotci! Vy jste sice je
den hloupější než druhý, přece však bu
du s vámi pít jednu kořalku. S těmito
slovy vstoupil, jak ze soudních listin se
dozvíte, obžalovaný na podzim roku 1881
do hostince paní Rechtáčkové. . . .

Starostlivý sluhr.
Parou: Jakže? ty již zase potřebuješ
novou livrej? To jest přece jen hrozné!
Žádáš každé čtvrtletí novou livrej, kdežto
já, pán tvůj, jen jednou do roka nový ka
bát potřebuju.
Komorník: Děje se tak jen ve vašem .
vlastním zájmu, pane barone. Kdybych
měl chodit také tak ošuměle jaho vy, ne
měl by před vámi v brzku nikdo žádnou
úctu. Takto ale — — má každý již
respekt přede mnou, a následovně i před,
vámi.
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Roztržití učenci.

Odbyl jí.

Biskup Muenter v Kodani, pán velice
Paní jedna přišla ku knížeti a oslovila
učený, vyznamenával se neobyčejnou roz ho následovně:
tržitostí. Jednoho dne šel ve společnosti
„Vaši osvícenosti, můj muž mi stále
cizího učence po ulici i zahloubal se do nadává a mne trýzní.“
hovoru tak velice, že ani nepozoroval, že
Knize: Po tom mi ničeho není!
jednou nohou kráčí neustále v hlubohé
Pani: On ale také vám nadává.
strouze, následkem čehož mčl chůzi napaKnize: Po tom zase vám ničeho není.
davou, kulhavou. Když pak okolo spě
Těžké postavení.
chající jeden známý žertovně naň zvolal:
Cestnjici podomkovi; Očekávám dva
„Pro bůh, pane biskupe, co se přihodilo
vaší noze, vždyť kulháte?“ spozoroval si pány. Až přijde jeden, zaveďte ho do
ce učenec následek, nepovšimnul si však mého pokoje; druhého požádejte, aby zde
jeho příčiny i polekal se nemálo. S prů na mne sečkal.
Podomek: Dobře, pane; co však mám
vodčím svým se ani nerozloučiv, nechal
ho státi i belhal se pracně k svému domo učiniti, přijde-li druhý pán napřed?
vu. Pevně jsa přesvědčen, že si zlomil
Také soustrast.
nohu, jal se hned ve vratech strašně bědovati; opatrně museli ho služebníci doVznešená dáma sedící v pěkně vyto
nésti po schodech nahoru, a přivolati ran pené světnici u okna: Jak mrazivě mne
hojiče generálního štábu, dr. Fengera. dojímá pohled na ubohé, hladovící mrz
Vyšel-li někdy biskup ven aneb byl-li noucí ty postavy ulicí se vlekoucí! Pojď
zahloubán do svých studií a vyrušován jsem, Karolínko, skoč mi naproti do vi
býti nechtěl, kázal služebníku svému na- nárny pro sklenici vína páleného.
psati na dveře „Biskup Muenter není do
Prohraná sázka.
ma.“ Často pak stávalo se mu, že vraceje
A: Co vsadíme, příteli, žě neřekneš po
se z procházky domů a čta slova ta, prů
mně
tři slova, jež ti budu předřikávati?
vodčím svým řekl: „Vraťme se; tenhle
B:
Dobrá—platí.
biskup také nikdy není doma, aneb se už
A: Dej tedy pozor: Jitřenka.
zase nechává zapírati.“
B: (Vyslovuje po něm) Jitřenka.
O jiném znamenitém muži, proslulém
A: Večernice.
státním radovi Thorlaciovi velkém znateli
B (Po něm); Večernice.
severních starožitností také zde stůjž jed
JL; Špatně!
na anekdotka. Jednoho krásného večera
C: (Zaražen) Jakže? Vždyť jsem
letního vyjel si tento učenec, jemuž léka
ři hojné pohybování radili, koňmo k pří přece zcela správně vyslovil po tobě!
A; Nyní prohráľs sázku, neboť třetím
stavu a nechtěje ani chvilky promarniti,
slovem,
o něž se jednalo, bylo „špatné”
vzal si s sebou velký groelandský foliant,
aby v něm studoval. Koník státního ra a to jsi nevyslovil.
Šlechetný spor.
dy sám sobě ponechaný, počal se nej prvé
pásti, pak v příkopu jednom skotačí ti a
Matka: Ale u všech všudy, děti, co
za nedlouho ležel špatný náš jezdec v pak to tropíte za povyk?
trávě. Pád byl na štěstí lehký; učenec
Hoňzik: I nic, maminko. My se tu jen
spadl tak pohodlně, že v zajímavém svém hádáme, kdo z nás jest nejhodnějším.
ctení mohl pokračovati i zapoměl na své
Má větší žízeň.
ponížení docela, jestli si ho vůbec povši
mnul. Po nějaké době jel známý jeden
Malý August byv otázán, kdo že má
okolo a spatřiv učence v trávě ležícího, větší žízeň, zdali on, aneb jeho otec, od
volal naň: Pane rado, pane rado, pojeďte pověděl: „Hni! žízeň mám jistě větší já
pak přece se mnou.“
než on — avšak otec můj pije více!“
„Děkuji vám, děkuji,“ odvětil učenec
To mu ještě scházelo.
pohněvaný tím, že byl ze svého bádání
vyrušen. „Vždyť pak přece vidíte, že
„Jestli pak jsi již slyšel, že pan Olšovjedu k přístavu, kdež mám důležité zále ský dnes v noci zemřel?4—„Zemřel? Snad
by ne? No, to chudákovi tomu ke všem
žitosti k vyřízení.
jeho nesnázím ještě scházelo!“
Pak pokojně četl dále.
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Poněkud urážlivé.

Nové náboženství.

Kněz, který onehdy zahajoval zasedání
vrchního soudu v Auburn, Me., modlit
bou, uzavřel tuto slovy: „A kéž se ko
nečně. staneme obyvateli země, v níž ne
ní právníků, soudců, ani soudů —amen!“
To byla přece jen neslušná poklona pá
nům překrucovacům paragrafů!

Kníže navštívil vojenskou nemocnici.
Přistoupiv k loži jednoho vojína tázal
se ho:
„Evangelický neb katolický?“
Chtěl se totiž dověděti, jakého nábo
ženství vojín jest.
„Revmatický,“ zněla vojínova odpověď.

Z pošty.

„Není zde prosím na mě psaní?“
„Jak se pane jmenujete?1*
„Florián Kuřátko.“
„Na to hezké jméno jest zde psaní; ale jak mi ručíte za pravost
své osoby?“
„Zde,slečno; má fotografie!“

Polehčující okolnost.

Nepravé místo.

Soudce (k tulákovi, kterýž ukradl hůl
s vyřezávanou opičí hlavou): Doznáváte
tedy, že jste tuto hůl odcizil? Můžete
snad uvést nějakých polehčujících okol
ností, jež by byly s to trest váš zmírniti?
Tulák: Zajisté, pane soudce; hleďte
jen — (štkaje:) když ona vám ta hlava
na holi byla tak nápadně podobna mému
zemřelému otci, že jsem se nemohl zdržeti, abych jí nevzal!“

Kmotr Houžvička přišel do města a ubíral se okolo staveniště jednoho. V tom
spadne cihla a zrovna IToužvičkovi na
hlavu. Cihla rozbije se na kusy. Houž
vička poškrabe se trochu na čele a volá
pak nahoru na zedníky:
„Hej, vy tam na hoře, poslouchejte!
Mají-li cihly vaše zůstat celé, musíte je
házet někam jinam než na mou hlavu ..
Rozumíte?!“

112 —

Obchodní horlivost

Pozdravení a poděkování.

Kupec, kterýž obyčejně pracoval do
půlnoci ve své písárně, zemřel jednoho
dne odpoledne velmi náhle, byv raněn
mrtvicí. Starý jeho knihvedoucí, kterýž
přísně dbal pořádku, pospíšil ihned do
písárny a naleznuv zde několik dopisů
psaných rukou kupcovou, připravených k
odeslání, připsal k nim v slepé své horli
vosti služební následující poznámku: Též
nemohu opomeňouti sděliti vám, že jsem
se dnes o 2. hod. odpolední se světem
rozloučil.

Velebníček jeden měl v obci K....
první své kázání na zkoušku. Započal se
slovy: „Apoštol Pavel nechá vás pěkně
pozdravovati!“ Pojednou se zarazil a po
chvíli opakoval: „Apoštol Pavel nechá
vás pěkně pozdravovati!“ —Nyní pozbyl
úplně paměti a chtěje si pomoci, započal
znovu: „Apoštol Pavel nechá vás pěkně
pozdravovati—“
„A obec naše,“ zvolal tu rychtář ze své
stolice, „nechá mu pěkně děkovati za po
zdravení!“

Také bratr.

Různé povahy.

Paní: Gustinko, co to bylo za muže, s
nímž jsi včera tak dlouho stála ve vratech
a hovořila?“
Služka (s uzarděním): Ten? O milost
paní, to byl můj nej starší bratr!“
Paní: Tvůj bratr? Vždyť já ani nevím,
že bys měla ještě bratra. Jak pak se
jmenuje?“
Služka: Sebastián Mrkvička, milost
paní.
Paní: Jak to ale přijde, že nemá stej
ného s tebou jména?
Služka (zaražena): Jak to přijde?
Jak?— Um — to máte tak, milostivá pa
ní — on byl už jednou — ženatý.

Vévoda z Buckinghamu.
Kdosi prosil jednoho dne vévodu z Bu
ckinghamu, aby se zaň v jisté záležitosti
u dvora přimluvil i dodal: „Učiňte tak
pro vše co vám svaté — neboť se ne
mohu spolěhnouti již na nikoho jiného
než na boha a vás, milostivý pane.“
„Tu vás musím opravdu politovati,“
dal mu vévoda v odpověď. „Neboť bůh a
já—my u dvora platíme právě nejméně!“

Sivé oči.
Slavný básník anglic. lord Byron měl
zvláštní jakýsi odpor vůči sivým očím.
„Jste mladými lidmi i můžete užitkovati
z toho, co vám povím!“ vyjádřil se jedno
ho dne ve společnosti, kde se právě mlu
vilo o povahách. „Nevěřte nikomu, kdo
má sivé oči.“
„Vždyť ale máte sám takové!“ podotkl
jeden z přítomných.
„Vím to,“ zněla odpověď básníkova;
„však mnohý, kdo se mnou měl co jednati, byl by dobře učinil, kdyby se byl řídil
ýmm pravidlem.“

Za poslední války v Španělsku vstou
pili tři vojíni, Francouz, Španěl a cikán
rodem, do hostince jednoho. Nad krbem
visely malé hodinky kapesní, jež se všem
velice líbily. Když byli hostinec opu
stili, pravil Francouz:
„Byly to přece jen pěkné hodinky —
škoda že jsem je nemohl koupiti!“
„Lituji, že jsem je neukradl,“ odvětil
Španěl.
„Já je mám v kapse,“ podotkl cikán.

Pěkně rozhodnuto.
Profesor K. . .. měl syna, kterýž byl
profesorem v jiném městě. Jednou psal
profesor syn profesoru otci, žádaje ho o
peněžní nějakou výpomoc. Otec odpo
věděl na jeho dopis: „Buď má profesor
peníze aneb nemá žádných. Má-li peněz,
nepotřebuje žádných, nemá-li ale žádných,
nemůže také žádných posiati.“

Vzal jim potravu
Bodláčí jest oslovým salátem. Piron
rozhněval se na obyvatele
města Beaune
*
v Bourgogne. Odebral se tam a po
sekal vlastnoručně veškeré bodláčí okolo
města rostoucí. Byv otázán proč že tak
činí, odpověděl: Nalézám se ve válce s
obyvateli Beaune a proto odnímám jim
jedinou jejich potravu.

Má Snad pravdu.
Vrah (mezitím co soudcové soudní
síň opustili, aby se ve své komnatě o
rozsudku usjednotili: Ach můj ty božín
ku — jestli mne popraví— myslím že by
to byla má smrť, kdyby to mělo dojiti
tak daleko.

Číhané považují tanec za obyčejné u’navování se. Když plukovník Anson kdyusi v Kantónu v Číně ples pořádal, zvolal
přítomný jeden Číňan, přihlížeje tanci:
„Proč nenecháte práci tu konati své slu
žebníky?“
Pán: Vždyť jsem vám už něco dal.
Plašinetář: Odpusťte, milostivý pane,
to bylo za hru — já při tom také žebru.

Pán: Toť
přece jen ha
nebné, žebrati
na lidech v no
ci.
Žebrák: Pro
sím za odpuště
nou, milý pane,
já žebru i za
dne.
V Chicagu na
lezlo několik
mužů opilého
•člověka na uli
ci. Ustrnuli se
nad ním, zvedli
ho a tázali se
ho, kde že by
dlí, dokládajíce
že ho dovedou
•domů.- „V Ne w
Yorku,“ zněla
■odpověď.

Mladá.· paní, kteráž manžela svého vi
děla poprvé opilého, nepoznala co se s
ním stalo i poslala pro lékaře. Ten přišel
i pravil hned: „Zde nemohu ničeho čini
li; pošlete rychle pro kněze!“ Plna zou
falství učinila paní jak jí bylo nařízeno a
kazatel přišel. Podívav se na muže, še
potal lékaři:
„Já myslím, že jest opilý!“. . . .
„Aj,“ odvětil
lékař, „vím to
Šetrnos*.
tak dobře jako
vy, velebný
pane,já nechtěl
ale býti jedi
ným, kterýž se
sem bezúčelně
namakal.
Na
každý spůsob
můžete zde víc
pomoci, až vy
střízliví než-li
mohu já.“
v

Sasek opata
Bertholda ze St
Gal len řekl ro
ku 1296 pánu
svému na cli
ry šském jezeře:
„Kéž by to by
lo samé mléko!“
„Však co bys
do něho chtěl
„Chlape, tys
nadrobiti?“ tá
■opilý!“ vzkřikl
že se.opat. „Sa
pán na svého
mé mnichy a
■sluhu.— „O ne,
jeptišky a ďá
pane,“ odpoví
Li na , [..lutyz uvl v u«>ci z teplenu Južbu Vj burcován bel musel by
dá sluha, „já a pri j I1 k sr c«*, shledává, že ia’o má pouze bolení pak polévku tu
pil jen červené zubuj: A k vůli lakové hiouposti jste mne museli noč vyjísti.“ —„A
a bílé víno a ního času vytáhnout z postele? Což pak jsie nemohli mne také?“ tá
nyní táhne mne počkat do rana?
že se opat. —
Selka: Ponžen prosím, milostpane, my jsme pro
jedno na jednu
poslali v noci, proto že nám to přijde laciněji. V „lim! Nevím
a druhé na dru vás
noci jak račte vědět nemáte beztoho ničeho na práci.
proč bych ďá
hou stranu.
blu nedopřál
také jedno z
Posluha je
den stojí na rohu, opřen jsa o svítilnu, nejlepších soust, jaké kdy zažil?!“ zněla
když se okolo ubírá veliký pohřební prů šaškova upřímná odpověď.
vod.
Slušně ošacený pán zastaví se u posluDva slepci žebrali. Zlomyslný člověk
hy a táže se ho:
ubíral se kolem nich a pravil: „Rozdělte
„Kdo pak to zemřel, příteli?“
se,“ aniž by jim byl však něčeho dal. V
„Zcela jistě to nevím,“ odpovídá po malé chvíli drželi se oba slepci za vlasy,
sluha, „myslím však, že to bude ten, jenž neboť každý myslel, že ho jeho soudruh
leží v rakvi.“
chce okrásti.

114 —
Slavný francouzský básník Voltaire
byl po dlouhý čas od člověka nepatrného
obtěžován pošetilými dopisy. Voltaire ne
odpovídal, dopisovatel psal však dále, až
mu Voltaire konečně odpověděl: „Milý
pane, musím vám sděliti, že jsem zemřel
i nemohu dopisy vaše zodpoví dati.“

S^ý muž šel v noci se svítilnou pro
džbán vody. Potkal ho mladý člověk a
vzav slepého za ruku, pravil mu: „Tys
přece jen starý, dokonalý blázen! Co činíš
se svítilnou, když u tebe noc i den jsou
stejný?“ — „Nosím svítilnu ne k vůli
sobě, ale k vůli takovým bláznům jako ty
jsi, aby mne neporazili a džbán mi neroz
bili.“ ‘

„Kdy porodí vaše manželka?“ tázal se
král Ludvík XIV. jednoho dvořenína.
Patolízalstvím oplývající dvoreniu odpo
věděl: „Kdykoliv se vašemu veličenstvu
zlíbiti ráčí!“

„Kam pak běžíš, Vašku?“
„Pro dračí krev do lékárny!“
„Tus’ mohl také dostati blížeji.“
„A kde?“
„Mohls’ pustit své staré žílou!“
Vojín nepřátelský byl ubytován u zá
možného rolníka. „Nyní jsem já zde pá
nem,“ praví, vytasiv šavli a položiv ji na
stůl. Sedlák mlčky odešel, navrátil se
po chvíli s velkými vidlemi a položil je
na stůl vedle šavle. ,,{?o to má znanienati?“ osopil se zaražený vojín na sedláka.
„I nic, pane vojáku, myslil jsem jen, že
k velkému noži patří též velká vidlička.“

Vrchní poštmistr v .N. . . . zapověděl
úřadníkům svým nošení knírů. Jeden z
podřízených úřadníků těšil se však neo
byčejné přízni vrchního poštmistra i obrátil se naň s prosbou, aby mu bylo do
Sedlák byl poprvé v opeře. „Ne, ne, co
voleno nositi knírů, doufaje jistě ve vy tu bylo zpívání!“ pravil když vycházel
plnění své žádosti. Vrchní poštmistr na ven. „A ta jedna zpívala tak špatně, že
psal na žádost: Nošení knír se povoluje, i to musela dvakrát opakovat.
však jen mimo služby.
Kujaře vešel sedlák do své stáje a chtěl
JJivně omluvila se onehdy jedna panic- I
koně upraví ti, aby se vydal na orání, ale
ka. Třetí den po svém sňatku viděla při- kůň byl zdechlý. „Nu ovšem“, povzdechl
cházeti manžela svého domu i přikradla si sedlák, ,, takhle je ovšem lépe býti ko
se nepozorována zaň a políbila ho. Man bylou než sedlákem! Po celou zimu mr
žel se tím rozhněval a vytýkal jí, že pře cha nic nedělá, jen žere a na jaře kdy má
stupuje meze slušnosti. „0 odpusť, od- I pracovat, scepen í.“
pusť, můj milý,“ volala panička plačtivě,
„já nevěděla že tys to!“
Duchovní jeden v jižní Anglii, kterýž
nerad
konal povinnosti svého úřadu, po
Vokurka byl obžalován, že obviňoval
hlížel
s
hrůzou vstříc blížící se zpovědní
Slívu z krádeže. „Nejmenoval jsem Slívu
si
•J
zlodějem,“ omlouval se Vokurka před době svátků velikonočních. Vynašel
však
dobrý
prostředek.
Ku
konci
kázání
soudcem, „tvrdil jsem jen a tvrdím ještě
nyní, že kdyby mi nebyl Slíva pomáhal v neděli květnou oznamoval totiž s kaza
hledati tobolku ztracenou, jistě bych jí telny: „Mojí bratří, uvědomuji vás, že
chtěje zabrán i ti nepořádku, v pondělí bu
byl nalezl!“
du slyšeti zpověď lhářů, v úterý lačných
Roznášce divadelních plakátů přinesl po penězích, ve středu pomluvačů, ve
do obchodu jednoho plakát, kterýmž se čtvrtek zlodějů, v pátek lenochu a v so
oznamovalo mimořádné představení ve botu zlých žen.“ Rozumí se samo sebou,
prospěch komika Saska. „Proč,“ tázal že k němu nikdo nešel ku zpovědi a farář
se jeden z přítomných, „oznamujete neu měl dobré svátky.
stále mimořádná představení?“— „Poně
Ritkup tázal se mladé jedné dívky při
vadž nemůžeme stlouci žádné řádné,“
biřmování: „Co jest, dcero má, jedinou
zněla odpověď roznášeče.
tvou útěchou v životě i smrti?“ —Mladá
Co jest balet? — Co jest příliš špatné, dívka se zarděla, váhala s odpovědí a
než aby mohlo býti mluveno, zpívá se; když otázka vážněji byla opakována, dala
co jest příliš špatné než aby mohlo býti v odpověď:’ „Mladý obuvník ve vedlejší
zpíváno, tančí se.
ulici—on jest ale již mým ženichem.“
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Pan Krupička nařídil jednoho dne své
mu sluhovi, aby na žádný spůsob nikoho
k němu nepouštěl, ba zakázal mu i otevřítu dveře. Když po nějaké době někdo
zazvonil, vystrčil sluha hlavu oknem a
zvolal: „Zvoníte nadarmo — já a můj
pán nejsme doma.“

Mladá i sličná Spanělka šla k zpovědi.
Předloživ jí několik zpovědi se týkají1
cích otázek, tázal se kněz Spanělky po
její jménu. Panička však neuznávala za
nutno zvědavost jeho uspokoj iti i odpo
věděla mu: „.Jméno mé, velebný pane, ne
ní hříchem!“
Soudce: Pekl jste, že můj kolega pan
Kapr neumí více než váš strakatý ko
cour? — Obžalovaný: To jsem neřekl,
vaši ctihodnosti. Řekl jsem jen, že můj
kocour umí více než pan Kapr a na tom
také setrváni. Co se týče chytání myší,
nemůže se pan Kapr s mým kocourem
ani dosti málo měřiti.
Opilec zůstal v noci ležeti na ulici.
Když se byl z póla z opice vyspal, bylo
zrovna tlučeno na požárový poplach. Pro
budivší se počítá až do dvanácti, však
bití nepřestává. — „Jakže?! Sedmnáct?“
volá nanejvýše překvapen, „tak pozdě v
mém životě ještě nikdy nebylo.“

„Kam pospícháte?“ tázal se jeden no
vomanžel druhého, s nimž se setkal. —
„Jdu domu,“ odpověděl otázaný; „služka
odešla a manželka má bude o samotě.“—
„Počkejte na mne příteli, půjdu též s vá
mi domů,“ odvětil první, „právě mi na
padá, že manželka má vyšla na procházku
a služka že bude sama doma.“
Kdosi tázal se v obchodě jednom po
písárně lékařově. „.Jsem zcela sám v ob
chodě“, odpověděl otázaný obchodník,
chcete-li však prozatím počkat v mém
krámu, ukážu vám kde lékař bydlí.“

Dobrá výmluva také má cenu. Irčan
jeden vyrazil náhodou velkou tabuli vý
kladní skříně. Dal se ihned na útěk,
avšak majitel obchodu pustil se za ním i
zachytil ho za pačesy. „Rozbil jste mi mé
okno, člověče!“ volal rozzlobený obchod
ník. Nemůžete toho zapírati!“ — „Zajisté,
že jsem to učinil,“ odvětil Irčan, „což
pak nevidíte jak pospíchám domů, abych
přinesl peníze na zaplacení tabule?“

J^o/m jeden stál na stráži u velkého
děla, opustil však brzo po svém uvedení
stanoviště a odebral se do vedlejší hospo
dy.— „Chlape, proč’s opustil své stano
viště?“ zahřměl nan setník, kterýž tomu
přišel na stopu. — „Pane setníku,“ odvě
til vojín, „pokusil jsem se o pozvednutí
děla, avšak dva muži nemohou je odnést!
a přijde-li jich více, nesvedu ničeho.“
Lékař, kterýž byl ve své prakci velmi
nešťastný, byl tázán: „Prosím vás pane,
jak jen můžete věřiti v zmrtvých vstání,
když vám ještě ani jeden živý nepovstal?“

Nejlenivější muž žije snad v Newfound
land. Jmenuje se Jinges; drží si černocha,
kterýž musí zan kýchati. Opije-li se Jin
ges, černoch zan vrávorá.

Císař Augustus koupil při dražbě ostat
ků jednoho marnotratníka podušku i pra
vil: „Nemohu často pro vládní starostí
spáti — snad se mi bude lépe spáti na
podušce lehkovážného zadlužovatele.“
Kazatel kladl ovečkám svým důraz
ně na srdce, aby rodičové vynaložili vše
na dobré vychování svých dítek. Pravil,,
že v obci vidí tak mnohého hocha, kterýž,
se svým křesťanským vzděláním zůstal da
leko po zadu za svými lety. „Inu ovšem,ÍC
povzdechl si jeden hoch, „kdyby byla
matka má více o mne dbala, mohl jsem
býti již o několik roků starší a vžiti si
kovářovic Barču.“

1 'ojiň zašel kdysi do hostince, snědl
tam patnáct housek a vypil sklenici piva.
Když platil hostinskému, pravil mu ten
to: „Až budete míti podruhé zase žízeň,
zajděte raději k pekaři.“
Fiakristu tázal se neobyčejně tlustého
pána, jejž měl někam dovézti: „Mám vás
milostpane, dovézti najednou nebo na
dvakrát?“

,,.1/c, pane hostinský, to pivo jest zase*
příliš mladé!“ pravil jeden z hostů, „sot
va ho lze piti!“— „Ano, milí pánové,“
odpovídá hostinský, „tím jste vini jen vy
—když ho každý den pijete, nemůže býti
nikdy staré.“

„ Veř mi, kdybys byla znala mou první
manželku, pochopovala bys bol můj nad
její ztrátou.“ Ona: „A věř mi, že její smr
ti lituji více než ty!“
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Sluha důstojníka setkal se s jedním
svým známým, kterýž se ho ptal, jakže
vychází se svým pánem, jejž náhodou ta
zatel znal. „Ó velmi dobře,“ odpověděl
otázaný, „žijeme spolu na velmi přátelské
noze a vyklepáváme si každodenně na
vzájein kabáty, s tím rozdílem, že on vy
svleče svůj a já můj mám na sobě.“

„Dal jste své manželce podmáslí, jež
jsem jí předepsal·?“ tázal se lékař manže
la jednoho.—„Nikoliv, doktore, podmáslí
bylo příliš kyselé, nasypal jsem proto
don cukru a vypil jsem je sám.“
Důkaz.— Soudce: „Johanko Pivoňko
vá, vy tedy dosvědčujete, že Jan Lamželezó, kterýž minulé soboty rvačku zapo
čal, byl na mol opilý?“ — „Ano, to je
pravda, vaši ctihodnosti, on vypil 18 skle
nic.“ — „Můžete tvrditi, že již nevěděl
co dělá?“ — Sklepnice: „Můžu, pane su
dí, neboť když už byl jednou zaplatil,
chtěl ještě dvakráte platit a jindy platí
sotva jednou za čtyry neděle.“
Bohatý a lakomý farář,
kterýž nevěděl, kde by peníze své mohl
dosti bezpečně uschovati, vložil je do tabernakulu v kostele a napsal na toto:
„Dominus est in ipso loco!“ Pán jest v
tomto ihístě). Povedený nějaký zloděj pe
níze vyfouknul a napsal natabernakulum:
„Surr exit, non est hic!“ (Vstalť jest —
není ho tuto více!)
Cukrár poblíž universitní budovy v
jednom městě německém, byl neobyčejně
zdvořilý a úslužný muž. Student jeden
pil kdysi u něho koflík kávy a když došlo
k placení pravil: „Můžete mi snad dáti
nazpět na louisdor?“
„Zajisté, zajisté,
pravil cukrář a vypočítal 5 tolarů a 15
•dobrých grošů na stůl. Student shrábl
peníze i pravil: „Louisdor vám přinesu
zítra!“ „Dobře, dobře,“ pravil zdvořilý
Lavárník, uvnitř však se strašně žral.
V bitvě u Kesselsdorf u byl pruský plu
kovník von Schoening kulí do podbřiší
těžce poraněn. Vyhojil se však zase a
íkdyž ho starý kníže desavský poprvé zase
spatřil, blahopřál mu a poněvadž byl plu
kovník velmi hubený, kníže ale měl vel
mi slabé nohy, pravil tento žertovně: „My
slel jsem si hned, že to 8 vaším poraně
ním nebude tak zlé, neboť musí se teprvé
naroditi ten člověk, kterýž vám ustřelí
břich a mně nohy.“

Chudý básník ucházel se o ruku dcery
bohatého pekaře. „Z toho nebude nic,“
odvětil tlustý mistr. „Dcera má jest zvy
klá na větší pec než jest vaše hlava, z níž
svůj chlebíček vytahujete!“
Tiin lépe. „Vy jste posledním, jejž bych
milovala,“ pravila dívka k neodbytnému
milenci. „Tím lépe,“ odpovídá tento,
„neboť nepřeji si ani, abyste po mně ně
koho milovala.“

Desmaret, francouzský učenec, byl na
zýván největším bláznem mezi básníky
a největším básníkem mezi blázny.
Na výrok muže jednoho: „Despotické
státy jsou pokojný,“odpověděl Mirabeau:
„Mrtvoly též.“

Anglický farář odal právě pá reček je
den. Ženich litoval ještě v kostele své
ho kroku i otázal se velebníčka, je-li on,
ženich, tak pevně upoután ku své znejmilejší, aby pouto to nemohlo býti rozvázá
no. Rád prý by se pout zbavil ihned. „Nemohu vás sprostiti závazku. Nikdy
nečiníme to na tomto konci kostela!“ od
pověděl kněz. „Pojďte však na druhý ko
nec chrámu!“ A velebníček zavedl je
tam, kde visel provaz od zvonu i poroučel
se se slovy: „Zde můžete manželství své
sami rozpoutati.“
Šašek Chodža při tureckém dvoře zvo
lal kdysi: „Víte mojí drazí posluchači co
jsem vám chtěl právě říci?“ „Nevíme!"
„lim, já to též nevím!“ Jindy předložil
shromážděným tutéž otázku a když obdr
žel za odpověď od některých, že vědí, co
jim chtěl říci, pravil: „Nuž dobře — když
to víte, nemusím vám to teprvé říci!“ —
Když po třetí předložil velké společnosti
tutéž otázku, volali někteří „ano“ jiní za
se „ne“. Tu pravil šašek s úsměvem:
„Nuž dobře, nechť ti, jež to vědí, poví to
těm, jež to nevědí.“ A poroučel se.
Poníženi. Pán, jemuž právě bylo pro
půjčeno šlechtictví, vyslovil se u přítom
nosti knížete de Ligne velmi špatně a
opovržlivě o lidech nepřináležejících k
stavu šlechtickému. „Milý můj pane!“
pravil kníže, „mluvíte s malou úctivostí
o svých předcích.“ Šlechtic se zarděl a
vytratil se.
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3’avnější. kdo b-ázdu zorá, stromek vsadí a šlechtí,
než z tis?cerých válek vítěz pohrdající svým životem;
on jen seje smrt a krví zem zkaluje.
ontn však v ní život a krásu pě ti.

AylVoLNÍK, též sedlák, nemecky Bauer,
anglicky dle Websterova slovníku
Farmer; americkou češtinou se říká far
már a kdož může vědět, jak se v každé
řeči jmenuje, jest to ale člověk, žijící na
venkově, který pěstuje chléb.
Kněžna Metternichova ve Vídni jednou
slyšela ve společnosti vypravovat! o se
dlácích i přála si prý jednou viděti sedlá
ka; i nabídl se jí jeden důstojník, že jí
sedláky ukáže. Poslal tedy sluhu do trhu
s nařízením, by několik sedláků až budou
iníti své věci vyřízené, jeli ulicí okolo
domu, kde kněžna právě dlela. Sedláci
jedouce domů, zastavili na okamžik před
naznačeným domem a jeli pak dále. Metternichová je sice viděla, ale představujíc
si jé ve své hlouposti kdož ví za jaká
stvoření, ptala se důstojníka onoho, kde
že jsou ti sedláci?— Tam dole ve vozech,
jedou právě z trhu.— Vždyť jsou to lidé
iako my!
odvětila
a šla od okna.
<
*
r
Takové usudky mají o rolníku lidé
nejen ve Vídni, dosud, ale i zde v
Americe, představujíce si farmera jako
člověka žijícího mezi Indiány a jehož
existence se jim zdá býti zbytečnou i ce
ní jej vůbec níže než svého černého slu
hu; nepomyslí však, že kdyby nebylo farmerft, nebylo by ani jich.
Rolník jest stále tupen a snižován, stá
le okrádán, každým kdo s ním co činiti
má, jest zkracován ve svých právech, ano
ani mu není přáno, by své zájmy v záko
nodárstvu obhajoval a proč? Proto že
jest jen rolník. Jak sobečtí jsou ti nerolníci, ač není jim možno žiti bez něho!
Rolnictví jest jistě první a nejstarší
povolání i bylo na počátku, pokud ještě
vzdělanost v plenkách byla. Rolník jest
živitelem všech, on pěstuje chleb, za kte
rý se ti pobožní k bohu modlí, místo aby
jej u rolníka hledati měli; on vychovává
koně a dobytek na maso a potřebné ků-

že, od něho dostávají ostatní mléko, má
slo a sýr, vejce atd., on pěstuje též vlnu,
bavlnu, len, konopě a mnohá jiná tkaniva
na oděv i jiné potřeby, bez nichž se obe
jiti není možno; on ošetřuje sady ovocné
a poskytuje svým ovocem mnohým milá
občerstvení; vyrábí vína, ano ani to pivo
není možno vyrobiti bez rolníka, kterýž
dodává k němu suroviny; on ochraňuje
ryby v rybnících, po nichž se opět’ prohá
ní rozliční operenci jeho péči svěření, ano
ani toho medu není bez přispění jeho, z
jeho lesů se dodává dříví ku stavbě palá
ců a vytápění jich a po jeho pozemcích
se prohání zvěř živicí se jeho osením,
jejíž honba mnohému tak pěkná vyražení
působí a konečně odvádí nejvíce daní
státu.
Roku 1880 bylo v Scott Co., Minu. 99
českých rodin fannerských, kteří odvedli
daně z osobního majetku v tom roce
$235.07 a daň pozemková byla nejméně
desateronásobná a mnoho-li jest v Scott
Co. Čechů proti ostatním národnostem;
možná že ani ne 10 procent! Mnoho-li te
dy přijde daní na ostatní povolání,obchod
a průmysl, kdežto přece se vždy obchod
a průmysl na první místo staví; v kon
gresu se dělají zákony k ochraně cla pro
povznesení obchodu, v zákonodárství se
hledí stále jen obchod a průmysl zvelebovati a zájmy rolníka zůstávají nepo
všimnuty. Jsou sice mnozí upřímní Vla
stimilové, jichž přáním jest, aby důležité
rolnictví vzkvétalo, pohříchu však jeví se
známky jeho úpadku a ač uznání hodné
jsou snahy některých, přece se jeví jejich
namáhání nedostatečné, čehož příčinou
jest částečně netečnost rolníků samých.
Povolání tomuto, jakkoliv nutnému a po
třebnému všem lidským stavům, jest nej
více zápasiti s obtížemi s nim spojenými;
rolník vydán jest stále se svou pílí, svou
celoroční prací a svými nadějemi na mi
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lost a nemilost pohrom živelních a přece
jest stále tak nespravedlivě posuzován
a nevšímán, ač vším právem se tvrditi dá, že toto nevděčné povolání v ději
nách lidstva za nejstarší a za základ ny
nějšího společenského života se považo
vat! může.
gMačrt dějepisný.

Na prvním stupni a nejnižším byli li
dé lovci a rybáři, berouce dary přírody,
kde se jim právě naskytoval y, bez dalšího
ohledu než co právě žádala potřeba oka
mžitá.
Dále pokročili již národové pastýřští,
kteří se stády ochočených domácích zví
řat táhli s místa na místo, jak toho past
vy pro dobytek vyžadovaly. Zde již bylo
znáti vliv společenského života, ač neustá
lá proměna místa dala toliko vzniknout!
užšímu životu rodinnému. Mnohem výše
dostoupili však národové _ rolničtí, kteří
zakládali si již obydlí stálá; u nich se
změnil kočovnický stán v dum a pastvina
v domov. Tím teprv spůsobem mohla
vzniknout! vzájemnost větší, mohlo po
vstat! rozdělení práce, jelikož větší počet
lidí usadil se trvale vedle sebe; pak po
čala řemesla a rozličné živnosti, až z toho
se konečně vyvinul nejdokonalejší stav
společenského života, jenž i na veliké
krajiny rozšířil činnost jednotlivců ob
chodem a lidstvo celých dílů světových
sobě sbližoval.
Počátky dějin hospodářství polného se
tratí úplně ve tmách dávnověkosti a ač
měl skoro každý ze starých národů v po
věstech svých nějakého muže neb i boha
i bohyni, kteří je naučili obilí zasývati
neb půdu vzdělávati, není při tom přece
nikdy zachován ani přibližně čas, tak že
nám to zůstává zcela bezcenné a to
liko o velkém stáří této činnosti lidské
-svědci.
Není pochyby, že kolébku rolnictví, ja
kož i vzdělání hledati dlužno ve východní
Asii, zejmena v Indii, jakož i Číňané v
podáních svých mluví o mnoha tisícile
tích co hospodářství u nich je známo.
Z psaných památek známe téměř jedi
ně svaté písmo, v němž obrazně nám dá
na zpráva, že Ábel pastýřem, Kain rolní
kem byl. Obtížen kletbou, prchl Kain do
země nodské a zde vyvinulo se lidstvo
pomocí práce, která kletbu změnila v po
žehnání.

O Egypťanech nevíme co do prvních
počátků ničeho, ale o prastarém jich
vzdělání v hospodářství polním svědčí
zůstavené památky hieroglifické, zvěstující, kterak již za nepamětných dob pod
manili sobě blahodatné vlny Nilu, jež
hrázemi obehnali a každoročně povodně
jeho ve prospěch rolnictví ob ráčeti dove
dli. Již za starých časů kráčel zde rolník
(vyobrazení un str. 119.) za pluhem, rozrývaj e
zemi, aby jí způsobilou učinil k přijetí
semene, kdežto ještě v Evropě netknul se
půdy leč divoký kanec svými kly. Vyso
ká vzdělanost tohoto národu se vyvinula
z rolnictví, oni stavěli stobranná města a
ohromné pyramidy v dobách, kdy země
evropské tonuly ještě ve tmách,tak že po
zději ještě byl Egypt nejen dostatečným
zásobíštěm pro svou vlastní spotřebu ale
i pro celé Kecko i Římsko a že takto po
vznesl se obchod Angličanů na stupeň
neobyčejně vysoký.
Též se nám zmínka činí o rolnictví
egyptském v starém písmě židů, kdež Jo
sef syn Jakubův byl ustanoven od Fara
óna za nej vyššího správce nad špýchary.
Ano, i nyní, když Egypt evropskou vzdě
laností jest předstihnut a politicky skoro
zničen, udržují jej rolnické výrobky přece
v postavení ne posledním.
V šeré dávnověkosti vystupují vedle
Egypta a Palestýny také Sýrie s hlavním
městem Damaškem, co jasná hvězda osvě
ty.— Avšak co tito národové v prvopo
čátcích vzdělanosti ze sebe a vzájemnosti
své splodili, budí sice vždy opět soucit
náš i obdiv, ale trvale poutá mysl naší k
minulosti se obracející teprv krásné Kec
ko, které vedle nejplnějšího rozkvětu svo
body lidské, nejsouměrnějšího zřízení ži
vota společenského i nejkrásnější plody
vědy a umění vyvodilo, tak že s úžasem
a láskou tkví oko naše na dlouhé řadě
velikých mužů malého tohoto národa řadě
to, jakouž v poměru tom žádný jiný národ
se vykázati nemůže.
Ocenění důležitosti stavu rolnického

Jako umění a věda, tak i rolnictví <loznalo u Keků velikého zdokonalení a oce
něno bylo v pravdě nejlépe; oni počítali
hospodářství polní k nejušlechtilejším
zábavám, a vše co se této činnosti týkalo,
souviselo poněkud s jejich bohoslužbou,
která o sobě byla ňejpěknější zosobnění
přírody. Demeter byla jim bohyní orby,
v
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naucilať je pěstovati obilí a fíky, dala
jim pluli a srp. Bachus zavedl jim víno,
Pan pěstování lesů a chov dobytka, Priapos zahradnictví a šlechtění stromu atd.
v*
v
Římané přijali od Rekův všechnu vě
du, umění i průmysl, nemohouce téměř v
ničem nad ně vyniknouti. Vše toto sice
pěstovali, ale hlavně měli na zřeteli vždy
užitečnou toliko stránku a tu asi musilo
piávě rolnictví pozornost jejich nezbytně
upoutati. Avšak vážnost, jíž požívalo rol
nictví u Římanů, trvala jen potud pokud
nebyl Rím zaplaven poklady ze šťastných
válek, co korisť sem se hrnoucími. Tu
se obvyklá skromnost a jednoduchost pře |

rodem rolnickým. Nejstarší paměti dě
jepisů řeckých, pokud týkají se Slovanů,
dosvědčují, že tito byli vždy usídleni v
stálých bydlištích a že provozovali hospo
dářství polně.
Doklady toho, že rolnictví bylo u nich
již od pradávna doma, jsou mimo jiné již
i řeči samé, kde pro hlavní názvy hospo
dářství se týkající jsou vždy slova původná. Oni též měli své bohy orby, jimž pro
zdar úrody rozličné bohoslužby a obětě
přinášeli a stav rolnický zajímal u nich
vždy první a nejdůležitější stanovisko,
proto byli vždy tiší a mírumilovní. Přemysl byl povolán na trůn knížecí v Ce-

„JTiž za starých časů kráčel zde rolník....”
vrhla v neslýchaný přepych a síla v zžen
štilost, což pozdější pád té staré říše za
vinilo.
Zde se pěkně nechá přirovnati Sou
státí americké k Římu se svou dřívější
skromnou jednoduchostí a nynější
hrdostí a jistě na ta samá místa dospěje
-co říše římská, neuchopí-li se dosud ne
zkažená část obyvatelstva (rolníci a děl
níci) jeho řízení.
Touž dobou, co na jihu Evropy, v Re
beku a Itálii z rolnictví se vyvinuvší prů
mysl a umění, utěšeně vzkvétaly, byly v
severnějších krajinách jediní Slované ná-

chách od pluhu, au právě oral, na kterémž
poli nyní jest postaven na památku tak
slavného skutku pomník a sice na velikém
podstavci stojí „pluh“.
.lak národové v průmyslných odborech
později stále více prospívali, opojení jsou
ce slávou vynalézavosti, víc a více u nich
stav rolnický, základ a tvůrce průmyslu,
vážnosti pozbýval a o rolníku se často s
posměchem mluvilo a dosud mluví, jen
tu a tam se některý lidumil rolníka ujal,
by dokázal, že pěstovati chleb jest neju
šlechtilejší povolání člověka. Tak na
příklad:’
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Tosef II., císař ra,is:cusk3?

se chopil pluhu a vlastnoručně několik brázd vyoral,
o čem bezpochyby každý z laskavých
čtenářů již ve školní čítance v dětských
letech čítal jako o vzácném a neobyčej
ném úkaze.
V Cíne podnes se oslavuje pluh v den,
jejž hvězdáři k tomu určí, císařem sa
mým, jenž se k tomu po tři dny připravu
je postem a na to dvanácti hodnostáři na
císařském pohřebišti předkům svým po
čátek slavnosti dá oznámiti, pak svůj cí
sařský šat odloží a vlastnoručně pěkně
lakovaným pluhem, k němuž voli s pozla
cenými rohy jsou připřažení, několik
brázd vyorá.
v

^Porovnáni práce rolníka dříve
a nyní.
Jak obtížné a namahavé bylo lopocení
rolníka, dokud stav tento ještě z plenek
se vyvíjel u porovnání s nynější dokona
lou soustavou hospodářství polného, ulehčující a mnoho urychlující práci rolní
ka. Zároveň umožněno mu též ze svých
rolí více vytěžiti, což jest za nynějšího
počtu obyvatelstva k jeho výživě nezbyt
né, zvláště v Evropě a východní Asii.
Jak nedokonalé nástroje hospodářské by
ly pozorovati lze 11a zbylých památkách z
dob minulých. Není pochyby, že hlavní
pákou rolnictví byl pluh hned od počát
ku a proto se stal též znakem rolnictva,
znakem dobitého panství nad půdou, osla

voval se vbásních a zvěčnil se památní
ky. Nebyl ť ovšem od prvopočátku tak
sestrojen jako nyní; v prvních dobách
zajisté stálo zřízení jeho 11a tom stupni,,
jaký připouštěl nízký stav vzdělanosti.
První vzdělávání půdy dělo se bezpo
chyby jen tím, že se vrchní kůra zemská
rozbíjela a osení čerstvou hlínou zasypa
lo, aby se před ptáky uchránilo.
Později poznal se zajisté nejprv větší
prospěch z toho, bral-li se místo pouhého
kusu dřeva (nástroje k roztloukání) ná
stroj ostrý k rozkopávání půdy příhodný,,
snad hákovitá větev v podobě motyky;
později teprvé dospělo lidstvo k poznání
že v jakž takž rozmělněné půdě nástroj
ten ovšem zprvu pomocí lidských sil se
udržoval v zemi, stále ku předu se vlekl
a tak znenáhla k vynalezení vlastního·
pluhu vedl. A velmi pozdě dospělo se
teprv k užití tažných sil zvířete domácího
býka neb krávy.
Egypťané a Hebreové znalijjiž užívání'
pluhu, avšak teprv u Reků a Římanů, se·
setkáváme s úplnými dějinami pluhu. Re
kové měli pověst, že Demeter(Ceres) neb
její miláček Triptolemos Eleusinský vy
nalezl pluh. Dle jiných naučil Reky Buriges, muž to v Athénách vysoce vážený,
dobytek k pluhu zapřahati. Římané te
prv, kteří pluh od Rekův obdrželi, opra
vili jej značně arspoj ovalí s nim i mnohý

význam symbolický. Při zakladaní měst*
táhli brázdu značící místo pozdější zdi
oblehací neb hradební, pluhem, k ně
muž zapražen vůl s krávou; po zboření
města zoralo se místo to na znamení, že
se nemá zde více stavětí. Základná my
šlenka pluhu, jak již řečeno, jest nadmí
ru jednoduchá. Nej prvnější pluh byl
asi, jak vyobrazení ukazuje

hákovitá větev stromová, k jejímuž delší
mu konci se lidé neb zvířata připřáhli,
kdežto druhý kratší zemi rozrýval. Ze
takový nedokonalý nástroj nemohl zemi
náležitě drobiti a kypřiti, jest patrno a
teprvé, když se naučili lidédobývati žele
za a zdělávati je, dal se klínu tvar ohnu
tý, jimž se trhání půdy usnadňovalo.
Avšak i tu sestával pluh takový toliko

Obraz 2.

z jednoho kusu, jímž těžko bylo vládnouti a jenž proto také špatně chodil. To
vedlo především k zavedení držadla čili
klečky. Rekové připojili dále k pluhu
kolečka, avšak spôsobení ještě málo pro
spěšným.

Starořímský pluli (obr. 3.) skladal se ze
tří částí: z křivé větve nesoucí dole rad
lici, v hořením konci za klečku sloužící;
kolmý kolík k spojení spodního onoho
dílu s vrchním, téměř s křídlem, k ně
muž se tahoun připřahal, tak měl pluh
ten bez odhrnovačky celkem povahu jed
noduchých háků dosud užívaných.

Obraz 4.

Nejdůležitější starší opravou pluhu
bylo zavedení pohyblivého předku na ko
lečkách, čímž držení pluhu se usnadňo
valo, jakož i orání do rozličných hloubek
se říditi dalo. Ještě dokonalejším stalo
se působení pluhu připojením odhrno
vačky (obraz 4.), jíž sice již i Rekové znali,
ale užíváno jí po obou stranách radlice,
až teprv vynecháním jedné z nich, ornici
na jednu stranu pořádně obracet i bylo
možno. Tak se konala znenáhla jedna
oprava po druhé, až konečně se shotovují.
pluhy pro každou zeminu a každý vůbec
poměr zvláštní k dokonalému a rychlému
spracovaní půdy se hodící.
Jaký to rozdíl mezi nynější soustavou
vzdělávání polí a dřívější, zvláště v upo
třebení parní síly, kteráž učinila ze cti
hodného nářadí starožitného stroj vprav
dě moderní.
Avšak nejenom pluli, ale i jiné zdo
konalené nástroje a spůsob užívání jich,
usnadňují práci a rozmnožují výtěžek rol
níka. Jaký obrat v rolnictví spôsobilo
zavedení kosy místo srpu a což teprvé
nynější žací stroj, jenž sám vykoná práce
.za více než 12 lidí; stroje mlátící, atd.

O důležitosti stavu rolnického.

Obraz 3.

Široké, velmi široké pole činnosti
poskytuje rolnictví průmyslu upotře
bením těch mnoha různých strojů, jež
rolník k usnadnění svých prací potře
buje a pomocí jichž i lepší výrobky a
u větší míře podává a stále průmysl
ještě k větší činnosti pobádá.
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Jak rozmanitá jsou nyní povolání lidí,
jež se z rolnictví vyvinula, jak veliké
množství lidí nalézá svou výživu u tvoře
ní strojů nynějšímu rolníku potřebných,
bez nichž by tento při nynějších pomě
rech nemohl se obejiti. Rolník též ne
málo přispívá k udržení a prospívání ob
chodu, on prostřednictvím jeho dostává
všechny stroje průmyslníky vyrobené,
jeho výrobky opět skrze obchod se dodá
vají na místo jich spotřeby. K vůli rol
nickým výrobkům se staví železnice a prů
plavy, poskytující tisícům zaměstnání a
výživ u.
Celé folianty by se výplni ti daly vypo
čítáním všech rozmanitých užitečností
j>ro lidstvo z rolnictví plynoucích; chci
však poukázali jen ještě na jedno: rolnic
tví jest přechodem z barbarství ku vzdě
lanosti. Stav rolnický se vším právem
může nazvati jádrem každého národa a žil
lovým základem státu. On jest nositelem
a udržovatelem vzdělanosti národní a jest
onen činitel, jenž vytrvale obdělává zdě
děnou půdu a nezvratnou, láskou připou
tán jest k ní a tak i ku vlasti. Jest proto
stav rolnický nejpřednější oporou státní
moci uvnitř i na venek; jest základním
pilířem na němž každý vzdělaný stát spo
čívá.
Předchůdcem všeho ostatního vzdělání
jest hospodářství polní; ono musí dříve
hojnost potravy poskytnouti, než se může
■chrám umění stavětí a věda - svou pocho
deň rozžehnout i. Hladový, v chudobě
zakrnělý lid žebravý nemůže se duševně
ani mravně povznést! k ušlechtilejšímu
životu. 8 rozkvětem rolnictva vzniká
průmysl, množí se práce, zvelebuje se ob
chod, obyvatelstvo vzrůstá a mohutní.
Klesá-li polní hospodářství, -klesá také
obchod a průmysl. Proto jest rolnictví
základem všech ostatních zaměstnání spo
lečnosti lidské. Vedle toho, co tu řečeno,
jest ještě stav rolnický důležitý tím, že
jedině mezi rolnictvem se udržela vždy
nejdéle pravá národnost a jednoduchost
upřímná, přející každému jim vydobytých
darů přírodních.

Nebylo by možné obstarávat! všechny
potřeby rolníka na vzdálenějších místech
bez nynější komunikace, vyhovující po
žadavkům rychlosti o mnohosti. Nyní
jest možno rolníku pomocí strojů jen s
členy své rodiny vykonati všechny práce,
jichž hospodářství vyžaduje, na yíce než
čtyřiceti akr, půdy, což by bez nich sotva
z čtvrtiny bylo možno, t. j. jen v malém,
ale u velkolepém hospodářství, při užití
nákladnějších strojů, ještě mnohem více
u porovnání počtu dělníků proti mnoho
sti výrobků a rozsáhlosti půdy. Potřebuje-li.rolník navštívit! vzdálená města
neb krajiny, poslouží mu železnice, že
vykoná svou cestu ve velmi krátkém čase,
aniž by v svém hospodářství něco pro
meškal; tímtéž spůsobem muže zámožněj
ší farmer dodávati své výrobky na nej
vzdálenější trhy bez velkých obtíží. Pak
li stihne některou rolnickou krajinu ne
úroda neb jiné živelní pohromy, kobylky,
krupobití a p. není se obyvatelům stiže
ným co obávat i hladu více, neb v čase
několika dní, ano hodin obdrží zásoby
pro svou výživu i setbu.
• Ano i vzdělanost a osvěta nabývají
rychleji značných rozměrů mezi rolnic
tvem, jež poznavši zlaté ovoce osvícené
doby osvěty a‘průmyslu s láskou k ní při
lnulo a zároveň ji podporuje svým úča
stenstvím.
Bleskorychle se seznamuje rolnický
svět pomocí telegrafu o nových vynále
zech, dovídá se o práci svých zástupců v
parlamentech a všechny děje světové
jsou mu hned známé skrze časopisy.
Konečně i v užívání svých výrobků má
rolník po ruce opět průmysl, značných
výhod mu poskytující. On má zařízené
mlýny, jež mu obilí rychle a velmi pěkně
k užití připravují, čehož dříve postrádal,
nucen jsa sám své obilí si tlouci, močiti
a p. by si je k užití jakž takž přispůsobil;
on i jiné své výrobky nyní, podléhající
rychle zkáze, dovede na delší čas udr
žet i přeměněním jich podoby atd.

^Užitečný průmysl a obchod pro
rolníka.

Však do výhod a užitečnosti, rolníku z
průmyslu a obchodu plynoucích, se vlou
dily mnohé neřesti v podobě zlodějství,
které se snaží každou příležitost využitkovat k skracovaní rolníka o jeho mzdu
a užitek mu patřící. Neznám ani všech
ny možné případy, v nichž rolník, zvláště

Rolník není sobíkem, aby se stále ho
nosil jen tím, čím on užitečným, jest; on
jest skromný, s vděkem uznává výhody
průmyslem a obchodem mu poskytované.

‘^Mnohostranné okrádání rolnictva.
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zdejší odírán bývá, aniž je vypočítat!
možno zde pro nedostatek místa; chci jen
poukázali tímto na pravé stanovisko, jež
farinera zajmouti jest nutno, aby stav
rolnický byl čím býti má.
Rolník jest okrádán dvojím spůsobem,
hmotně i duševně, poslednější spůsob za
vinuje hlavně sám; prvnější metliodu užívají za pomoci druhého spůsobu
nejvíce rozličné společnosti kapitalistic
ké svými jednateli.
Předně jest rolník okrádán o pudu, kte
rouž mu v užitek přivésti jest úkolem.
Vláda Soustátí smlouvou s Indiány na
byla rozsáhlých území, která určena jsou
pro rolnictvo zákony o domovinách, pro
pěstování lesa, préemption, t. j. za cenu s
dvouletým úvěrem a při prodeji u veřejné
dražbě za hotové. Sekcí ale s výhody prv
ních dvou zákonu jest velmi málo a pro
dané pozemky skupují nejvíce pozemko
ví spekulanti, které pak za velmi zvýše
nou cenu teprvé nabízí ku koupi skuteč
ným farmerúm a tím jest lid, skromných
prostředku vlastnící, zbaven, ano ošizen o
příležitost usadili se na pozemcích, jež by
vzdělávali a jimi svou budoucnost pojisti
li si mohl! Za druhé, jak veliké miliony
akru dobrých pozemků udřou společnosti
železniční na vládě ku podpoře na vysta
vění železnice, která opět jen jim samým
slušné dividendy přináší; obdržené po
zemky pak prodají za cenu několikaná
sobnou než vláda sama. Největší odírá
ní ale, jež zároveň i největšího pokárání
zasluhuje, páše na farmerech vláda sama
tím, že nedonúti bohaté společnosti želez
niční k placení jen aspoň skrovné daně z
pozemků, které na ujmu chudého jim za
darmo darovala; tento ale jakmile jeden
akr koupí, od hodiny koupě musí odvádět
státu daň, nemaje na sebe žádného ohle
du, že za svou namabavou práci na po
zemku teprvé třetího roku užitek bere.
Nepotřebuji se více rozepisovati o po
zemkovém odírání 'farmerů, neb jest to
dosti známé; podám zde jen ještě nějaký
příklad odírání farmera jiným spůsobem.
Dojista si mnohý myslí, jaké to poho
dlí, jaká výhoda, když nemusí fariner meškati čas vyhledáváním toho kterého stro
je, neb jednatelově jezdí denně dům od
domu a stroje všeho druhu ku prodeji na
bízí; v tom však právě vězí odírání far
mera. Nechť si laskavý čtenář představí
jaké výlohy jest potřebí k vydržování ce

lých armád jednatelů, kteří se na svých
cestách v ničem ífeobmezí a berou sluš
nou mzdu; toto vše pak jest připočteno k
strojům, jež musí farmer sám zaplatili.
Na doklad toho podávám zde příklad z
mé vlastní zkušenosti.
Roku 1880 byl jsem zjednán za tlumoč
níka k několika českým farmerúm v zdej
ším okolí od jednatele prodávajícího či
stící mlýnky na obilí, které se prodávaly
po $25.00. Od toho samého jednatele
jsem se později dověděl, získav si jeho
důvěry, že mlýnek v skutečnosti více ce
ny nemá než $6.65, ostatní částku pohltí
jednatelově, kteří dle mého úsudku jsou
zbytečnými.
Jednatelově, majíce olejované jazyky
dovedou vždy farmera přiměli k zakoupe
ní stroje, mnohdy špatného, aneb který
ještě farmer ten rok nepotřebuje, a když
čas potřeby nadejde, může jiti farmer do
města, znaje již od sousedů vlastnosti
stroje a vybrati si ve skladu stroj dle své
libosti, bohužel však opět jen žatu samou
cenu jak cestující jednatel prodává. Spo
lečnost vyrábějící má smlovu s obchodní
ky, mající stroje na skladě, že oni nesmě
jí ničeho laciněji prodávati než cestující
tlučhuba. Mnohokráte se stalo, že farmer
vychválený stroj koupil a když jej obdr
žel, nebyl k potřebě a on musel jej přece
zaplatiti, ano mnohdy i ještě více, než jak
smlouva zněla, což mi všickní ošizení farmeři při koupi hromosvodů z roku 1881
dosvědčí; před podobným švindlem jenž
se v Neb rasce odehrál, varovala Slavie
svým časem.
To jsou případy okrádání farmera,
když on své věci musí kupovat; ne
menší ale jest, když on výrobky své chce
prodati; že jsou společnosti dopravní odírači.
Na př.: R. 1881 v jedné sýpce ve Farmington,Minn.,přijímač pšenice v letě pro
dej když se na nějaký čas zastavil a on
své pořádky činil, zbylo mu v sýpce po
odvedení účtů za přijaté obilí ještě 6000
bušlů pšenice; o to byli farmeři okradeni
na váze v jednom než roce. Však dosti
o tom, jest to smutné, ale pravda.
Cjhyby farmerů.

První a nejhlavnější chybou rolníka
amerického jest velká netečnost k dušev
nímu vzdělání. Málo dbají na školy, neb
děti rolníka jsou daleko po zadu za dětmi

z
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dělníka v městě, ano mnohé z nich se ani
číst a své jméno podepsat nenaučí; smut
né jest, když se hned v mladém věku nevštěpuje dětem láska k vědomostem.
Mnoho-li jest těch farmerfi, kteří čtou
časopisy; mnohý je sice odbírá, ale nečte;
velmi malé procento jest však iakýcli
farmerů, kteří užitečné časopisy a vědec
ké knihy čtou a podporují. Zvláště mezi
krajany našimi se jeví toho smutný úkaz,
zaniknutím jediného českého časopisu v
Americe, věnovaného zájmům rolnictva.
Kolik pak asi hospodářských spolků exi
stuje mezi našinci? Stydím se to malé
procento vyslovit. To vše slouží rolnic
tvu českému v Americe nikoli ku cti ale
spíše k. . . .
Rolník nemající chuti ku člení a bádá
ní, nezakládá spolky, kde by se mnohému
v hospodářství užitečnému přiučil; on pozbyde všechny vymoženosti novověké osvěty, on otupí, neznaje víc nežli svůj
pluh a proto jest lehce každým ošizen.
Následky všeho toho jsou nedozírné.
Velká lenivost v duševním vzdělání
mezi rolnictvem se nalézající, zavinuje
též velké chyby v jich hospodářství, kte
ré mnohému z nich ani známy nejsou a ji
ný to pak ani za chybu nepovažuje, my
sle, že to ani jinak být nemůže. Největší
chybou mezi farmery jest nesmyslné mýtění lesů, čehož následky se brzo dostaví.
Farmer, koupí-li kus pozemku, již kácí
les stále pryč; ovšem, chce-li býti rolní
kem, musí míti pole, které nejvíce dělá z
lesa, však ale dříví, které pokácí, spálí
na hromadách, jen aby bylo co nejrychleji
pryč a zhusta se šíří veliké ohně v lesích,
které v několika hodinách sta akrů mladé
ho lesa zničí a to nejvíce zavinuje zlomy
slnost; a tak se stále dříví poráží a nechá
vá se hniti na hromadách v celých kme
nech a když jest již u konce, tu si vzpo
mene teprvé, že za rok neb dva nebude
již mít co pálit a pohlíží co nechal ohar
ků, kde ani les, ani pole, ani louka není.
Mnohý již má polí tolik, že se svou ro
dinou nestačí vše oddělat, naříká na dra
hé dělníky a přece ještě nechá kácet les
opět na pole, místo aby k zvelebení své
farmy všechny okrajky přivedl v užitek,
vysušil močály, vyčistil vrbové kře v lu
kách atd.
Jiný zase, též maje dosti polí, řekne:
Musím si zjednat, abych tam ten kus lesa
vyčistil, má stará pole nechtí již rodit a

proto chci míti nová. Jaký to nesmysl!?
Když stále jen seje a sklízí a nikdy nehnojí, tu ovšem i ta nej tučnější půda se
vyčerpá a když tak svou farmu vydře,
prodá jí zelenému a jde zas dále na západ
drancovat nové pozemky.
% To jest zlomyslné. Takové jsou násled
ky nevědomosti, takoví farmeři nevědí
jak jim jest užitečný les, působící na po
nebí, na deště, na krupobití, zimu a jiné.
Kdyby ale čtli užitečné spisy, pak by
poznali, jakou má v skutečnosti les cenu;
neb ať si promluví s rolníky v krajinách
bezlesích, jako v západní Neb rasce a
Kansasu, kterýž jim řekne: Kdybychom
měli lesy, měli bychom všecko. Palestýna
byla známa co oplývající mlékem a strdím;
nyní po vymítění lesů olivových nalezneš
tam jen pouhé skály, kde se již na vypra
hlé zemi žádný stromek ani uchytí ti ne
chce. V Jižní Francii poznali následky
vymýtění lesů a již veliké náklady oběto
valy k opětnému zalesnění,však nejde to.
Kde jsou lesy na čisto vymýtěné, nové se
nemohou uchytit. Málo lesa, málo deště,
málo vody, mnoho krupobití, mnoho po
vodní, mnoho zimy a všeho nedostatku
mnoho. Co výhod a pomoci plyne rolní
ku z průmyslu a osvěty, přece klesá stav
tento ve své dokonalosti, tak že není
znamenati rozdílu mezi rolníkem a dělní
kem námezdním v městě a neprobudí-li
se rolnictvo k duševní činnosti, aby dílosvé praktičně provádělo, klesne stav ten
to ještě hloub a pak to bude mnoho na
máhání státi, aby se rolnictvo opět pro
budilo k zvelebení svého stavu.
^Rozdíl mezi postavením rolníka a ·
dělníka námezdného.

Rolník pracuje za nynějších okolností
na půdě otců svých s největší pilností ce
lý rok a tím má pojištěno dosti práce po
celý svůj věk a za to své namáhání má
svou výživu. Dělník za mzdu pracující
jest stále v strachu aby své práce nepo
zbyl a pracuje 10 hodin denně, rolník ale
v letě jest nucen pracovati až 16 hodin
denne, chce-li své plodiny v stavu dobrém
udržeti a musí snášeti vedro sluneční a
ostrost mrazu i prudkost větru a často i
déšť; dělník většinou jest od těchto ne
příjemností ušetřen v zimě i v. letě, nedý
chá však zdravý vzduch a podléhá vícenemocem než rolník.

Farmer má své obydlí, kdežto dělník
musí platiti nájemné,ale o více se nemusí
starat, kdežto onen platí daně a též úroky,
má mnoho starostí o udržení pořádku v
svém hospodářství. Dělník námezdný jest
■okrádán svými zaměstnavateli, rolník za•se spekulanty a lichváři; prodává-li své
.zboží, jest šizen, musí dávati je lacino;
dělník nucen jest pracovati za mzdu (jíž
si sám nemůže určití) a ta mu poskytne
nejnutnější potřeby života, které si musí
kupovati a to dosti draho; toho sice není
u rolníka potřeba ale jeho příjmy též zá
visí od libovůle kapitálu a postrádá příle
žitosti k lepšímu se vzdělávání, kdežto
dělníku v městě zbude dosti času, aby po
večerách i v pokročilejším věku mnohé
ústavy vyučovací navštěvovat! mohl.
Jest zřejmo, že stav rolnický od dělní
ka námezdného v této zemi se podstatně
neliší, oba jsou vydány v ruce nesvědomitého kapitálu. Oboum jest zápasiti s ne
sčíslnými obtížemi, by se v stavu normál
ním udrželi a proto jest nutno, aby se ku
vzájemné podpoře spojili, by pracovati
mohli společně k osvobození práce z ru
kou kapitálu. Jen ten jest rozdíl, že rol
ník má více svobody, že jest samostat
ným; však to jest právě příčinou, že stav
tento v otázce společenské ku své veliké
škodě jest více nepřístupným, spokojen
jsa, že není vydán v nebezpečí trpěti
hlad. Tím však klesá stále rolnictvo pod
cenu svou a vzdaluje se ustavičně od po
znání sebe sama a neuchopí-li se činnosti
v poznávání a provádění otázky společen
ské (sociální), tak klesne stav tento úplně
a snad ještě níže, než dělníku námezdné
mu jest nyní živořiti, a zdánlivá svoboda
jíž se nyní honosí mít.i proti dělníku ná
mezdnému, jej oslepí, že jí snadno po
zbude, ano ještě více, stane se otrokem
kapitálu, připoután jsa k pozemku otců
svých, nikoli co dědic, ale jen co šafář
neb pouhý dělník.
A proto volám rolníci:

mechaniky se strojnictvím, že můj za
městnáváte! Homer Brooke v New Yorku
obdržel za mou práci ve výstavě filadelfické medalii. Tím jsem se tak rozhor
čil, že mé krásné a mně tak milé řemeslo
jsem pověsil na hřebíček a chopil jsem se
pluhu s takovou láskou a oddaností jako
jsem své řemeslo dříve miloval. Podo
tknout! musím, že mi bylo dáno rodi
či povolání mému přiměřené vychování,
a proto měl jsem lásku k učení a bádání
ve všem co povšimnutí hodno. Tím jsem
dospěl, že nemaje pokoje, ať jsem byl
kdekoli, ať jsem cokoli provozoval, vždy
jsem pozoroval vše, co mysl mou zajíma
lo. Z toho jsem seznal z pravého stano
viska skutečné postavení zaměstnavatele
i dělníka, nejen v městě ale i na ven
kově, jak v Cechách tak i zde v Americe,
k čemuž mi mé povolání zvláště dobrých
příležitostí poskytovalo a ty jsem jak ná
leží využitkoval k obohacení svých vědo
mostí.
Stav se rolníkem a sice v Americe, jal
jsem se studovati stav tento s velikou po
zorností, nucen jsa zároveň mnohou trp
kou zkoušku prodělati, čímž jsem nabyl
přesvědčení ze své více než pětileté stu
die, že rolnictvo americké mnoha chyb
se dopouští, jichž následky jsou nanejvý
še povážlivé a nejen rolnictvu ale celému
lidstvu škodlivé, chovající v svém nitru
porobu, zkázu svobody a panství kněžské
hierarchie. Pak budou místo užitečných
předmětů ve školách vyučovat nesmysle
o zázracích (což se již v některých ven
kovských školách děje) a před každým
chrámem budou pláti hranice, okolo nichž
budou kněží učení „Santa simplicitas”
tančiti a zpívati „Auto da Fé”; a vy farmeři budete snášeti desátky k nohoum je
jich a žebrati o ulehčení břemen jimi na
vás vložených.
Seznav všecka ta nebezpečí, osměluji
se podati:

„JBděte, abyste nevešli v pokušení.”

Některá pokynutí farmerům o
jich působnosti.

Chci vám podati některé rady nejen k
uvážení, ale i k provádění, které jsem za
svých pozorování vyčerpal a za velmi nut
né ano za nezbytné mezi rolnictvem uznal.
Nejsem sice stár, ale mnohou školu zku
šenosti mi bylo podstoupiti, jak v Cechách
tak i zvláště zde. Jsem nyní rolníkem,
pracovav dříve co dělník námezdný, vytvořiv mnohé dílo umělecké v spojení

Aby tento základní kámen společnosti
lidské stal se pevným a schopným tu ve
likou budovu lidstva udržeti násobě, aniž
by se obávati bylo třeba zasypánu býti
sřítivší se budovou a naznačiti směr, jimž
se jim bráti nutno, by stav rolnický se
stal tím, čím vlastně býti má, e tomu
především jest potřebí, řádné vedení
mládeže vyučováním ve školách a k tomu
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míti řádné a schopné učitele. Pak u kaž
dé škol v distriktní mezi farmerv má být i
místo dosti prostranné k zábavě dítek a
sice k zábavě ušlechtilé t. j. zahrada, kde
bv se dítky učily sázet a ošetřovat stromky ovocné i pro okrasu a zeleniny, děvča
ta zase tam mají své záhonky pro květiny.
Ovocem vypěstovaným dítkami, muže
býti pilnost jejich při vyučování odměňo
vána; stromy pro okrasu poskytnou opět
stinné místo pro tělocvik, kde mládež své
paže otužuje. Za pěkného počasí může
též učitel v zahradě při přednáškách o
přírodopise poučovati jak se stromy šle
chtí, atd.
Též jednou neb vícekráte v roce mají
býti pozváni rodiče dítek k veřejné
zkoušce, která může i zábavou dítek
provázena býti a při tom pilnost žáků ve
řejně odměňována. Tím se docílí láska
k umění a dítky s radostí navštěvovati
budou školu, kteráž jim bude milým útul
kem v závodění o přednost v umění a za
mezí se tím veškerá příležitost k nezbed
nostem a z tak vychované mládeže stanou
se řádní občané, z dívek dobré hospodyně
a každý pochopí že dobrá a laskavá žena
v domácnosti jest pokladem nejdražším.
V jedné osadě blíže Českého Brodu si.
vzal učitel za účel promění ti holou stráň
v sad, čehož docílil velmi pěkným spůsobein a sice každý žák musel, jakmile čas
k tomu byl, vsaditi stromek, kterýž pak
ošetřoval. .Jak pěkné jest podívání když
každý žák, vvjda ze školy běží se podívati na svůj stromek a dříve holá stráň po
skytuje nyní pěkný pohled co dokonalý
sad, který obci již hojného užitku přináší
ovocem, kterýž pak jest věnován ve pro
spěch mádeže. Člověk jest dítkem okol
ností a čeho si dítko v mládí povšimne,
to si v pokročilém věku dobře pamatuje.
Škola má dítkám učiněna býti .příjemnou,
pak nikdy v ní nespatřují obtíže při učení.
Přesvědčil jsem se bohužel až příliš
mnoho, že dítky českých rodičů,, které se
v Cechách něčemu přiučily, zde mnoho z
toho zaponiěly a zde rozené se nenaučily
některé ani své jméno podepsat, jest, jim
škola zošklivena a mnozí rodiče ještě po
bízejí své dítky ku práci, řkouce: jestli
nebudeš chtít dělat, tak tě pošlu do ško
ly. Jest to truchlivý, ale pravdivý příklad
našeho pokročilého věku a pak se divíme,
když rolnictvo si volí za své zástupce ’sa
mé advokáty.

Jsem jist, že mnohý řekne: Já nemohu
j posílati své dítky do školy, ony mi musí
pomoci v letě pracovat na poli. To není
žádná postaěitelná omluva a že tomu tak,
ať uváží následující. Předně dítky patří
cí do školy nemohou práci, jež se na nich
žádá pořádně vvkonati a při které práci
pomahati mohou, v ten čas jsou obyčejně
prázdniny dva měsíce, po případě též tři;
přece mohou aspoň 9 měsíců navštěvovati
školu, což jest lépe než pět aneb nic.
Dále radím vám krajan i, nekupujte ví
ce pozemků než můžete zaplatit!; tím
zbaveni jste mnohé starosti, nejste v moci
kapitálu a proto nemusíte tak velikou
část’ pozemku zpracovávat k nabytí dosti
příjmů, byste nasytili pytle spekulantů;
máte spokojenější život a užitek váš větší
neb nashromáždili jste vaším dítkám po
klady duševní, jež mají větší cenu než ta
nejlepší farma. A když takto pokračovati budete, tak zbyde ještě dosti pozem
ků pro vaše dítky a vám na blízku, když
se s méně spokojíte a ani nebudou míti
vzdělané pozemky tak vysokou cenu jako
nyní, když každý hledí co možná nejvíce
pozemků zakoupiti, čímž se přivádí do
dluhů, mnohem více daní musí odvádět i
a okrádá své dítky o vzdělání ve škole,
pro nepochopenou myšlenku, by jim po
jistil budoucnost. (Ale jakou?!)
Lepší čtyřicet akrů bez dluhu, než 80,
na němž jest čtvrtina dluhu. Myslím, že
není potřeby o tom dalšího vysvětlení.
Každý myslící člověk pochopí výhody to
ho, když jest méně výrobků; mohou býti
lepší jakosti, mají též lepší cenu a nemu
sí se starat! o lichváře. Zakládejte hospo
dářské spolky, scházejte se často v nich,,
nikoliv k popíjení chmeloviny, ale k uži
tečným rozpravám. Pořádejte tam před
nášky o hospodářství i o společenské
otázce a politice. Předčítejte užitečné
časopisy a knihy, aby i ti, kteří toho ne
jsou schopni podílu a užitku z toho měli.
Spolek takový může býti i výpomocným;
když farmer jest nemocen á nemůže svou
nutnou práci vykonat, tak údové spolku
mu pomůžou, ne penězi, ale prací; přijdeli farmer o potah neb jiný kus dobytka
tak mu vzájemnost spolková opět vypoo v
muže.
Neplaťte pojištění proti krupobití a
ohni rozličným společnostem, ale poji
šťujte se mezi sebou, jako to již na ně
kterých místech v Nebrasce a lowě činí.
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Spojte spolky své se spolky dělnickými návrhů na změnu zákonu, které by svými
v městech, pracujte ruku v ruce s nimi k zástupcům k provedení .uložili:
vymanění se z moci kapitálu, což oni bez
Přímé volby.
vás a vy bez jich pomoci nedovedete.
Zavedení daně z příjmu a odstranění
Nemusíte prodávati všechny potraviny daně z majetku. Pakli by nešlo prove
za laciný peníz na domácích trzích, ale dení toto, tedy uložení daně z církevníhonechť spolek váš dodá vaše výrobky pří majetku jakéhokoli.
mo spotřebo vatelům, totiž dělníkům neb
Zákon navrhovací a zavrhóvací.
jich spolkům, ovšem ve velkém. Vám
Zákon, který by obmezoval množství
bude poskytnuta lepší cena za vaše zboží pozemků vlastněných jednotlivci, jako
a oni opět mohou nesfalšované a čerstvé na př. v Austrálii v osadě Victoria, kde
potraviny od vás přímo laciněji koupiti, nikdo nesmí vlastniti více než 406 akrů
t. j. o výdělek plynoucí obchodníkům ' pozemku. Tím by se zabránilo okrádání
se rozdělíte. Váš spolek bude zároveň chudého lidu spekulanty pozemkovými.
obstarávati všecky potřeby vaše, látky a
Vrácení státu všech pozemků železnič
oděvy i jiné věci pro domácnost opět ve ních dosud v jich držení a zamezit tako
velkém pak nástroje a stroje hospodářské; vé další plýtvání s pozemky
tajemník spolku může býti jednatelem a
Uložení daně z nevzdělaných pozemku’
objedná stroje a p., přímo u vyrabitelů za železničních neb špekulantských.
cenu, jíž mají jednatelé a oč musíte nyní
Přísný dozor nad bezpečností dopravy
více za své spotřeby platiti, ušetříte (což na železnicích a tyto učiniiti za každou
škodu jich nedbalostí spůsobenou zodpo
jest při nejmenším polovic).
Aby ale vaše zájmy chráněny byly, se vědnými.
spolky dělnickými musíte udržovat! spo
Zákon chránící lesy před drancováním
jení. Jak v těchto tak i ve vašich po a ustanovení, aby v lesnatých krajinách
jednávejte o zákonech, které d >bré a kte na každé farmě dle velikosti jistý kus le
ré škodlivé jsou atd., podejte návrhy v sa byl udržován v pořádku a v krajích
spolcích mezi sebou o změnách zákona a bezlesích aby opět pěstován byl.
• dohodněte se po celé zemi neb státu na
Snížení služného vysokým státním úté neb oné změně a když nadejde čas vo řadníkům. Tím by se předešlo švindlůnn
leb vyberte ze svého středu schopného a volebním a podplácení voličů. Za ny
rozšafného muže, a když učiní slib, že nějšího však pořádku se chce každý co
vaše zájmy a změny zákona dle vašeho nejblíže k tomu zlatému korytu dostati a
přání navrhnuté bude šetřit, tak jej zvolte proto užívá všech možných prostředků,,
jednohlasně,by hlasy vaše nebyly poraže by ten neb onen výnosný úřad dostal a;
ny jinými, k čemuž vám spolky dělnické národ má v úřadech samé zloděje místodopomůžou a vy opětně na vzájeni jim.
vykonavatelů své vůle, a jest na bíledni,.
Jen tím spůsobem se mohou vaše přání že každý co při volbách ztratí, si hledí
státi zákonem, zvláště když budou vaše opět nepoctivým spůsobem dobýti. O
gpolky rozvětvené po celé zemi a v doroz úřad malou službu nesoucí by se tak lid
umění se spolky dělnickými pracovati. nedral a snáze by poctivé lidi do úřadu,
Usnesete-li se na některém zákoně, před dosaditi mohl.
ložte jej spolkům dělnickým k oznámení,
Jest sice mnoho změny v společnosti
aby i jejich zástupci byli pro zákon váš lidské potřeby. .Já poukázal jenom na
a opět na opak, rozštěpené se nedocílí ni ty hlavní a sice při jich základu a když
čeho, byť by sebe větší potřeba naléhala jen ty se dle nejlepší zkušenosti upraví,
tak ostatní se stanou samv* sebou.
a sebe větší přání bylo.
Ku konci ještě předkládám rolnictvu a
K tomu přivede lidstvo „vzájemnost”.,
českému obecenstvu vůbec několik která jest blízka lidskému se sbratření.

BÁSNĚ VÁCL. ŠNAJDRA.
9 Ca íVoraj.
A h ory!

Z doby první lásky.

'^/VZPOMÍNÁM, ach, dnů života
cZŽAy Lunou i sluncem jasných,
Písněmi jara zvučících
a nachem ruží krásnych.
í

Blazí ti dnové! ponejprv
Kdy v srdci se to hnulo,
Jako by zřídlo svätých vod
V něm bylo vytrysknulo.
Kdy rty se chvěly práhnutím
a srdce, touhou mřelo,
a na perutích vichoru
za první láskou spělo.

Když jsem s ní prvně, osmělen,
V stín kaštanů se všeřil —
Na světě není míry té,
Jíž blaho své bych změřil.

A když jsem rámě ovinul
kol její šíje bily,
Bylo mi, jak by nebesa
Byly se rozstoupily.

----------

Tam duše moje ráda zalétala,
Když v ženitbu své první lásky plála,
Tam divoké své ukájela touhy,
Sen lásky snila, blažený a dlouhý.
íTČA hory!
Kde horských pannen tance ztuhly v skály,
Kde vodopády duněly a řvaly,
Kde bystřiny se divě v úval řítí.
Jak mladí dnové mého živobytí.
0CA hory!

Kde vítr lkáti nikdy neustává,
Kde orel král jak žezlem křídlem mává,
Kde slunce západ s východem se snoubí,
Jak smrt a život ve přírody hloubí.

ŠLA hory!

Tam duch se vypne z pout všedností těsných
A žal vyzpívá rojem písní plošných.
Tam splyne v lásce s duchem všehomíra,
Tam vzejde jemu nových věků víra.'

cKcž, Mclvu OVOli.............
r V

Oči jsem přivřel oslněn —
Nevěřil jsem, že žiju · ·
Z chvil těch, hle, ještě po letech
Milosti věnec viju.

EZ hlavu svou smím složit na tvé hrudi.
Jež tajuplným vlní se ti citem
A nasloucliat: zda-li tam za úkrytem
Jak v hnízdě pták, lásky se píseň budí.

,,Ty nevíš, jak tě ráda mám” —
Když zašeptala ke mně,
Bylo mi jak by v lásky tón
Se rozzvuČela země.

Kéž mohu na ten úběl s liljí slitý
Vžehnouti plamen svého políbení
A cítit sladké muky rozechvění,
Tluk srdce tvého, lásky vínem spitý.

,,Ty nevíš, jak tě ráda mám” —
Po letech duší vane
A první lásky vzpomínka
V mé mysli růží vzplane.

Kéž smím jen jednu chvilku vyzvídali,
Zdaž květ,.ach, tvým se hrudím bělající
Též tak bezúzdné lásky poutá lvici.
Jakáž mou duši hrozí rozsápati.

Bůh ví, kdo ut-rh’ růži mou,
Kdo lásky pel z ní ssaje.
Či švadla již a s lístečky
Si drsný podzim hraje? —

Dej spočinout! rozpálené líci
Na běloskvoucím hrudi tvého sněhu,
Nech obra lásky rozplynout se v něhu
Horoucím dechem ženy milující.

ROZTRŽITÝ.
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ĚKOLIK mladých paniček sedí u
kávy; rozumí se, že mluví o svých
manželích. Jedna z nich zavedla hovor o
předmětu tom; vynášela přednosti a zna
menité vlastnosti manžela svého a nyní
považovala každá z paniček za svou po
vinnost manžela svého ještě více vychvá
lit! a vynášeti.
Všechny mají dle vlastního jeji-ch líče
ní skutečné anděly za manžele, skutečné
výlupky ctnosti a hrdinosti, kteří drahé
manželské poloviny nosí na rukou a i ve
spaní přemýšlí o tom, jak by svým man
želkám radost spůsobiti mohli.
Sotva však první doznala se stydlavým
uzardČním, že vzdor všemu manžel její má
přece jen jisté vady a chyby, již jest přečena přítelkyněmi svými, a každá shledá
vá na svém choti celou kopu nepříjem
ností a špatných vlastností, tak že mužo
vé jejich jsou skutečnými výlupky špat
ných a nedbalých chlapíků.
Jeden pije u večer příliš mnoho a při cházívá obyčejně rozmrzelý domů —dru
hý slibuje své ženě již dva roky nový
plášť, nedostál však dosud slovu svému,
poněvadž každý den hraje a prohrává;
třetí dostává již ve svém třicátém roce
šedý vlas, tak že se manželka .jeho stydí
vyjiti s ním na procházku a čtvrtý má
tolik podivnůstek v hlavě, že je vůbec ani
nelze spočítati.
Jen jedna z mladých paniček mlčela po
celou rozpravu i nepřenesla o svém man
želi ani jediného slova ani pochvalného
ani hanlivého.
„Tys jistě zcela šťastnou, Anno?“ táza
la se jí jedna z přítelkyň; „neboť manžel
tvůj jest jistě hodný.“
„Ano, on jest předobrý,“ vpadá jí oslo
vená do řeči; poněkud zdlouhavěji však
dodává: „jen kdyby nebyl roztržitým.“
„Roztržitým?“ volají ostatní skoro sou
časně, srdečně se těšíce, že i Anna má
muži svému co vyčítati. „Roztržitý! Bohu
díky — takovými muži naši nejsou!“

Činí se nyní se všech stran na ní nátlak
a mladá paní musí lecos vyprávěti ze ži
vota svého manžela a o svém manželském
štěstí. Stydlivě vypráví panička, jak jí
manžel její svou roztržitostí často v nej
větší nesnáze uvádí.
Teprvé nedávno prý si vyjeli návště
vou k vysoce postavené rodině; těšila prý
se tomu, že manžel její s takovou pečli
vostí a pozorností se oblekl, že ani na bí
lé rukavičky nezapoměl. Úplně šťastna
kráčela před ním po schodech vzhůru, s
lehkým i veselým srdcem pozdravila ho
stitele i jeho manželku, tu však s hrůzou
spozorovala, že....
Panička ustává ve svém vypravování,
vzpomínka na nehodu tu jí přemáhá.
„Co jste spozorovala? Snad nezapoměl
kapesní šátek? Snad se přece umyl? Snad
měl vestu násobě?“ vpadly jí všechny
do reci.
Panička potřásá záporně hlavou.
„Mnohem hůře to dopadlo,“ odpovídá
I plačky. „Na levé noze měl lakýrku a na
pravé červeně vyšívaný domácí střevíc!
Myslela jsem, že padnu do mdlob.“
Přítelkyně její ujišťovaly jí, že by se
jim bylo stejně dělo.
„A tak se mi dějejieustále,“ pokračo
vala mladá paní. „Žádného dne, žádné
hodiny nejsem si jista, že mi svou roztr
žitostí spůsobí nějaké nesnáze. Včera ve
čer byli jsme v divadle. Jeli jsme domů;
před naším domem vyzvedl mne z kočá
ru a vtiskl mi dolar do ruky a kočího po
líbil! Toť přece jen strašné!“
Přítelkyně litují srdečně paničku. V
duchu vmýšlejí se v postavení její a ko
čího, zajisté nemálo příjemné.
V obyčejném životě nevidí nikdo na
muži mladé této paní, soudním radovi
Správném jeho roztržitost; platí všeobec
ně za muže s.nejpoctivějším srdcem a s·
nejobsáhlejšími vědomostmi. Může býti
považován i za krásného, neboť má vyso
ké čelo, pěkná ústa a poněkud zahnutý
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nos. Jedině v hnědých jeho ocích spočí
vá výraz blouznílka. Zná svou slabost a
má se obyčejně na pozoru, jakmile se ale
třeba jen na několik okamžiku zapomene,
jakmile se oddá myšlence nějaké, ztropí
mu jeho roztržitost největší komedii. Rá
no sedí s manželkou svou u snídaně; kouřívá obyčejně doutník a čte časopis. Cte
o poměrech panujících ve Francii a to
jest předmět, kterýž může i nejobezřet
nějšího člověka splésti. Zamyslí se úpl
ně; v roztržitosti své vezme pak kávo
vou lžičku do úst a míchá doutníkem ká
vu.—
„Ale milý Theodore!“ volá Anička;
„co pak to děláš?“
„Zlobím se na francouzské zápletky!“
„Podívej se však — co to děláš se
lžičkou a doutníkem?“
Mrzutě se usmívaje, seznává co byl vyvyvedl. Klidně pak klade dontník na tá
cek a vyhazuje lžičku otevřeným oknem.
„Jen mi to vždy připomeň, kdykoliv
mne dopadneš při nějakém roztržitém či
nu,“ praví snažně prose, „abych slabosti
té odvyknul.“
Často stává se mu, že na manželku
svou, jíž přece jen zbožňuje, spustí veli
telsky, pánovitě a zhurta, kdežto služku
oslovuje: „Mé dobré dítě! Mé koťátko!
mé srdečko!“
Po dlouhý již čas těšil se na narozeni
ny své manželky; chce je oslaví ti co nej
veseleji. Chce manželku svou v den ten
pozornostmi i dárky zasypati.
Záhy z rána y den svátečný dlouho oeekávaný sestaví dárky své v její pokoji
— s radostí největší uvádí jí do komna
ty. Vše se mu podařilo, na nic nezapoměl
— Anička těší se ze všeho, nejvíce však
z toho, že nebyl roztržitým. V pečlivo
sti, s jakouž vše uspořádáno, poznává nejlépe velkost jeho lásky a i u snídaně ne• shledává ani nejmenší známky jeho roztr
žitosti.
Do úřadovny své se ubíraje, prosí jí,
aby na večer nikoho nezvala.
„Dnes náležíš mně,“ praví laskavě,
„dnes večer musíme býti veselí — avšak
sami pro sebe,“ dodává s úsměvem, tak
že Anička již z úsměvu toho poznává, že
má něco zcela zvláštního za lubem.
Dnes nemyslí soudní rada na žádnou
práci. Přišed do úřadovny, píše mnoho
listů. — pozvání to k večeři; všechny své
přátele chce v ten večer míti shromáždě

né okolo sebe. Napsav listy, kvapí z úřa
dovny, aby učinil potřebné koupě; man
želka jeho nemá míti s celou věcí nesnáze
ani starosti nějaké.
V hotelu obstaral celou večeři; i nástolní náčiní a nádobí objednal, poněvadž
by jinak manželka jeho nebyla překvape
na. Dorty a led objednává u cukráře,
nejjemnější vína v nejpřednější vinárně
Vzpomíná si na svou roztržitost. Mermo
mocí udržuje se na úzdě — nezapoměl
ničeho— praničeho.
Ráno minulo. Služku zasvětil ve svůj
plán, aby mohla obstarati vše, čeho jest
zapotřebí. Při obědě sdělil Aničce, že
objednal kočár, aby si mohli na chvilku
vyjeti.
„Budeme ale samotni,“ podotýká ještě
jednou.
Vůz v čas stál u dveří — Anička jest
šťastna; manžel její jest tak dobrým a
pozorlivým po roztržitosti obvyklé není u
něho ani stopy.
„Kdyby jen zůstal takovým,“ myslí
si ona.
Vyjeli si do sousedního místa; krásná
povětrnost činí jízdu jejich příjemnou.—
K večeru pobízí Anna k návratu. Rada
nechce o tom ničeho slyšeti; přičinuje se
všemožně aby jí obveselil a ještě zdržel.
Anna již uhodla, že má ještě nějaké pře
kvapení pro ní na večer uchystané i ne
chce mu tu radost kazit.
Nastal večer, když dojeli města; když
přijeli k obydlí svému, byla Anna nemálo
překvapena seznavši, že všechna okna
jsou osvětlena.
„Co to znamená Theodore?“ táže se
překvapena.
„Nevím,“ odpovídá on s úsměvem;
„pojď, přesvědčíme se, snad jsme dostali
návštěvu.“
Zpívaje, vede mladou svou manželku
nahoru — jest tak veselý! Naslouchá,
uslyší-li uvnitř hlasy. Dosud panuje ticho.
On otevře dveře a překvapen zůstává
Anna státi.
Velký stůl upravený pro 20 osob jasně
osvětlený stojí před ní, dorty s její jmenem, květiny ve vásách a hrncích usmíva
jí se na ní. Nástolní náčiní jasně se
leskne; na jednom z bílých ubrousků leží
pěkný květný věnec. K tomu jí vede.
„Zde můj andílku!“ volá radostně, „zde
jest místo našeho oslavence, a koleni
v brzku uvidíš obličeje tobě milé.“
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„Theodore, Theodore!“ zvolá Anička
vskutku překvapena i padá mu v náruč.
„Tys příliš mnoho učinil!“
Halí aha!“ směje se on; „chtěl jsem jen
viděti, jak se budou vyjí mati ramenité
«vícny, jež jsem ti dnes ráno daroval.“
Potají bere dívku služebnou stranou a
táže se:
„Nepřišlo žádné psaní*? Neodřekl nám
nikdo?“
„Nikdo!“
„Oni tedy přijdou všichni — všichni!“
jásal hlasitě. „Podotkl jsem na pozván
kách výslovně, že nepotřebuji žádné zprá
vy, jakmile pozvání přijmou; nikdo z nich
neodřekl. Znám své kosíky! Budeme slaviti veselý večer!“
Zvědavě i pátravě přehlédla Anna ta
buli; nescházelo ničeho, ani párátka na
zuby. V jednom koutě stojí velký koš a
z něho vyčnívají hrdla láhví vinních.
Pečlivě upravená tabule před přícho
dem hostí, hoří-li svíčky a je-li vše při
praveno, má do sebe vždy něco slavnost
ního, poutavého.
Anna chce odejiti, aby se převlekla.
Správný jí však zadržuje. „Musíš zůstati
tak jak jsi!“ volá rada, sice nebudou věřiti tomu, že jsem tě překvapil. Tak’s mi
nejmilejší!“ a laskavě, jí objímá.
„Kde jen zůstávají,“ pokračuje a po
hlíží na hodinky. „Jest již osm; zdá se,
že naši přátelé se stávají vznešenými!
Jest již vše připraveno?“ táže se služky
ještě jednou.
„Vše! Může se ihned dávati na stůl.“
„Dobře — dobře. Jen ať pak není žád
ného zdržování; nechtěl bych nechat dnes
uplynouti ani minutky nepoužité!“
Avšak minuta míjí za minutou; hodiny
bijí půl deváté — konečně devět a přece
nikdo nepřichází. Správný přebíhá roz
dílen po pokoji a hned zase vyhlíží oknem
ven.
Celou radost mi pokaze jí tím jejich
dlouhým otálením!“ vybuchne pojednou
rozhorlen. „Zdá se jako by se byli umlu
vili a spikli, sice by tu byl alespoň jeden
již! Pozve-li mne však někdo z nich,
učiním to zrovna tak. O dvanácté v noci
začnu se oblékati a o jedné vydám se po
maloučku na cestu. Ku všemu pak je vy
burcuji z nejlepšího spánku!“
Anna sama nemůže si vysvětliti, proč
hosté tak dlouho nepřicházejí, přece ale
hledí ho potěšiti.

„Snad se umluvili a chtějí ztropiti ně
jakou švandu!“
„Hni, neshledávám v tom žádnou švan
du, když nechají pokrmy zkaziti se.“
Bije půl desáté.
„V čerta!“ volá Správný výhrůžně i vy
skočí z pohovky, na níž byl podle své
manželky usedl, „u všech všudy rohatých
jsem hladov, žízni v, mrzut, nechápu to!“
Rozhněván urazil hrdel ko jedné lahve
i počíná alespoň žízeň svou tišiti.
„Pij, Aničko, pij! Přál bych si, by
chom mohli vypiti vše, aby na ně nezby
lo ani jediné kapky až konečně přijdou!
Pij, můj drahoušku! Není přece jen nad
přátele, kteří trpí na pořádek!
„Milý Theodore!“ odpovídá Anna, na
posled jsi snad zapoměl—“
„Ničeho jsem nezapoměl!“ vpadá jí do
řeči Správný; „vím, že bývám roztržitým,
tentokráte jsem se ale pořádně sebral.
Dnes nebyl jsem roztržitým. Co bych
byl mohl zapomenout!? Co? Nic! Pohled
ni sem! Zde leží i vytahovák na zátky —
tamto na židli, na níž má seděti tvá pří
telkyně, polštářek, poněvadž paní ta má
neustále bolesti v zádech. Tamto, kam
chci posaditi tlustého kupce, dal jsem sil
nou houni a nejsilnější židli v celém do
mě, poněvadž vím, že přijde se zabláce
nýma botama a každou židli obyčejnou
jako hračkou poláme. Tam — tam — u
všech všudy! Ničeho jsem nezapoměl!“
„Myslíš? Zdali pak si také ale rozeslal
pozvání?“ táže se Anna.
Správný celý zdřevění a pohlíží na ní
zrakoma ztrnulýma.
„Pozvání?“ opakuje pomalu mezitím
co hodiny rychle odbijí desátou.
„Pozvání?“ volá hlasitěji; pojednou udeří se do čela — vzpomíná si, že zvací
dopisy leží v písárně na stolku. „Vskutku,
na ty jsem ve spěchu zapoměl; leží ještě
na mém psacím stolu; půjdu pro ně a ro
zešlu je okamžité — za p51 hodiny jest
všecko obstaráno.“
„Prosím tě, nemysli si, že naší přáte
lé půjdou oll. hodině večerní na hosti
nu,“ namítá Anna vyčítavě.
Po celý den se cítila býti tak šťastnou
a nyní den tak nešťastně se skoncuje.
„Dobře, dobře — budeme tedy jisti
sami!“ volá Správný. „Což jsem ti dnes
ráno neřekl, že se budeme u večer zcela
sami baviti?“ dodal s trpkým úsměškem.
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Anně přešla všechna chuť k jídlu; ode doma, ten jistě neosvětlí zcela jasně .tři
pokoje!“
brala se do své komnaty a na lože.
„A proč ne? Což má-li mnoho oleje —
I Správný pozbyl hladu — má pouze
žízeň i vyprazdňuje jednu láhev za dru příliš mnoho svíček — což působí-li mu
hou. Pečlivě upravený stůl, kterýž činil to radost? A ostatně není nikomu ničeho·
před dvěma hodinami dojem tak slavnost do toho!“
ní, účinkuje nan nyní přímo příšerně —
Odchází rozhněván; rozkousal si rty.
vypadá skoro jako skvostně vyzdobená To ještě scházelo. Přátelé nepozvaní ale
očekávaní ho chtějí navštívit, odejdou
mrtvola.
„Prokletá roztržitost!“ laje rada, načí však, domýšlejíce se, že má jinou společ
naje třetí láhev. Všechno bylo tak dobře nost! A vším tím jest vinen jenom on ľ
připravené, tak zdařilé! A ku všemu ještě „Zatrolená, zpropadená ta roztržitost!“·
dostane se mi posměchu, dozví-li se někdo volá i tluče se do čela, do své úřadovny
o tom.“
vstupuje. Zde leží zvací listy; zazvoní
S obličejem nepříjemnějším než nej rychle a pošle s nimi písaře svého na po
horší den dubnový, ubírá se Správný do štu. Pak sedne ku práci, aby nahradil,,
své úřadovny. Přítel, kterýž se také na co byl včera promeškal.
A u večer?
lézal mezi nepozvanými pozvanými, potkal
ho i zavěsil se mu na rámě.
Pozvaní hosté dostaví se do jednoho v
„Chtěl jsem tě s několika přáteli včera nejvybranějším obleku. Všichni diví se·
večer navštíviti, milý Správný,“ jme se tomu, že obydlí Správného není ještě·
mluviti. „Stáli jsme již u dveří domu osvětlené. Vzdor tomu ubírají se po
tvého, přesvědčivše se však, že se u tebe schodech nahoru i zazvonějí.
děje něco neobyčejného, odešli jsme.“
Dpvečka vyjde ven. Jest překvapena a
„Nic se nedělo u mne neobyčejného!“ ( neví o ničem.
odpovídá Správný mrzutě.
( „Pan rada očekával panstvo včera večer
„Nic u tebe nebylo? Zádní hosté?“
— dnes šel se svou manželkou do divad
„Byl jsem včera s manželkou svou sám i la!“ omlouvá še služebný duch kuchyn
ský........
doma.“
„Tak! Ilahaha! Tomu ale opravdu ne
Ano, ano — ta prožluklá roztržitost.
věřím! Kdo sedí sám se svou manželkou

^LEČ

MARN-O.·^

eH/Éž mohu jednou ještě patřit na tě
jak luzný zjev svůj koupáš v rudém zlatě,
Jež západ slunce vlnou k tobě valil,
Tvůj obraz v zlatotkaný závoj halil.

Kéž mohu ještě jednou zhlížeti se
Jak s větrem hrá si černá tvoje kštice?
Jak ohněm věštkyně tvé oko plane
a věštba lásky hymnem z něho vane.

v

Leč marno! Žízeň beduína
Nezhasí zdroje živého vidina
Jenž na obloze oasou mu kyne:*)
Tak obraz tvůj, jenž duší mojí plyne.
v*

Vaclar Snajdr.

♦) Cestovatelé ponětí vídají často na obzoru města nebo oasy kynoucí jim líbezným stínem palmových strom»
a čerstvými prameny. Jsou to přeludy „ fata morgana1 ‘ zvané.

KŮŇ

TRUBAČŮV

:■■■ ■■■■3 TT S S 3 Tu -Á HISTORKA. £

A.L jsem skoro čtyřicet let i cítil se
tak jistým a bezpečným v pokoj
ném přístavu mého staromládenectví, že
mne nic nemohlo pohnouti k tomu, abych
sladký svůj klid sňatkem ve hru dal. Ale
tak jako mnohý bez hostinského jsem
účtoval.
Bylo ku konci září 1864, když jsem z
Baden-Badenu do Paříže přibyl, s úmy
slem, že se tam pouze čtyřiadvacet hodin
pozdržím. Pozval jsem několik přátel,
aby se se mnou v Poitonu honby sujčastnili a ti chtěli na počátku října přijeti.
Při svém příjezdu do Paříže nalezl
jsem dopis z domova, kterýž mi podával
truchlivou zvěst’, že za mého pobytu v
Baden-Badenu pět z mých dvanácti koní
ochromli aneb se jinak roznemohli. Byl
jsem tudíž nucen ohlédnouti se po ná
hradních koních, dříve než mi bylo mož
no Paříž opustiti.
Obešel jsem tudíž všechny obchodníky
s koňmi v polích elysejských, bylo mi
však shledati ceny tak vysoké, že jsem
neuzavřel žádný obchod. Poněvadž byl
právě den, v kterýž konán u Chéryho trh
podzimní, odebral jsem se tam a získal si
na zdař bůh osm koní za úhrnnou cenu
dvou set liber šterlinků (81000). „Z těch
to osmi,“ myslil jsem si, „budou čtyři neb
pět jistě dobří.“
Mezi zvířaty nalézalo se jedno, jež jsem
koupil výhradně pro jeho barvu. Seznam
nepřipisoval mu žádných zyláštnícli vlast
ností co koni honebnímu i nepravil o něm
nic více než toto: „Brutus, jízdní kun,
starý, dobře vyježděný.“
Byl to pěkný plesnivec s pravidelně
rozdělenými pěknými tmavými skvrnami
na hladce bílé kůži. Neviděl jsem nikdy
krásněji skvrnatého koně nad tohoto.
•Nejbližšího rána odcestoval jsem do
La-Roche Targé a následujícího na to
rána přibyli také moji koně. První má
myšlenka platila Brutovi, plesnivci, jejž
jsem za posledních čtyřiadvacet hodin
2 mysle nemohl vypustiti. Chtěl jsem ho
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ihned zkusiti a přesvědčiti se, co na něm
vlastně jest. Měl velmi dlouhé zuby a
všechny známky ctihodného stáří,v byl
silně stavěn a hlavu nesl statně. Čemu
jsem se ale při něm nejvíce divil, byl spůsob, s jakýmž na mne neustále pohlížel,
každý můj pohyb s pozornýma a moudrý
ma, řekl bych pátravýma zrakoma sledu
je. Ale i má slova zdála se ho zajímati;
mluvil-li jsem, obrátil hlavu na stranu,
jako by chtěl lépe slyšeti, a přestal-li
jsem, odpověděl mi veselým zařeclitáním.
Ostatních sedm koní bylo mi předve
deno jeden po druhém, vyhlíželi však je
den jako druhý — pouze Brutus měl něco
zvláštního do sebe. Nemohl jsem se dočkati času, kdy mi bylo podniknou ti ma
lou vyjíždku na venek, abych se při té
příležitosti blíže s ním seznámil.
Brutus nechal se osedlati, nechal si dáti úzdu i vsednouti na sebe jako každý
jiný kůň, i vydali jsme se co dobří přáte
lé na cestu Byl velice citlivý i uposlechl
sebe slabšího pohybu úzdy. Chůze jeho
byla znamenitá; započal s mírným trys
kem, zvedal kopyta značně vysoko i ne
chal je pravidelně opět dopadnouti na
zemi.
Zkusil jsem také jeho klus; když jsem
ho ale pak chtěl nechat přejiti v trysk,
spustil elegantním mimochodem. „Aha,“
pomyslil sem si. „To něco znamená!
Jest to kůň z jízdecké vojenské školy v
Saumuru.“
S výkony mého Bruta uspokojen, chtěl
jsem se právě vydati na zpáteční cestu,
když tu pojednou v blízké houštině padla
střelná rána; byl to můj myslivec, kterýž
střelil po králíku.
V tu dobu nalézal jsem se na velké pa
sece a na křižovatce několika cest. Jak
mile Brutus výstřel zaslechl, okamžitě se
zastavil i střihal pozorně ušima. To mne
překvapilo, nebot? podle znamenité školy,
jaké se mu dle mého náhledu v jeho mlá
dí dostati muselo, měl přece jen střelbě
býti uvyklý.
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Dal jsem mu pocíti ti ostruhy, abych ho
dostal ku předu— však Brutus nehnul se
s místa. Snažil jsem se zabočit! na prá
vo nebo na levo — vše nadarmo! Udeřil
jsem ho bičíkem — on se nepohnul.
Bylo skutečnou nemožností dostati ho
s místa a přece kůn, kdykoliv jsem učinil
podobný pokus, obrátil hlavu ke mně, po
hlížel na mne s výrazem netrpělivosti a
údivu a zachovával pak zase nehybné své
postavení.
Bylo patrno, že mezi mnou a zvířetem
panovalo jakési nedorozumění. Četl jsem
to v jeho velkých očích. Brutus pravil mi
tak zřejmě, jak to jen bez řeči možno:
„Já, kůn, činím co mi jest činiti, ty ale,
jezdce, nekonáš svou povinnost/4
Stával jsem se neustále zmatenějším.
„Jaké podivné mi to prodal Chéry zvíře
a proč pohlíží na mne tak významně.4·
Chtěl jsem již použiti nejkrajnějšího
prostředku a koně pořádně spráskati,
když se okolím rozlehla druhá rána. Nyní
kůn poskočil. Domýšlel jsem se, že mám
vyhráno i namahal se, abych koně dostal
s místa — však zase nadarmo — kůn stál
zde jako z kovu ulitý.
To mne dopálilo i vzal jsem útočiště k
bičíku. Však i Brutus podle všeho po
zbyl trpělivosti a poněvadž se trpný jeho
odpor míjel účinkem, počal nyní háj i ti se
vyhazováním a vzpínáním se.
Vzdor všemu tomu zbývalo mu ještě
času příležitostně po mně se ohlédnouti,
však již ne netrpělivě a udiveně jako dří
ve, nýbrž zuřivě a rozhorleně. Kdežto
jsem od zvířete ppžadoval rozhodně od
pírané mi poslušnosti, zdálo se ono žádati
ode mně něčeho, co jsem podle jeho přá
ní nekonal.
A konec všeho toho? Ku vlastní mé
hanbě budiž povědíno: Byl jsem spůsobem nejbezohlednějším, nejhanebnějším
svržen na zem! Brutus nepochybně na
hlédnul, že násilím ničeho nesvede a pro
to pokusil se o to lstí.
Po malé přestávce, kteráž byla podle
všeho věnována přemýšlení, sklonil po
jednou hlavu a stál s dovedností po rukou
se procházejícího „clowna” na předních
nohou. Následkem toho byl jsem vržen
do písku, jehož se tu na štěstí mnoho na
lézalo.
Pokusil jsem se ihned o povstání, upa
dl jsem ale s výkřikem po celé své délce
do písku.

Měl jsem pocit takový, jako by v levé·
mé noze vězel nůž.
Později ukázalo se, že to bylo pouhé
strnutí žíly — přece však působilo mi
velkých bolestí! Konečně podařilo se
mi vzpřímiti se z pólu.
Vytíraje si z očí písek, viděl jsem, jak
se kopyto konské opatrně klade na mou
hlavu a mne slabě k zemi přitlačuje.
To mi bylo již přes příliš i lámal jsem
si hlavu tím, k jakému čertovskému zví
řeti jsem si to pomohl. Tu pojednou po
čal se na mne sypati písek i bylo mi seznati, že ho Brutus všema čtyřma noha
ma vyhazuje, jako by mne chtěl zasvpati.
Trvalo to několik minut a když se do
mýšlel, že mne slušně zasypal, poklekl u
mého hrobu a oběhl mne pak jednou v
pravidelném kruhu.
Volal jsem naň a to zdálo se, že ho na
okamžik zarazilo — v nejbližším okamži
ku však skočil po mém klobouku, kterýž
mi při mém svržení spadl s hlavy, chopil
se ho zuby svými i uháněl odtud a zmizel
brzo mým zrakům.
Osamotněl jsem.
Setřásl jsem se sebe písek mne ce
lého pokrývající a dolezl jsem tak dobřer
jak jen bylo možno — nemohlť jsem pohybovati levou nohou— na malé houštím
zarostlé návrší, kdež jsem ze všech sil
volal o pomoc. Nikdo mi však neodpo
vídal — les zdál se býti úplně opuštěný.
V trapném tomto položení bylo mi setrvati asi čtvrt hodiny. Tu vrací se pojed
nou můj Brutus zahalen v mrak prachu
toutéž cestou, kterouž byl zmizel.
V malé vzdálenosti za ním spatřil jsem
malý povoz, lehkou „pony-chaise”, říze
nou dámou nějakou, kdežto kočí seděl v
zadu na stupátku.
V malé chvíli stál Brutus přede mnou,,
pěnou pokrytý, upustil mi klobouk k nohoum i pozdravil mne řechtáním, jež
jsem si následovně přeložil: „Úlohu jsem
provedl, zde přichází ti pomoc, jíž jsem ti
sám přivedl.44
Málo jsem se staral o Bruta a jeho vý
klady. Myšlenky i pohledy mé utkvěly
na podivuhodně krásné paní, kteráž mi ku
pomoci přispěchala a právě s kočárku vy
skočila i ke mně pospíchala.
Oba jsme vykřikli:
„Paní de Noriol!“
„Pan de la Roche!44
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Mám tetinku, s nížto se neustále svářím
pro otázku mám-li neb nemám-li se oženiti....
„Ožeň se přece!“
„Nechci!“
„Chceš mladou dívku? Tu máš slečnu
tu a tu a tu a tu.... “
„Nechci žádnou z nich!“
„Vezmi si tedy vdovu! Máš tu paní tu
a tu.... “
„Prosím, ušetřte mne, vždyť se ani ne
chci ženiti!“
Paní de Noriol byla v tetinč sbírce
vdov vždy jednou z nejprvnějších. Ze
jest bohatou, spanilou a zajímavou, věděl
jsem již dávno.
Tetinka, kdykoliv líčila všechny do
bré vlastnosti vdovičky, brávala k ruce
mapu našeho okresu a ukazovala mi, jak
statky rodiny Noriol hraničí s oněmi ro
diny la Roche-Targé.
Když však ani to nespomohlo, táhla na
mapě okolo obou statků červenou čáru i
nutila mne neustále, abych na označené
takto místo pohlédl. „Osm set jiter v
jedné souvislosti! Jak blahý to pocit pro
„sportsmana“ tvého druhu.“
Přivřel jsem pak obyčejně oči i opako
val: ,Vždyť se přece ženit nechci.“
Přece však, přiznávám se k tomu, bál
jsem se poněkud paní de Noriol i viděl
jsem kučeravou její hlavu vždy jako by
červenou čarou mé tetinky obejmutou.
Roztomilá, duchaplná a—osm set jiter v
jedné souvislosti! Pošetilec, kdo se ne
chce ženiti!
Vždy jsem jí šťastně uklouzl — tento
kráte byly ale zachránění a útěk nemož
ností. Ležel jsem tu zasypán pískem, šat
můj byl rozedřený a noha má vymknutá.
„Můj .bože — co se to stalo?“ vyptáva
la se paní de Noriol soucitně.
Přiznal jsem se, že mne můj kůň svrhl.
„Doufám, že nejste příliš poraněn?“
„Zajisté ne; vymknul jsem si alé nohu!“
„Kde ale jest kůň, kterýž vám ztropil
takovou komedii?“
Ukázal jsem na Bruta, kterýž se pokoj
ně pásl na pažite.
„Jakže? Onen plesnivec? Dobré to
zvíře však zase vše napravilo co bylo vy
vedlo, jak brzo uslyšíte. Především se
ale musíte dostati domů!“
„Jak toho dokáži? Nemohu se s mí
sta hnouti!“

„Dovezu vás domů — byť bych tím i '
vaší jezdecké cti ublížiti měla.“
Přivolala pak kočího a oběma jsa pod
porován, byl jsem zaveden ku kočáru a
doň vyzvednut. Za malou chvíli nalézali
jsme, se na cestě do la Roche-Targé. Ona
řídila koně a kočími; nařízeno, aby mého
Bruta domů dovedl.
„Nyní mně vypravujte, jak jste k pádu
přišel a pak povím vám, jak se stalo, že
jsem vám ku pomoci přispěchala.
Počal jsem podáváti svou zprávu. Když
jsem ale vyprávěl o tom, jak se kůn po
vypálení dvou ran střelných choval, zvo
lala má společnice:
„Nyní chápu vše! Koupil jste koně
trubačova.“
„Koně trubačova?“
„Zajisté, vysvětluje se to samo sebou.
Což jste ještě neviděl v „Cirque de 1’ Imperatrice” provedení výjevu: „Trubač a
šlechetný jeho oř“? Afrikánský myslivec
přižene se na plesnivci do arény. Pak
přicválají Kabylové, kteří ho pronásledu
jí a po něm střílí. Trubač jest postřelen
i klesá s koně. Poněvadž jste tak neuči
nil, rozhněvalo se zvíře proto, že úlohu
svou špatně hrajete a svrhlo vás do písku.
Co učinilo pak?“
Popsal jsem své společnici, jak se
Brutus pokusil o mé zakopání.
„Zcela dobře, právě tak jako kůň tru
bačův! On vidí, že pán jeho jest zraněn,
avšak Kabylové by se mohli navrátit! a
pána jeho usmrtiti. Co učiní nyní zvíře?
Zahrabe ho a odjíždí, beře s sebou ale
trubku a trikolóru, aby neupadly v ruce
nepřátel.“
„Tentokráte byl to můj klokouk. . . .“
„Zcela dobře. Kůň pak přivede markytánku — tentokráte vaši oddanou slu
žebnici Marii de Noriol. Kůň váš přicválal do mého dvora právě v okamžiku,
kdy jsem chtěla vyjeti. Když moji lidé
viděli koně osedlaného a úzdou opatřené
ho, s kloboukem v tlamě, avšak bez jezd
ce, chtěli ho polapí ti.
Kůň se jim ale uhnul, přihnal se zrovna
ku mně a pokleknul přede mnou. Pak
hnal se dále, náhle se ale v bráně zastavil
a ohledl se, aby viděl, následuji-li ho.
Vskočila jsem do svého vozu, jela za ním
a — zde jsem!“
V okamžení, kdy spanilá vdovička slo
va ta dopověděla, utrpěl kočár prudký ná
raz od zadu i spatřili jsme nad sebou ve
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vzduchu hlavu mého Bruta, kterýž, stoje
na zadních nohou, nás nasledoval.
Brutus můj shledal, že nízké zadní se
dátko kočího na pomalu jedoucím kočár
ku není obsazeno, i použil příležitosti té,
aby nám ukázal jiný a sice nejpěknější ze
svých kousků, jimž se v cirku byl někdy
naučil.
Přední jeho nohy spočívaly na sedátku
a po obou zadních vykračoval si klidně
a pyšně za námi, mezi tím co se malý ko
čí nadarmo namahal, aby koně dostal za
se 11a všechny čtyry nohy.
Paní de Noriol byla tím polekána tak

%abí balada.
^YL jeden žabec mladistvý,
na břehu sedal rybníka,
a přemilostným zpěvem svým
starého těšil vodníka.
Leč žabec ten byl bez družky,
i žalostně se rozkvakal·,
slzely žáby v ba r i ně
a vodník sám se rozplakal.
Tu přišla žabka mladinká,
tak sličná, krásná, spanilá,
ta přemilostným zjevem svým
statného žabce ranila,
že vyznal se jí z lásky své.
Na břehu potom sedali,
při luny svitu stříbrném
dueta krásná zpívali.
Leč krutý osud stihl je:
jednoho jitra drzý čáp
spanilou žabku·-ženušku
v bařině číhav chytře lap'.
Zalkal tu žabec žalostně,
umlkl jeho krásný hlas,
v rákosí sedal samoten:
trápil se dlouhý, dlouhý čas.
Konečně kolo osudu
postihlo juna statného:
puklo mu srdce, Doliřben byl
na dno rybníka chladného.
* * *

Uplynul dlouhý, dlouhý čas;
žabice stará v bařině
truchlivou tuto událost
vypráví smutné družinČ.

značně, že upustila otěže a bez vědomí do
náruče mi sklesla.
Levou rukou jsem se chopil otěží,
kdežto pravou jsem objímal omdlelou
sličnou paní.
Takovým spůsobem slavila paní de No
riol první svůj vjezd do La Roche—Targé.
Když se tam o dva měsíce později vráti
la, učinila tak co má šťastná, zbožňovaná
manželka.
„Tak to chodí na tom světě!“ zvolala.
„To by se nebylo nikdy stalo, kdybys
nebyl koupil „šlechetného koně trubačo
va”! “

^Recept na básníka.
v ezmi hocha jako kvítko,
s okem snivě blouznivým,
nevinné to posud dítko,
nezkažené světem zlým.

Necli jej potom zaliořeti
láskou k děvč nevinné;
přidej dluhů jako smetí
a pak — prázdné portmoné.

Epigramy.
TečLixxý· roz;3.íl.

„Čím se liší,’4 ptal se kdosi,
„vyšší, nižší kruhy
Tím že tyto peníze maj'.
onyno však — dluhy.

Divnou sedlák Vlk má mánii,
kupujet’ on nejradš ,,panské“ herky;
hrabě Škvor zas, urozený pán,
nejráději — vábí selské dcerky.
XT a, "básxxílra. X-1.

Dva znáš pouze velké muže,
jimž dopřálo nebe
piti z číše nesmrtelnost:
Shakespeara a — sebe!

Ze života a z cesty kolem světa maj. Ed, Preisse.
o <-—ZEPolrxaučo-vázxx z xxxixxxxléli.o

Minulého roku rozloučil jsem se s čtenáři
mého životopisu v Prescott, hlavním to městě
území Arizona i pokračuji v letošním kalendáři
s popisem dalších mých cest a dobrodružství.
Opustil jsem Prescott dne 27. července 1881
o 8. hodině ranní. Cesta vede několik mil
vzdělaným údolím, jež jest vroubeno vrchy,
když však dospěje roviny, počíná poloviční
poušť. Jmenuji ji pouští poloviční, poněvadž
se tu setkáváš s něco křovinami a náhodně i
několika kousky trávníku, avšak kraj jest vody
prostý a byl by úplnou pustinou, kdyby neměl
sporého zmíněného již rostlinstva. V pře
stávkách mnoho mil obnášejících, setkáváš se s
pumpami a někdy i s praménky, kde žíznivý
cestující může se občerstvit! i dobytek svůj, za
kterýžto musí ve většině těchto míst napáje
cích zaplatiti něco.
Vzdor několikadennímu mému odpočinku v
Prescott byí jsem velice unaven i vlékl jsem s
těží těžko své hnáty hojným pískem, paprsky
slunečními rozžhaveným. Nosil jsem vodu s
sebou a tábořil, kdekoliv mne noc zastihla.
V poledne dne 1. srpna přišel jsem do Willow Springs, kdež jsem nalezl několik indiánů
kmene Walapai, kteří se nalézali u velkém roz
čílení nad nedávno obdrženou zprávou, že voj
sko bylo vysláno do Walapai Camp v jejich území. Minul jsem Walapai Camp, jež leží ve
Walnut Grove. Byla zde setnina vojínů Spo
jených Států, kteří sem přišli teprvé před ně
kolika dny. Dobročinná otcovská naše vláda
ve Washingtonu poslala vojsko to z Camp
Verde do území Walapai. aby chránilo dělníky
zaměstnané stavbou dráhy Atlant ic& Pacific. V
zemi naši boháči, jich majetek a jich podniky
těší se vždy ochraně se strany vlády na
útraty národa, to samé nelze však ří
ci o chudých a pracovitých občanech—ti mo
hou býti vražděni po stech od divokých indiánů
a vláda neučiní ničeho. Neustálé vraždění farmerů a cestujících v Novém Mexiku a v Arizo
ně jest toho důkazem výmluvným· Není však
na tom dosti, že chudí netěší se ochraně—oni
bývají i v pravdě vypuzováni, pakliže vyhledá
vají ochrany v sousedství vojenských pevností.
Zmíním se pouze o jednom případu z mé
vlastní zkušenosti a každý kdo cestoval území
mi, dosvědčí, že také za podobných okolností
přesvědčil se*o vypuzení takovém.
Děje se tak následovně: V každé pevnosti
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nalézá se mimo obvyklých jízdeckých koní ji
stý počet koní a mezků k vykonávání potřebné
v pevnostech práce. Každému vládnímu koni
neb mezku vyměřeno jest jisté množství postačitelué zrní i sena, za něž se platí z peněz vyzí
skaných na národu ve spůsobě daní. Peníze ty
vyplácí se nepochybně ve Washingtonů výplatčímu aneb kontraktorům, avšak koně nedostá
vají žádného sena a zřídka kdy velmi málo zr
ní. Každému jest velmi dobře známo, že kůň
i mezek nemohou žiti jen od vzduchu a vody a
poctivci v pevnostech našich zřizuji proto bez
všelikého oprávnění reservaci, na níž pasou
vládní koně i mezky a strčí do kapsy peníze
lidu, jež byly určeny na výživu vojenských ko
ní a mezků. A aby nepřišli ani o štipiček trá
vy na nezákonité své reservaci, proto zakazují
každému cestujícímu utábořiti se zde i vypudí
ho násilně v takovou vzdálenost, že se octne v
nebezpečí býti zabitu od indiánů; což se také
často stává.
Ve Fořt Wingate v Novém Mexiku jsou okolo nezákonité reservace takové postaveny
sloupy, jichž tabulky nesou zákaz utábořování
se cestujících v obvodu reservace. Sloupy tyto
jsou pomníky hany velkého a vzdělaného lidu.
Vraťmež se však k vlastnímu mému vypuze
ní z jedné takové a sice nanejvýše nebezpečné
místnosti v Novém Mexiku.
V měsíci říjnu neb listopadu roku 1866 opu
stil jsem Santa Fe v Novém Mexiku ve společ
nosti Rakušana jednoho, abych cestoval podle
Rio Grande do republiky mexické. Byli jsme oba
jízdní; já měl dobrého mexického mezka. Ve
FortGraig zůstal soudruh můj poněkud pozadu
s nějakými vozy a já pokračoval v cestě své
sám, překročiv Rio Grande na Člunu převoz
ném pod Fořt Graig. Odsud až k vesnici Pá
raje, čtyři míle vzdálené, vede cesta pustinou z
měnivého písku sestávající. Každý vánek vě
tru odnesl písek z jednoho pahorku, aby utvo
řil na jiném místě pahorek nový. Krajina zdej
ší mění neustále svůj vzhled, skoro každý
den mizí pahorky a nové se tvoří—jest to mě
nivá panorama samoty a odloučenosti·
Ve vzdálenosti asi jedné a půl míle od pře
vozu, když jsem se volně brodil těžkým pí
skem, ucítil jsem dotknutí se svršku mého klo
bouku a zaslechl jsem zafičení šipu, kterýž se
zavrtal ve vzdálenosti několika stop na levo
ode mně do země. Pohlednu na právo, nemohu
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však viděti ničeho než pískové pahrbky, za
nimiž útočník na život můj musel bytí ukryt.
Dle střely soudě, byl útočník indiánem kmene
apačského a pěšší, neboť bych byl musel koně
viděti, poněvadž by byl vyšším než pahrbky.
Byl jsem vyzbrojen bambitkou, nečekal jsem
však, abych mohl spočítati mnoho-li chlapů
těch za kopečky se ukrývalo, nýbrž dal jsem
mezku mému ostruhy a pádil jsem co nej rychleji k Paraje.
Osamělé mé cestování nejnebezpečnějšími
inísty jest dostatečným důkazem mé odvahy a
statečnosti; a zastaviti úplně-sám, nedostatečně
ozbrojený v pískové pustině i vyčkávali druhého útoku nejkrutějších a nejsurovějších ze
všech indiánských kmenů Severní Ameriky, Apačů, bylo by slepou odvážností, kteráž jest
protivou statečnosti, poněvadž slepá odvážlivost jest bezhlavým vystavením života svého
bez všeliké pomoci a statečnost jest dobře uvá
žené setkání se s nebezpečím, podniknuté za
účelem sebezáchovám aneb získání šlechetného
konce.
V Paraje zdržel jsem se přes noc i přidružil
se tu ke mně mladý Amerikán na koni, kterýž
chtěl cestovati podle řeky do Fořt Seldon. U
Paraje počíná „hornada,“ čtyřicítimílová pu
stina s jediným vodu skýtajícím místem asi na
půl cestě se nalézajícím. ..Hornádu“ byla jed
ním z nejnebezpečnějších míst v Novém Mexi
ku. Sta lidí byli zde zabiti od Apačů a cestu
jící ubírali se skrze ní vždy nočního času. Stá
vá ještě jedné, jen málo kratší cesty přes Fořt
MacRae, kteráž utíná několik mil .,hornady“
a zkracuje první vzdálenost k vodě, neboť na
lézá se voda zde v pevnosti. Fořt. MacRae
bylo obsazeno černošským vojskem pěšším a
jeho pečliví í hospodářští důstojníci běloši ne
chali, aby uspořili zrní i sena, za něž peníze
strčili do kapes, (strčili peníze do kapes jest
mírnějším významem pro krádež, poněvadž
gentlemeni nikdy nekradou a všichni naší vlád
ní úradníci jsou gentlemeny??) tažné mezky pásti se na reservaci, již si sami utvořili. Černoští vojíni pásli mezky ty.
Já a americký můj společník opustili jsme
Paraje v neděli ráno a jeli k Fořt MacRae,
kamž jsme přibyli v poledne, zamýšlejíce zdržeti se zde pod ochranou našeho vojska, jež pla
tíme a krmíme, chtějíce zde vyčkati noci a pokračovati pak v nebezpečné naši cestě ,, hornádou.“ „Však od ruky ku rtům je daleko.“
Asi čtrnáct dní před našim příchodem do
Fořt MacRae překvapili Apačové za jasného
dne pět černých vojínů, kteří pásli .vojenské
mezky u vodní nádržky ve vzdálenosti jedné
míle od pevnosti. Všichni černoši byli zabiti a
mezci od divochů odehnáni.
Pevnůstkou teče malý potůček, u něhož jsme
já a soudruh můj zastavili a jali se odsedlávati

naše
dobytčata, dříve však než jsme mohli se
i
(dla sejraouti. přišel k nám poddůstojník a roz
1 hodně nás odsud vypudil, řka nám, abychom
šli
s k asi míli vzdálené nádržce vodní a tam se
iutábořili. Nezbývalo nám nic jiného než zno
vu osedlati a odjeti (sami dva muži ozbrojení
jedině bambitkami) k témuž místu, kde před
několika
dny pět dobře vyzbrojených vojínů
i
byli
zabiti od divochů. Utábořili jsme se u
1
inádržky s nataženými bambitkami, vyčkali no
ci
< a prošli pak bezpečně ,,hornadu." Taková
jest ochrana, jakéž se dostává chudému občanu
v pevnostech jeho vlasti, jež jsou osazeny voj
s skem, kteréž on platí i krmí za těžce vydělané
i peníze· Jinak ovšem dopadá to s cestujícím
zpanštČlým—ten bývá přijat, důstojnictvem v
pevnosti
a vojenský průvod bývá mu poskyto
]
ván na cestách nebezpečných. Není velká re
]
publika
americká zemí rovnosti^
Po této odchylce navracuji se opět k indiá
nům
kmene Walapai. s nimiž jsem se setkal ve
i
Willow Springs.
Indiáni kmene Walapai—jinak mírumilovnístavěli
se na odpor zřízení dráhy jich územím
i
a proto posláno sem vojsko. Přítomnost voj
ska je zastrašila a potlačila zjevnou vzpouru,
ve svém rozčílení jsou však nebezpeční osamě
lým cestujícím. Nalézal jsem se ve velmi ne
bezpečném postavení, styky Dáše staly se vsak
brzo přátelštější, když jsem jim dal tabáku, až
na jednu starou ženu, kteráž se neustále po
koušela o to, aby popudila muže k násilí, kte
ráž ale brzo zmizela a Walapai-ové nechali mnu
pak odejiti.
Od Prescott cesta byla stupňovitě a zvolna
stoupající až k Union Pass, odkudž pravá pu
stina počíná a cesta vede příkrým svahem asi
5000 stop do hlubiny k břehům řeky Colorado.
Záhy z rána dne 4. srpna přibyl jsem do Fořt
Mohave, kteréž leží na levém břehu řeky jme
nované. Osazeno jest setninou 12. pěššího plu
ku Spojených Států a jest nej spořádanější pev
ností, jakéž jsem v celé Unii viděl. Krajina okolní jest hustě osazena indiány kmene Mohave.
kteří jsou jedním z nejmírumilovnějších všech
divokých kmenů indiánských. Muži jsou silní
a dobře stavěni, nosí spodní košili a okolo
stydkých částí těla mají ovinutý kus kalika,
jehož jedna čásť splývá vzadu až k zemi ve
spůsobě ohonu opičího· Dlouhé·· vlečkové šaty
našich dám, jimiž ulice měst našich vymetají,
jsou nepochybně nápodobením takového ohonu
indiána Mohave. Dolejší okončiny mužů jsou
nahé.
Ženy, většinou neúhledné nevěstky, nosí
krátké od boku ku kolenoum dosahující kalhot
ky, jež jsou různých barev, ponejvíce však
červené; hořejší čásť těla jest obnažena až na
to, že ženy nosí šátek okolo ramenou, kterýž se
skládá ze Čtyř menších červených šátků. Mu
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žové jsou obnažení od boků nahoru. Mladí
indiáni, kteří ještě nejsou bojovníky, potlou
kají se okolo pevnosti a ženy jsou nevěstkami
kovkopů, kteří obývají horské tyto kraje i hr
dlořezů, kteří znečisťují tuto ěásť země naši a
pakliže některá z těchto nevěstek jest zkažena,
bývá léěena vojenským lékařem pevnosti na
útraty obětivého amerického národa, kterýž
se stává poznenáhlu nejpřevrácenějším lidem
celého světa. V městech trestají se nevěstky
a v pustině bývají krmeny i léěeny. Nevěstkářství snad urychluje vzdělanost!
Ve Fořt Mohave odpočinul jsem do 5. hodiní odpolední. Parno v údolí Colorado bylo tak
velké (110 stupňů Fahrenheita ve stínu), že ce
stování pěšky s psem co se soudruhem jest za
dne holou nemožností. Překročiv řeku, vešel
jsem do státu Nevada, i ubíral jsem se krátkou
vzdálenost nej jižnější jeho částí. Cesta pozů
stává z těžkého písku a vstoupá volně do výše.
Parno bylo noci té velmi značné i činil jsem,
maje nésti mnoho zásob, vody atd., v celku
asi 50 liber, pouze volný pokrok.
Asi o 4. hodině ranní dne 6. vkročil jsem na
půdu Kalifornie. Odpočinul jsem nějaký čas,
byl jsem však tak vysílen, že i potom mi by
lo odpočívati každou chvíli, až jsem dospěl Pa
jut Hill, první oasy ve velké pustině kalifornické, vzdáleného 25 mil od Fořt Mohave. Přibyl
jsem sem v 9 hodin u večer. S těží dovlekl
jsem se k vodě, kdež jsem sklesl do bahna při
malém potůčku. Počal jsem piti vodu, avšak
můj žaludek nechtěl jí podržeti i zvracel jsem
jí tak rychle, jak rychle jsem jí požíval a tak
to šlo asi hodinu. Stal jsem se tak slabým i
vysíleným, že jsem vskutku očekával, že prv
ky, z nichž se skládám, mají podstoupí ti koneč
né své sloučení s nekonečným vesmírem. Byl
jsem připraven zemříti v pustině, maje jedině
věrného svého psa po boku, nebylo mi však určeno zemříti již. Po asi jednohodinném bez
úspěšném namáhání žaludek podržel první ko
flík vody; smočil jsem hlavu i šíji svou, naplnil
svou bandasku čerstvou vodou i lezl jsem, jsa
neschopen povstání, po všech čtyřech k neda
leké vyčnívající skále, v jejíž stínu chráněn jsa
palčivých paprsků slunečních, jsem usnul.
Značně posilněn jsem se probudil o 2. hodině
odpolední, rozdělal oheň a uvařil si něco rýže a
čaje, což mne velice občerstvilo, přece však
nebyl jscni s to vydati se na cestu v týž večer
i musel jsem setrvati do příštího večera, abych
nabyl síly potřebné ku pokračování v cestě mé.
Pod vyčnívající skálou rozložil jsem si své po
krývky a brzo zase upadl jsem v spánek. Údo
lí Pajut Ilill jest úzká horská vydlabaniná, kte
rouž se řine úzký potůček vody olejovité i stu
dené, jehož břehy jsou vroubeny nízkými křo
vinami a koryto pokryto vodní řeřichou, kdež
to po obou stranách vydlabaniny strmé skály se

nalézají. V noci strhla se hrozná bouře u.
mraky snesly se nad Pajut Hill ve spůsobé
strašného lijáku, tak že v několika vteřinách
proměněn klokotající potůček v bouřící potok
a s obou stran hor valila se voda se strašným
hukotem dolu, strhujíc s sebou velké skalní
balvany.
Pod vyčnívající mou skalou dostoupila voda
výše jedné stopy i musel jsem věci své výše
umístnili, sám jsa připraven každé chvíle vystoupiti výše na skálu, kdyby měla voda více
vystoupiti. Byl to hrozný, avšak i veliký vý
jev, zvyšovaný tím, že člověk byl jediným svěd
kem takové rozsáhlosti rozzuřeného živlu. Když
pak bouře zanikla, ulehl jsem na promočené
své pokrývky a spal sladce až k ránu. A hle!
Jaká změna měla se mi zjeví ti při mém procit
nutí. Slunko svítilo jasně na užlabinu i zahřávalo skaliska a všechny vrby, vodní řeřicha
a vrchní vrstva země byly odneseny.
U večer vydal jsem se zase na cestu i urazil
jsem nočního času 25 mil k nejbližší oase, kte
ráž jest obydlena, kdežto Pajut Hill jest neo
bydleno, odkud bylo mi uraziti zase 25 mil k
nejbližší oase a pak 36 mil k Soda Lake, jež
neobydleno a má silně draslovitý pramen.
Nejbližší oasa opět nemá žádných obyvatelů
a jest 22 mil vzdálena, odtud jsou oasy obydle
né a jen 15 až 20 mil od sebe vzdálené. Ko
nečně dospěl jsem San Bernardino na západ
ním konci velké kalifornické pustiny. Ze San
Bernardino cestoval jsem opětně 22 mil dlou
hou poloviční pustinou do Cucamongo, vesnice
to s rozsáhlou vinicí. Opět z Cucamonga desítimílovou poloviční pustinou a pak ubíral
jsem se vzdělanou krajinou až jsem dospěl Los
Angeles, konečného výběžku mé cesty. V okolí Los Angeles vínu a pomoranči znamenitě
se vede, půda jest soustavně vzdělávána i při
pomínala mi Evropu. Jaká to protiva vůči
jižním státům téže zeměpisné šířky. Kaliforňané žijí dobře a prospívají v zámožnosti den ode
dne. Jihané žijí hůře než mexičtí Pecu-ové a
stávají se den se dne chudšími. Dobré jídlo
jest hlavním vzdělavatelem národa a zvyšuje
jeho blahobyt, bez dobrého žití vrací se náiodové v barbarství a chudobu.
Do Los Angeles přibyl jsem dne 25. srpna
1881 v 5. hodinu u večer· Dne 11. prosince 1880
opustiv Oceola v okiesu Mariou ve Floridě, pře
kročil jsem řeku Suwanee v Ellavillc, vstoupil
na půdu Georgie, šel skrze Valdosta a Ameri
cus do Columbus, kdež přejda řeku Chattahoochee, vešel jsem do Alabamy a cestoval
skrz Montgomery a Tooscaloosa do Abcrdeen v
Mississippi, přes Ocoloma a Holý Springs do
Memphis v Tennessee; zde přes řeku Mississip
pi do Arkansas, přes Newport do Gainsville v
Missouri, skrze Pierce City do Kansas, přes
Wichita, Dodge City podél řeky Arkansas do-
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'Colorado a skrze Los iVnimos a Trinidad prů
smykem Ratoon do Nového Mexika, přes Los
Vegas, Albuquerque a Wingate do Arizony; ubíraje se dále skrze Brigham City a Prescott
do Fořt Mohave, přes řeku Colorado do Neva
dy a projda jižní částí státu toho do Kalifornie
až k Los Angeles se psem co společníkem; vy
konal jsem celou tu vzdálenost 5000 mil obná
šející pěšky ve 257 dnech, z nichž 183 dnů bylo
dny opravdového cestování a zbývající 74 dny
byly dny odpočinku, v nichž jsem musel ale
vydělávati peníze k dalšímu cestování potřebné
přednášením, psaním pro časopisy a prací v
ovocných zahradách a vinicích
Mé a mého psa výlohy obnášely $60, což či
ní při 257 dnech průměrně 23 a osmdesát dvěstěsedmapadesátin centu denně. Pět tisíc mil
uražených za 183 dní činí průměrně 27 a
padesátdevět stotřiaosmdesátin
míle
den
ně a průměrná výloha na jednu míli ob
náší 1 a jednu pětinu centu, v čemž
jest zahrnuto jídlo, pití, kouření,
pře
nocování v městech, převozné a šat. Jest to
zajisté laciné cestování, nechť si to však každý
dobře rozváží, než by nastoupil takovou cestu.
Železná vůle, silná soustava tělesná, chladná
krev, schopnost snášeti útrapy, samotu a zemdlenost, to jsou nutné vlastnosti—jinak stane
se cestující potravou prérijních vlků aneb skalp
jeho zdobí wigwam některého divokého indiána.
Na šatstvu spotřeboval jsem následující: 4
páry střevíců. 5 košil, 4 páry kalhot, 3 klobou
ky, 1 vestu, 1 kabát·» 6 párů punčoch a 1 po
krývku. Z potravin mívám obyčejně při sobě:
Rýži, slaninu a čaj; pro pustiny koupil jsem si
místo slaniny čokoládu, kterouž lze snadněji
nositi a kteráž dle mého náhledu jest mnohem
živnější než tukovitá slanina, ačkoliv o něco
dražší. Nosím s sebou jeden dvoukvartový a
jeden třípintový plechový kotlík, v onom va
řím rýži a slaninu, v tomto čaj. Rýži jim já a
slanina jest Fritznvým podílem. Nemoha nesti
s důstatek potiavin celou kalifornickou pouští,
koupil jsem na třech různých oasách ,,corn
beef“ v plechových krabičkách, ,.čerstvý a va
řený/ jak nápis dosvědčoval. První a třetí
krabička pocházely z Chicaga, druhá ze San
Francisca; cena jedné krabičky jest padesát
centů, varuji však každého cestovatele před
zakoupením tohoto .,corn beef " v krabicích.
To nebylo nikdy nakládáno (nasoleno) a vařeno,
nýbrž jest připraveno kyselinami a aby tyto
nepůsobily na plech, proto jsou vnitřní stěny
krabičky vymazány glycerinem. Lid přebýva
jící v městech, jí masa toho obyčejně jen vel
mi málo i může uniknouti otravujícím násled
kům zkažené teto potravy, avšak cestující pu-stinou, kterýž jsa vyhladovělý a vysílený, pojí
jednu třetinu neb i polovinu obsahu krabičky,
nalézá se opravdu v nebezpečí zahynout! za

nejstrašnějších bolestí. Já a každý jiný cestu
jící, jenž pojedl tohoto „corned beef“ byl na
paden strašnými bolestmi (svíráním) v žaludku
a střevech, jež následoval silný průjem, připo
mínající silnou úplavici. Jest to naprosto ha
nebné, že takovéto jedovaté padělání potravin
jest dovoleno ve vzdělané zemi, padělání to,
následkem kteréhož pro obohacení jediného
bídného továrníka, sta osamocených cestovate
lů, kovkopů a prospektorů musí snášeti v pu
stinách tak kruté bolestia často zůstati na místě,
aby se stali potravou vlků v nekonečné samotě.
V těchto osamělých krajích nemůže býti nic tak
snadno nošeno jako potraviny v krabicích a
nešťastní cestující jsou nuceni kupovat! je, při
čemž vydávají život svůj v šanc.
Na celé mé cestě z Floridy do Kalifornie ne
viděl jsem více než asi tucet antilop, šest jele
nů a asi dvacet králíků. V celé Americe není
více zvěře. Pod republikánskou soustavou
vládní bez lionebnícli zákonů každé živoucí zví
ře jest zahubeno. Nyní vydávají sp honební
zákony na ochranu užitečných živočichů, obá
vám se však, že zákony tyto přicházejí příliš
pozdě — zvěř vymizela a nemůže býti znovu
stvořena. Reky jsou prosty ryb a lesy mlčelivé co hrob, postrádajíce mnohdy na sta mil i
cvrlikáni ptáčete. Každý pták bývá zločinné
zastřelen starým neb mladým i bývá ponechá
ván hnilobě neužitečné, avšak škodlivý hmyz
vzrůstá do myriád, jest na obtíž mužům i zdo
mácnělým zvířatům a jest velkou překážkou
hospodářům. Jest věru nejvyšší čas, aby nej
přísnější zákon honební byl prováděn, ku pří
kladu starý anglický zákon honební. dle které
hož každý byl oběšen, sice stanou se Spojené
Státy brzo útulkem hmyzu a nesnesitelnými li
dem a domácím zvířatům.
V každém' státu a území, obydleném
indiány, přijímány jsou zákony státní a územní, zapovídající každé osobě dáti, prodati
neb půjčit! zbraně aneb náboj jakéhokoliv dru
hu indiánům, trestající každého přestupníku·
uvězněním v káznici na dobu několika roků.
Však když nemají indiáné palných zbraní, ne
mohou vraždili bělochy a nemohou vésti válku
a když tu není indiánských válek, nemohou bý
ti zadávány velké kontrakty, při nichž by ně
kteří milostněnci mohli si nakrásti několik mi
lionů národních peněz a aby zabránili tomuto
neštěstí, moudří mužové ve Washingtonu vyba
vili indiány zlepšenými winchesterskými ručnice
mi a nadbytkem náboje a tímto spůsobem dove
dou křesťanští indiánští jednatelé udrželi indiá
ny ua stezce válečné a co na tom pakliže několik
set nevinných bílých mužů jest zabito—indián
ští jednatelé mohou nakrásti několik milionů.
Vskutku, správa záležitostí indiánských jest ne
překonatelná. Kdyby indiáni nebyli vyzbro
jeni vládou Spojených Států, nestávalo by žád
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ného nebezpečí v tom, projiti územími. K jedné
věci musím uvésti pozornost osob, jež poprvé
cestují pustinou:
Nikdy, za žádných okolností neopusť cestu
anéb pěšinu, nechť jsi žízniv neb unaven jakko
liv; nedej se oklamati vidinami: Uvidíš tekou
cí potoky, pole a ovocné zahrady, avšak ztra
ceným jsi mužem nešťastníče, zaměříš-li kročeje své k vidinám těm: ony budou se tebe neu
stále více a více vzdalovati a konečně zmizí na
dobro. A ty pak budeš se nalézali zemdlený a
vysílený v nekonečné pustině až tě smrť
sprostí strašných útrap. Mnohý statečný muž,
zahynul tímto spůsobem.
Los Angeles opustil jsem dne 30. října-apřekročiv pobřežní pohoří, přibyl jsem dne 1. listo
padu v poledne tak daleko, že jsem mohl spa
třit i Tiché Moře.
Před třiceti lety spatřil jsem modrou, neko
nečnou tuto plochu poprvé; bylo to na mé ce
stě Mexikem, když jsem sestupoval s hor k
Acapulco. Tenkráte byl jsem mladým mužem,
silným tělesně a plným života i ráznosti. Od
té doby přejel jsem otce moří, přejížděl jsem
po něm sem i tam a vykonal cestu okolo světa.
Nyní jsem starým mužem, slabým, unaveným
a využitkovaným, avšak duch můj a odhodla
nost, jsou tytéž jako před třiceti lety.
Naslouchaje hukotu působenému vlnami vr
hanými na skalní pobřeží, mohl jsem slyšeli osud volatí: ,,Ku předur' Mám přejeti milé ty
to vody ještě jednou a dokonali druhou svou
cestu okolo světa? Osud rozhodne. Muž v
mém postavení musí býti fatalistou. Mám v úmyslu přejeti ještě jednou Tiché Moře, nemám
však prostředků potřebných; ale železná má
vůle a dobré štěstí mi pomohou—to jest fatalizm.
V Santa Barbara jsem přednášel a odebral
se odsud na Sesepi Ranch, bych jí za nepřítom
nosti vlastníkovy spravoval, však na neštěstí
odcizil mi dne 11. listopadu mexický pastevec
za mé nepřítomnosti v domě mou bambitku z
mého vaku i jsem nyní bez zbraně, kterouž
bych mohl brán i ti to málo, jež mám naproti
zlodějským mexickým pastevcům. Jaká škoda,
že Kalifornie nemá více svých ,, výborů bezpeč
nosti‘‘ jako před třiceti lety, kdy každý ni
čema polapený byl připnut k nejbližšímu stro
mu. Při zdlouhavém průběhu amerického soud
nictví devět desetin těchto padouchů uniknou
zaslouženému trestu.
Bambitka jest tatam, střevíce roztrhané, kap
sa prázdna —co nyní? Vzdor tomu nevzdávám
se naděje a doufám, že ještě jednou budu kří
žili moře.
Na Sesepi Ranch setrval jsem do 23. října,
doufaje, že si pomohu zase ku své bambitce,
nedodělav se však úspěchu, odešel jsem v den
ten a cestoval následujícího dne po dráze z

New Halí do Los Angeles. Zde panovalo vel
ké rozčilení pro nedělní zákon, kterýž byl pa
nem Morrisonem, členem vrchního soudu státu
Kalifornie prohlášen ústavním a stvrzuje mé
dřívější ujištění, že vrchní soudce státu
nerozumí tomu, co čte· To samé událo
se již dvakráte před tím. Dvakráte byl
nedělní zákon prohlášen za protiústavní advakráte za ústavní· Zákony naše mohou
býti obráceny po vůli každého nevědomého
muže.
Německé, francouzské, vlašské a španělské
^Obyvatelstvo tohoto města vzpírá se jednomy
slně provádění tohoto drakonického zákona, obávám se však velice, že kostelíčkářská čásť obyvatelstva města tohoto bude vítěznou a po
několika dalších kročejích temný věk v celé své
slávě bude zahájen v Americe druhdy svobodné.
I Někteří svatouškářští licoměrníci prohlašují
i svěcení neděle za božské zařízení. Uveřejnil
1 jsem v německém časopisu vycházejícím v Los
Angeles článek'o původu neděle, jemuž zde mí
sta popřávám, poněvadž má širší zajímavosti.
,,Pomni, abys den sváteční světiljest zá
konem mosaickým: jiný zákon vydaný tímtéž,
zákonodárcem praví: ,,Šest dní pracovali bu
deš, sedmý den jest dnem Páně i odpočívat!
budeš!“ V obou těchto zákonech rozumí se·
rozhodně sobota, židovský ,,Šábes,“ kterýž od
časů Mojžíšových až do dneška od všech židů
za svátek božským zákonem předepsaný jest
považován. Slyšel jsem několik ,,mukrů“
tvrditi, že neděle jest bohem předepsaným
dnem odpočinku a proto dovoluji si uvésti zde
některé mně známé historické skutečnosti.
Předpokládáme-li, že Ježíš Nazaretský byL
historickou osobností, tož ukazují celý jeho ži
votní běh a zejmena poslední dnové jeho života,
že byl následovníkem mosaických zákonů, že
však se opíral příliš přísnému provádění ,,šábesového“ zákona; jmenovitě tak učinil vyprávě
ním podobenství o oslu a studnici.
První století křesťanského období bylo smě
sicí nepořádku i pronásledování; zda-li nějaký
den vůbec a který byl považován za den páně,
není známo, až v 4. století císař Konstantin ne
děli (Dies Solis) ustanovil zákonitým svátkem.
Jest zde nutné, abych uvedl život Konstan
tina, kterémužto křesťanství děkuje za pozděj
ší jeho moc i za neděli, při čemž se chci opírati jedině o dějinnné skutečnosti.
Řecký císař Konstantin, největší nestvůra,
jakáž vůbec kdy v podobě člověka žila, byt
směsí pohana a křesťana. Klaněl se Apollonovi, bohu slunce a pokrýval jeho oltáře oběť
mi. Rozšiřoval víru, že boha Apollo viděl
vlastníma očima. Roku 344 dle našeho leto
počtu, když byl dokončil stavbu Cařihradu,
tvrdil, že město to stavěl následkem božského
zjevení. Čteme dále, že si nechal horoskop
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<výklad hvězd) od hvězdáře Vallensa dne 11.
května v 8. den pc položení základního kame
ne vyložiti.
V tomtéž roce vydal dva rozkazy» jež všem
křesťanům, kteří je neznají, k laskavému po
všimnuti odporučujeme. První rozkaz týkal
se svěcení neděle, jakožto „Dies Solíš,“ dne
slunce. Druhý rozkaz nabádal každého, aby
vě všech případech se radil s „aruspices“ (s le
tem ptáků.
Roku 315 nechal raziti pamětní peníz s ná
pisem: ,,Solíš in victo comiti“ — ».nepřemoži
telnému průvodčímu slunce,“ čímž ovšem my
slel sebe. Jiný pamětní peníz měl boha Anubia na jedné, a zobrazení Konstantina na druhé
straně.
Konstantinovo na víru se obrácení bylo přivoděno křesťanským biskupemEvsebiem kterýž
nestvůře té přislíbil odpuštění všech hříchů,
pakliže na křesťanství přestoupí.
Konstantin zavraždil vlastnoručně nejstar
šího svého syna a maje, ruce ještě potřísněné
krví svého dítěte» předsedal konsiliu nicejskému, o několika abstraktních věcech Ježíše se
týkajících. Avšak již před zavražděním svého
syna, zavraždil ot.ce ženy své, Maximiana; mu
že své sestry Anastázie. Basania a svého sy
novce Luciana. syna jeho sestry Konstancie.
Tento seznam jeho hříchů není však vyčerpán.
Uvařilť dobromyslnou svou ženu. Faustu ve
vařící se vodě; zavraždil svého přítele Sopetera, jakož i Licinia, muže sestry své Kon
stancie·
Pouze s hrůzou může se vyprávěti o tako
vých ukrutnostech, ošklivost však vzbuzuje»
musíme-li se zmíniti o tom, že křesťanský bi
skup takovému netvoru chvalozpěvy pronášel.
Evsebius praví ve svém životopisu Konstantinavu v knize 3. v kapitole 73.: „Ražen pamět
ní peníz, aby památka svátého tohoto muže
byla zvěčněna. Jedna strana ukazovala podo
bu zbožného muže, jehož hlava ovinuta páskou;
druhá strana představovala ho sedícího a cha
riot ženoucího a s nebes vztahovala se ruka by
ho pojala.“
Konstantin byl první korunovanou hlavou
ku křesťanství obrácenou, kteráž novému nábo
ženství pevnosti propůjčila a člověk věru neví,
kým má více opovrhovati, zda li vrahem, ne
tvorem aneb jeho chvalozpěvy přednášejícím
dějepiscem·
Od církevních dějepisců Zasima a Sozomena
učíme se znáti některé příčiny, jež Konstantina
přiměly k přijmutí křesťanství· Konstantin
obrátil se na Sopatera, pohanského kněze,
(kterýž, jak výše povědíno, později byl zavra
žděn, se žádosti aby ho zbavil následků pocho
dících z.jeho zločinů. Sopater zdráhal se podati mu duchovní útěchy, tvrdě, „že bohové
jeho jsou příliš čistí, než aby mohli přehled

nout·! takové zločiny, jakýchž se Konstantin
dopustil.
Konstantin obrátil se pak na Evsebia, kterýž
mu slíbil, „že bude-li činiti pokáuí a nechá-li
se pokřtíti, všech hříchů bude sproštěn.“ Zde
musí však býti podotknuto, že Konstantin teprvé za poslední své smrtelné nemoce byl křtěn.
Jaká protiva to mezi šlechetneu povahou po
hanského kněze Sopatera a patolízalským Ev
sebiem’“
Niebuhr (Dějiny Ríma, 5. svazek, str. 359)
praví o Konstantinovi: „Náboženství, jež vě
zelo Konstantinovi v hlavě, muselo býti oprav
du prapodivnou míchanicí. Muž, kterýž na
svých mincích měl „Sol invictus“, kterýž se
kořil pohanským bohům kterýž ,»haruspices“ o
radu žádal a veškerých pohanských pověr se
přidržoval a na druhé straně křesťanské chrámy
stavěl a pohanské modlitebny ničil a na konci
lu nicejském podílu bral, byl zjevem zvláštního
druhu, avšak žádným křesťanem. Nechal se
pokřtíti v posledních okamžicích života svého
a ti kdo ho za to chválí, neví co činí.“
A tento muž, Konstantin utvořil neděli kře
sťanu, kteráž má býti považována za božské
zřízení; následovně musí od vodnářů utvořený
zákon nedělní býti také božského původu.
Nežijeme v žádné židovské, v žádné kře
sťanské a v žádné mohamedánske zemi; žijeme
v zemi svobodné, jejíž základní zákony zaru
čují náboženskou svobodu, jíž zachovali jest
povinností každého občana, vzdor tomu· že
vrchní soudce země, kterýž tomu co čte, nero-z
umí, pravý opak toho prohlašuje, za co by
měl býti co neschopný (incompetent) úřadu
svého zbaven. “
Po uveřejnění článku toho viděl jsem soud
ce Morrisona v nálevně; má nos tak velký a tak
červený jako vařený rak, v plném kvótu kořalečním, nos, jakýž mne nutil včřiti, že soudce
byl od vodnářů podplacen, aby prohlásil neděl
ní zákon za ústavní.
Nemoha vydělati v Kalifornii tolik peněz,
abych mohl zkřížiti Tiché moře, vrátil jsem se
zase do Arizony, kde lze spíše peněz vydělati.
Los Angeles opustil jsem dne 5. prosince
1881 i vydal se do San Diego, kdež jsem se
zdržel pět dní. Odtud ubíral jsem se přes po
břežní pohoří, krajinou velice divokou. Stává
zde něco plošin přispůsobilých pastvě, avšak
Amerikáne přecpou pozemky ty dobytkem ta
kovým spůsobem. že ovce i dobytek schází den
ně hladem. Na kus pozemku, kterýž by skýtal
1000 ovcím pastviny po celý rok, vženou 1012,000 ovcí. Amerikáné chtějí vydělávat! pe
něz rychle — zde však ztrácejí.
Pustina jest zde sto mil široká a šedesát
dlouhá i vody prostá. Cesta jest velmi drsná,
vedoucí přes ložiska lávy i pískem po kolena
hlubokým. Dne 25. v den vánoční nalézal jsem
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se v této dlouhé vody prosté pustině; měl jsem
pouze osm sucharů a pint vody za cely den a
snil jsem po celou noc o všem dobrém, jemuž
jsem se těšil v letech minulých. Hladový muž
sní vždy o dobrých pokrmech.
Tuto cesiu opět sám jsem vykonal, provázen
jsa jedině věrným mým přítelem, psem Fritzem.
Po pět dní nespatřil jsem lidské bytosti a še
stého dne několik špinavých indiánů, kteří zde
chodí úplně nazí, jsou však mírumilovní.
Nositi pa'desát liber, málo jisti, sotva vody
spatřiti a jiti od časného rána do pozdní noci,
za dne pod žhavým sluncem a v noci mrznouti
bez ohně - to věru není žertem a pouze fleg
matická povaha může to výkon iti, kdežto san
gvinik samoten-li, zahyne a má-li společnost,
musí jí zdemoralisovati, právě tak jak může
jednotlivý zbabělec vyvolati největší zděšení v
celé armádě.
Dne 28. o 10. hodině dopolední přibyl jsem k
řece Colorado, kdež jsem odpočinul půl dne.
Dne 29-dostal jsem se zrovna ku Fořt Yuma,
kamž jsem vešel dne 30.
Fořt Yuma jest městečkem o 200obyvatelích,
kteří žijou v domkách zbudovaných z cihel na
lunci sušených; největší znamenitostí městečka
jest káznice území Arizona a vojenská posád
ka. Jest to tiché a mizerné hnízdo. Dráha
Atchinson, Topeka & Santa Fevede městečkem
a parníky plují po řece Colorado nahoru i do
lu, kterýžto obchod vydržuje městečko.
Odpoledne dne 30· prosince 1881 opustil jsem
Fořt Yuma a cestoval po trati dráhy Soutli Pacific do Tucson, vzdálenost to 240 mil, kamž
jsem přibyl dne 12. ledna 1882 o 6. hodině ranní.
Celá krajina, kterouž jsem se ubíral, jest ho
lá, vody prostá a neobydlená pustina, oživova
ná nyní pouze železničními vlaky a sekčními
domky, jež jsou na 12 až 18 mil vzdáleny od
sebe, a kdež se mi dostalo potřebné vody. U
některých sekčních domků nalézají se hluboké
studny a voda čerpá se parou, avšak do většiny
studní přiváží se voda na vlacích, jež jsou opa
třeny velkými nádržkami vodními.
Mohl jsem cestovati vozovou cestou a byl
bych po cestě sto mil obnášející došel řeky Či
la, dal jsem však přednost trati železniční, ne
boť jest to cesta kratší a není tak prášivá jako
vozová. V okolních bórách jsou některé doly,
z nichž několik se velmi dobře vyplácí, avšak
zlaté časy let padesátých jsou ty tam.
Cestování americké jest mnohem nebezpeč
nější než cestování africké. Máme v Americe
vody postrádající pustiny jako v Africe, naše
jedovaté plazy i hmyz vyrovnají se oněm v Africe a naši divoši jsou horší divochů afrických.
Afričtí divoši jsou opatřeni zbraněmi nejpr
votnějšími. jež mají účinku jedině na malou
vzdálenost a mimo to vedou svou válku a činí
své výpady jen pěšky, naproti tomu však naší

američtí divoši, krvežízniví indiáni jsou naši
moudrou (??!) vládou ve Washingtonu osvědče
nými winchesterskými puškami a těžkými vo
jenskými i námořnickými bambitkami a koni
rychlými vybavení.
Chtějí-li naši rudí ďáblové nastoupit; stezku
válečnou, otcovská naše vláda je vyzbrojí s do
statečným nábojem, aby mohli postřílet! něko
lik set občanů a vojínů, avšak zemi dostane se
za to náhrady; za války indiánské může se po
řádně krásti a některý washingtonský miláček
může býti povýšen na stolec naši aristokracie na
útraty několika set životů bělošských a použi
tím několika milionů dolarů veřejných peněz.
Takovou jest poctivost naší republikánské vlá
dy·
Amerikáne naříkají si na Angličany i praví:
Angličan přijede po parníku do Nového Yorku,
vystoupí na pevninu, navrátí se toutéž lodí do
Anglie a napíše knihu o Americe. Jakmile jeu
mi zbude poněkud času, chci psáti knihu: ,,A
merika—jakou jest. “
Ani nemohou říci, že bych byl jen vkročil na
půdu americkou neboť jsem procestoval celou
zemi skrz na skrz, po délce i šířce, jsem její obyvatelem po dlouhá leta a jsem velmi dobře
obeznámeni s jejími zařízeními i s jejím oby
vatelstvem. Kniha má bude obsahovali pouze
nezvratné, dobře zjištěné a nepopiratelné sku
tečnosti, k největší mé lítosti bude však doka
zovali, že naše vláda i naše vládní soustava
jest nejnesnažnější, nejporušenější, a nejznemravnělejší na celém světě, vzdor tomu že má
nádech lidumilství, lidskosti a spravedlnosti.
Vedle výše vypočtěných nebezpečí cestovate
le hrozí americkému cestovateli o jedno více a
sice mnohem větší, jehož se africký cestovatel
obávali nemusí a tím jest nebezpečí hrozícímu
se strany našich četných a dobře sorganisovanýcli desperadů, kteří znečišťují daleký západ
a jsou postrachem všech území. Tito vtělení
ďáblové zabijí člověka jen proto, aby ho zabili
a jsou jedině výpukem naši vládní formy, ná
boženského fanatizmu, jakýž závládá naší ze
mí a nedostatku dobrých škol.
V Spojených Státech amerických s jejich pa
desáti miliony obyvateli spáse se v témže obdo
bí více zločinů hrozných než v celé Evropě s.
jejími více než dvěma sty miliony obyvateli. V
káznicích a vězeních Unie máme více káranců
(kriminálních) než ve všech káznicích a věze
ních celé Evropy a v Americe, nalézá se více
nebezpečných zločinců na svobodě, než v ce'
lém ostatním světě.
Příčinou tohoto žalostného a hrozného stavu
společnosti naší jest: Vychovávání v Americe
narozených v jich dětství a mládí. Umíněnost
zrážlivost a jiné dětské vady jsou považovány,
americkými rodiči za známky příští velikosti;
školská naše soustava, jak nyní jest, nemůže
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nám vychovávati vzdělané a mravné dobré mu uvésti bělošskou třídu pracovnou v stav otro
že—ona vychovává náboženské fanatiky. Spro cké služebnosti, ’ Železniční společnosti vytě
stota a hrubost stotožňuj í se v Americe se svobo žují ročně miliony dolarů a dělník, jenž buduje
dou a volností. Celé naše soudní jednání a jejich dráhy, musí těžce pracovali, aby si vy
spůsob trestání zločinců spíše povzbuzují k ší dělal tolik, co ku své výživě potřebuje,
ření zločinu, než aby zdržely jiných od spáchání
Povšimnu si zde pro příklad jedné dráhy.
špatných činů. Naše zákony nejsou utvořeny ,,The Southern Pacific Rail Road of Arizona“
tak, aby chránily spoléčnost, aby zdržely lidi jest rozdělena v sekce, z nichž má každá délku
od páchání zločinů polepšovalv kárance. kterýž dvanácti mil. V každé sekci pracují: Jeden
si trest svůj odbývá—naše zákony jsou utvoře dozorce sekce (běloch), kterýž vedle bytu do
stává $3 za každý pracovní den; jeden prohlí
ny jedině na obohacení právnického bratrstva,
ží tel tratě (běloch neb Mexikán), $2 denně a
neboť čtyři pětiny našich zákonodárců jsou
pracuje také v neděli; a (dříve) šest bílých děl
právníky.
Více než polovina vrahů odsouzených k šibe níků kteří dostávali bezplatný byt a $2 za kaž
dý pracovní den· Šest bílých dělníků stáli na
nici, uniknou před svou popravou, naše vězení
nejsou zařízena, tak aby zadržela vězně, nýbrž
každé sekci společnost $13 denné. Na místě
tak, aby skýtala všemožného pohodlí pánům těchto šesti bělochů zaměstnávají společnosti
okresním úřadníkům (žalářníkům). Methonyní deset až dvanáct Číňanů na každé sekci.
Každý Číňan dostává $1.15 za každý pracovní
dism taktéž rozmnožuje značně řady desperadů;
tato náboženská sekta se svými „campmeetinden, což činí při desíti mužích $11.50 denně,
gy” za nočního času odbývanými, jest jedním
čili 50 centů denního zisku a při dvanácti mu
z největších znemravnovatélů, jakýž jsem kdy
žích $13.80, čili denní ztrátu $1.80 pro společ
seznal a překoná značně „bakanalie” starých
nost. Sekcí o 12 mužích jest mnohem více než
sekcí o desíti, z čehož vyptává, že společnost,
národů.
V jaký posměch uvedl se národ americký ha
trpí ztrátu, kteráž se částečně nahrazuje sou
nebným soudem útočníka Guiteau-a! Zdásebýti stavou tak zvanou ,,peon” jíž v Mexiku již
mezi Amerikány nakažlivou horečkou paráditi zrušili· Dělník běloch kupuje své potraviny,
kde se mu zlíbí, Číňan jest smlouvou vázán kuse svou pitomostí, kterouž ve své nevědomosti
považují za lidumilnost i domnívají se, že jiní povati potraviny, šat atd. od komisariátu spo
národové budou také tak pitomí a budou pohlílečnosti.
žeti na to v tomtéž světle.
Nejsou to kročeje k zotročení pracovného li
Právě tak se to má s našimi indiánskými
du? Však běda bídníkům těm. přejde-li bílé
válkami. V poslední válce Apačů (1881) stejně
dělníky trpělivost!
Starý můj přítel, Aron Zeckendorf, s nímž
tisíc vojínů Spojených Států bylo zaměstnáno
za účelem potlačení vzpoury jako bylo set kr jsem cestoval roku 1866 do Tucson, jest mrtev,
vežíznivých Apačů a vzdor všem vysoce vzdě jeho dva bratří mají samostatné obchody i jsou
laným důstojníkům z West Pointu unikli Apa- považovány za nej zámožnější lidi v tomto mí
čové do Mexika, použi vše válečné lsti: Zane stě· Starší mešká v Novém Yorku, však mlad
chali za sebou tři ženy a pět dětí, celé vojsko
ší, kterýž jest zde, poznává mne velmi dobře a
Spojených Států obklopilo tyto tři staré ženy a jest si úplně vědom služeb, jakýchž jsem pro
pak pět malých indiánů, zajali je a zavedli je s
kázal jejich závodu v jedné z nej nebezpečněj
vítězoslávou do nej bližší pevnosti — prohlásili ších dob, kdy nemohli nalezti nikoho, kdo by
byl šel s jejich nyní zemřelým bratrem skrze
válku za ukončenou.
Apačové odebrali se do Mexika, v tom však kraj Apačů, však nyní jsou bohatí a já jsem
spočíval jejich omyl, neboť většina jich byli l chůd,—oni neučinili ani to nej menší, aby zlep
pobiti mexickými občany státu Chihuahua a ti, 1 šili mé postavení, naopak, oni mne zdržovali
kteří byli zajati, byli zastřeleni na rozkaz vo slibem, že učiní něčeho pro mne a když byly
mé prostředky vyčerpány, zanechali mne v na
jenského soudu. Pouze několik tlup Apačů
uniklo do Sierry Madre v Sonoře aby se ubrá nejvýše nepříjemném postavení bez sebe menší
nili zkáze, vracejí se do Arizony, kdež budou
pomoci. Tucson v Arizoně opustil jsem 26. led.
přijati s otevřenou náručí našimi poctivými Cestoval jsem podle ,,South Pacific Railroad of
indiánskými jednateli, kteří je budou zásobo Arizona and New Mexico,“ poněvadž jsem
vat! potravinami, šatem a nábojem.
nemohl použiti jiné tratě pro nedostatek vody,
Zavedení čínské práce na dráhách v územích
kterouž nelze nalezti vyjma v horách, jež vrou
jest činem našich železničních králův, činem to, bí roviny a pak vzdálenost do El Pašo, Texas»
jehož následky budou nanejvýše žalostné a obnášela by potom více než 500 mil, na místě
snad i bezvládí v společnost tamní uvedou.
335, jakáž panuje při použití jmenované tratě,
Železniční spolenosti nevyzískají ničeho pra kdež ostatně už na dvacet mil jsou vyhlou
cí čínskou, naopak, práce čínská jest dražší než beny studně z hloubí 150 až 300 stop, aby mo
práce bělochů; jedinou snahou společností jest
hly býti zásobovány vodou železniční vlaky.
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Povětrňost až k El Pašo byla velmi nemilo
srdná. Sníh, dešť a silné mrazy, bez železnič
ní trati byl bych zahynul— krajina postrádá
dříví, avšak podél železnic nalezl jsem s důsta
tek dříví a uhlí, abych se molil nočního času
zahřátí.
Cesta z Tucson do El Pašo byla jednou z
nej nebezpečnějších, jež jsem vůbec vykonal.
Bylo mi zkřížili cestu Apačů v době, kdy divo
ši ti se vraceli z Mexika po jich porážce, jíž
jim spôsobili stateční Mexikáné. Vraceli se na
reservaci San Carlos v Arizoně, aby se jim do
stalo čerstvých zásob potravin, pokrývek, zbra
ní a náboje, tak aby mohli pokračovati v ne
přátelství svém proti těmže mužům, kteří musí
platit daň. by divochům mohly býti zakoupeny
jejich zbraně. Však ještě lépe: Jedné noci
přišel do mého tábořiště mexický pán; vracel
se do Chihunhua v republice mexické, kdež jest
úřadníkem vysoce postaveným· Tázal jsem se
ho na zatknutí důstojníků Spojených Států pro
překročení hranic. Pravil mi: ,,My zatkli po
ručíka Spojených Států ne proto, že překročil
hranice, aby pronásledoval nepřátelské indiány,
nýbrž proto, že provázel „atajo“ (zástup mezků
nákladních) se střelivem, s nímž měli býti záso
beni indiáne, aby proti nám válčiti mohli. My
Mexikáné nejsme dosti silnými, abychom mohli
vypověděti válku Spojeným Státům, proto jsme
zabavili náboje, nechali poručíka táhnouti po
svých a tím byla celá věc u konce.‘‘
Vláda Spojených Států vzhledem k záležito
stem indiánským jest pohanou civilisace a ta
kové hanebnosti neudály se nikdy před tím v
celém světě.
El Pašo, Tex., opustil jsem cTne 11. února,
překročiv v předcházející den Rio Grande do
El Pašo del Nořte v Chihuahua v Mexiku. Ce
stoval jsem podle dráhy k její severnímu konci,
na němž pracují výhradně Číňané, s nimiž se
zachází hůře než s otroky a kteří nejen že pra
cují za stravu a šat, ale i všichni jsou zadluže
ní společnosti železniční. Nakládání s nimi jest
dalece horší než jaké bylo za soustavy ,,pcon‘‘
v Mexiku.
Dne 3., 4. a 5. března cestoval jsem 90 mil bez
potravy a postrádal jsem třicet hodin vody, dne
4. nalezl Fritz pramének studené vody a zachrá
nil po třetí můj život. Dne 5. byl jsem tak
vysílen, že jsem ulehnul, abych zemřel— byl to
šedesátý výroční den mých narozenin i myslel
jsem že to bude den mé smrti.
Ubohý Fritz! Olizoval studený pot z mého
obličeje— zajisté, že by mne nikdy nebyl opu
stil, nýbrž dokonal podle mně. Ubohý Fritze!
pomyslil jsem si — Věrný ty můj příteli, ty ne
smíš dokonati! Sebral jsem poslední špetku sí
ly i vyžadovalo 30 hodin než jsem urazil 12 mil
k Meyers Spring. Musel jsem ulehnouti a od
počívat! každou Čtvrt míle.

Cestování krajinami vody prostými není žer--,
tem i varuji všechny mé čtenáře, aby byli opatrni pro případ, že by cestovali pěšky pusti
nami— jedině železná vůle může přispěti člo
věku k dokonání díla takového.
Bez dalších nehod dostal jsem se do San
Antonio, Texas dne 27. března, vykonav
celou cestu od Tichého Moře k zálivu mexické
mu pěšky a ueozbrojen, neboť mi byla bambit
ka odcizena v Kalifornii.
Vskutku pozoruhodno jest, že jsem prošel
podruhé nejnebezpečnější kraje bez zbraně a
úplně sám, nepřihlížeje k mému psu. Prošel
jsem tentokráte skrze Apače, Mescalerose, Komanče a zhovadilé indiány z pohoří Santa Ro
sa v Mexiku, kteřížto poslední činí výpady do
Texasu a vyrovnávají se co do ukrutenství Apačům.
San Antonio shledal jsem jen málo pokročilý
u porovnání s poslední mou návštěvou (1874);
město jest větší následkem železnice tudy ve
doucí. avšak mrtvá doba již počíná, parovůz
projíždí městem a reakce počíná; mimo to musí
poplatníci zaplatí ti $45,000 za železniční pod
vod. Douf ím, že je to vyhojí z horečky želez"
niční.
San Antonio opustil jsem dne 13. dubna o 9.
hodině ranní a cestoval jsem v kratičkých za
stávkách přes Fairville, Live Oak a San Patri
cio do Corpus Christi, kamž mi bylo přibýti
dne 24. o 8. hodině ranní. Corpu3 Christi má
nyní dráhu, učinilo však velni málo pokroku od
té doby co jsem zde naposledy byl. Přítomně
jest poněkud oživeno návštěvou náboženského
ztřeštěnce, nazývajícího se majorem Pennem.
Toto chlapisko Penn obrací všechny blbce mě
stečka k baptismu a žene každodenně malé stá
do k zátoce, aby je vykoupal.
Starý jeden obyvatel pravil mi, že by se ni
kdy nebyl nadál, že se Corpus Christi může
pochlubiti tolika osly.
Z poslední zprávy státního blázince vychází
na jevo, že v posledních dvanácti měsících v
ústav ten přijato deset náboženských bláznů a
pouze sedm takových, kteří pozbyli rozumu ná
sledkem nestřídmého požívání lihovin, mimo·
několika jiných zšílivších z různých příčin.
Bůh Bachus jest tudíž mnohem milostivěj
ším vůči svým vyznavačům než bůh křesťanů a
trestá jen nejhorší své vyznávače nejhorší ne
mocí: šílenstvím.
V každém státu Unie dodává náboženství
ročně blázincům více bláznů než kořalka. Pivo>
a víno nečinily by vůbec žádných.
V Corpus Christi, Tex., očekávalo mne velké
zklamání. Měl jsem za to, že si děláním vína
budu moci uschráněti dosti peněz abych mohl
pokračovati v cestě své Mexikem do Jižní Ame
riky, byl jsem ale podveden člověkem, kterýž
mi psal, abych přišel do Corpus Christi.
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Stává tam oplotěné farmy o 160 akrech, z
■nichž 20 akrů užíváno co vinice a zbytku co
zelinářské zahrady, kteráž zásobovala trh Cor
pus Christi. Půda však zpracovávána déle dva
ceti let dle pravého jižního spůsobu: dvě až tři
xírody byly ročně vypěstovány na jedné a tétéž
půdě, aniž by se této skýtala nějaká náhrada
hnojivém. Ačkoliv půda původně byla velmi
bohatá, neboť se táhne podél zátoky, byla ko
nečně přece jen vymořena úplně a majitel na
bídnul mi polovinu čistého výnosu, budu-li
elitíti zpracovávali celý pozemek aneb jistou
jeho čásť. Bylo by vyžadovalo dvou až tří let

JTouha po milování.

tuhé práce nevýnosné, dříve než by se byla pů
da stala zase plodnou a pak by mi byli řekli:
,, Mouřenín vykonal svou povinnost - mouřenín
může jiti”. Proto jsem rozumně zamítl laska
vou nabídku a navrátiv se do San Antonio, uzavřel jsem smlouvu s časopisem ,.Freie Presse
fuer Texas”, jehož redaktorem jest A. Siemering, že budu cestujícím jednatelem pro zmíně
ný časopis. Nastoupím svou obchodní cestu ve
středu dne 5. července 1882 i doufám, že se mi
podaří zachovati dosti peněz abych mohl po
kračovat! v obmýšlené mé cestě do jižní Ame
riky a odtud západně do Evropy.

Nezabráníš kvítku....

'^řál milovat bych sobě poznovu.
Co zahrada, když růží neplodí,
co život mi, co mladost prospívá,
když láska žádná v ní se nerodí?

Nezabráníš kvítku, aby vykvetlo,
kdyžtě mu to jasné jaro přilétlo —
Jarem, aj, to dívka, láska její kvet —
může které jaro stlačit poupě zpět?

Já miloval, však cítil^jsem jen žal
té lásky své až do dnešního dne,
a žal ten přec mi mnohem sladším byl,
. než vše, nač duch můj si jen vzpomene.

Tebe jsem si, holubinko, vyhledal,
za tvou duši bych mé dítě, život dal!
Za tvou duši, jíž mé srdce ovládlo,
jen jsem naliléd ve tvých oček zrcadlo!

O bože! když již láska v žalu svém
rozkoší takou srdce ovine,
jak krásná teprv láska tehdy as,
když v srdci šťastném klidně spočine!

Než. co se ta mysl moje násouží:
za jiným-li Tvé srdéčko netouží?----Tak se honí hlavou mou ty rozpaky
jak na podzim to slunečko s oblaky! —

Duch můj, to plachý pták bez přístřeší
pro hnízdo sobě hledá koutečka; —
kde jest to srdce dívčí toužebným
jež citům mým dopřeje místečka?

Vědět, jinému že přeješ hubičku.—
v mléku líček tvých tu ploucí růžičku:—
šíleně bych těkal v světě širokém,
až bych smrt si našel v boji divokém!

Však milovat ač chtěl bych poznovu,
nepustím dívku mrtvou z paměti —
na čele hory ještě leží sníh,
ikdyž na úpatí květ již v poupěti.

Hvězdo blaha mého, mne jen ozařuj!
sic se v půlnoc černou zatmí život můj - Miluj mne, mé dítě! Sladce mi to znej,
dobrý bůh Tvé duši za to požehnej!

Zapovězený pamlsek..

Od Fr. Sonderlanda.

« STRÜGNA STATiSa'IKA φosad, míst, měst a okresů ve Sp. St. Čechy obydlených.

IOWA.
Shueyville, okres Johnson. — Vážený
pane! Již dávno jsem se ohlížel, jestli ně
který ze zdejších osadníků podá nějaký
příspěvek z okolí tohoto dd vašeho kalen
dáře, avšak rok po roku ubíhal a ono po
řád nic. Na vybídku ct. vlastence p. Jos.
Burše, pokusím se s pomocí' starších osad
níků alespoň poněkud podati vám nástin
toho, jak to v našem okolí dopadá. My
slím, že by bylo zbytečné rozepisovati se
o utrpení prvních osadníků českých v
okolí tomto, neb myslím, že jsou začátky
všude zlé a že nelítají pečení holubi do
úst nikde. Mezi prvun české osadníky
čítají se Josef a Hynek Fibykar, kteří
přibyli roku 1852, dále Ant. Sulek, Frant.
Řidl, Jan a Viktor Barta Letovský, Pavel
Koráb (můj otec), Jan Vitou šek, Jos. Filipi a jiní, kteří přibyli roku 1853-54. V
našem okresu jsou Čechy obydlené nejví
ce towny neb townshipy: Cedar,Newport,
Jefferson a Monroe. Nemohu však určitě
udati kolik českých rodin se v kterém na
lézá. Co se dotýče českých osadníků v
okresích našeho státu, myslím, že skoro v
v každém se Čechové nalézají, mnoho-li,
nelze ovšem určitě udati. V našem okre
su jest jeden český úřadník a sice okresní
rada p. Jiří Ulč. Dále máme skoro v kaž
dém townshipu více méně českých úřadníků, zvláště v townshipu Jefferson (kde
já bydlím). Máme zde následující české
úřadníky: Smírčí soudce p. Frant. Pudil,
dráb (constable) p. Jos. Horák, odhadci
p. F. Sulek, důvěrníci pp. Josef Bureš a
P. A Koráb. Ze šesti školních distriktů
v tomto townshipu se nalézajících, pět
jich jest zastoupeno českými dozorci a
jedním českým učitelem. Ohledně českých
spolků můžu vám učiniti následující sdě
lení: Asi okolo roku 1865 založen v oko
lí tomto „Česko-Slov. Politický Spolek”,
jehož zakladateli byli pp. Fr. Kun, Ant.
Sulek, Fr. Šimek, Josef Jakubec a jiní.
Spolek ten čítal jedenkráte již okolo 140
údů; as po čtyřletém zdárném působení ;

přijal na se spolek jiný ráz, stal se z něho
dosud existující „Čtenářský Spolek” v
Johnson a Linn Co. Ia.,*který má knihov
nu čítající přes 300 svazků. Schůze odbý
vají se čtvrtletně a úradníci volí se na
rok. Roku 1878 ve vedlejším (Linn) okresu založili čeští rolníci „Český farmerský vzájemně proti ohni a blesku pojišťu
jící spolek”, v kterémž nalézá se mnoho
údů z okresu Johnšon. Do dne 30. ledna
roku 1882 bylo vydáno v spolku tom po
jistek 166 obsahujících částku pojištěnou
$138.495.09. Obdrženo všech vzájemných
závazků $3.854.85. Každý úd jest povi
nen zaplatiti $2 vstupného a deset centů
z každého sta pojištění. Za tři roky a tři
měsíce měl spolek ztráty $50. Schůze od
bývají se čtvrtletně. Dále založen zde v
Jefferson townshipu Hospodářský Spolek
jehož účelem jest vzdělávati se v oboru
hospodářském.
P. A. Koráb.
FmZ, okres Crawford. — Jest nás zde
Cechů 14 rodin, což dělá dohromady 75
osob; všichni skoro se zabývají rolnictvím,
jen p. Smutný má pěkný pivovar a vaří
dobré české pivo a v městečku má pěkný
hostinec.
Přijel sem asi před osmi lety
s málo jen penězy, začal provozovat živ
nost hostinskou, štěstí mu přálo a nyní
má jmění na mnoho tisíc. Ostatní Če.ši
si všichni dobře stojí, ačkoliv jsou začá
tečníci. Spolek tu nemáme žádný, poně
vadž se krajané našp přidržují většinou
ještě kostela. Zdejší Češi všichni odbírají
časopisy, někteří dva až tři Kostel zde
měli katolický irský, sotva ale že ho do
stavěli, při šla* vichřice a roztrhala ho a
co zbylo, to velebný pán dobral. J. Šlechta.
v

7

Desoto, okres Dallas. — Bydlí zde de
vět českých rodin, mezi nimiž však nestá
vá žádného národního ruchu. Ve třech ro
dinách odbírají se časopisy. Hyn. a Vojt.
Viktora a Pav. Procházka byli zde první
mi osadníky (1870). Já jsem zde pět roků
a minulého roku sem přibyli: Josef Libra,
Jos. Skalický, J. Bortel a Frant. Ambrož
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asi 200 duší českého oby
vatelstva. Časopisů sem přichází 35 čísel.
Dva české spolky a sice řád C. S. P. S. a
Český římsko-katolický podporující spolek
tu zdárně prospívají. P kud vím jsou Če
chy obydleny v okr. našem towny Julinc
(pouze 50 Čechů), New Wine a Cascade;
vzhledem k poslednějším nemohu však
udati počet rodáků tam usazených. Okre
sy Čechy obydlené jsou následující: Deleware, Jones, Jackson, Dubuque, Marshall,
Linu, Winneshick, Pottawattamie, Tama,
Jolmson, Scotta Hancock. Nejstarší osad
níky máme v Muliné townu a sice násle
dující: Mikeš, kterýž sem přibyl před 33
lety, J. Drázda 28, J. Mareš 25,F. Lukáš
25, M. Silák 25, F. Kobza 25, M. Stránský
25, J. Krch 25, V. Beneš 25, M. Klain, J.
Kabát 25.
A. Vondráček.
Ottumwa-y okres Wapello. — Zde jsou
usazeny čtyři české rodiny a mimo nich 7
svobodných mladíků a 1 děvče. Časopisy
české mají zde čtyry odběratele. Přišel
jsem do Ottumwa před 11 lety a byl jsem
tu jediným Čechem. Oženiv se, počal jsem
provozovat! živnost sedlářskou. Přišlo
ke mně několik českých hochů do učení
i mám nyní 5 dělníků a dva učedníky. Je
den ze svobodných jest truhlář a »statní
uhlokopové, kteří mají svůj vlastní důl,
ačkoliv jsou zde teprvé 4 měsíce. Ottum
wa jest obchodní místo; když jsem sem
přibyl, čítalo pouze 5000, nyní pak čítá
12,000 obyvatelů a může se pochlubiti ně
kolika továrnami. Stavební ruch panuje
tu posledním časem velmi živý.
Martin Kozák.

Solon,7 · okresv Jolmson,
·
7 čítá asi 200 českých rodin. Časopisy čtou se ve třech
čtvrtinách rodin, ne-li ve více. Školu
máme anglickou, vyučuje se v ní také ale
jeden den v týdnu česky. Učitelem jest N.
Cipra. V townshipu Cedar nalézá se ko
stel sv. Petra a Pavla pod správou p. Jana
Zlebčíka. Časopisy mají zde dva jednatele
a sice Amerikán A. J. Bittnera a Slavie
v
V. Valentu. V okresu našem jsou Cechy
obydleny towny Solon, Shueyville a Lone
Tree. V okresu jest Jiří Ulč důvěrníkem;
nejstaršími osadníky českými zde jsou:
Josef Vlach, Josef a Jan Fiala, Josef a
Jiří ŽeníŠek, Václav Ulč, Vojt. Malý a
T. Kučera. Přibyli sem roku 1854.
A. J. Bittuer.

JFort Dodge, okres Webster. V town
shipu Elkhorn je 24 rodin českých a kaž
dá má své pozemky, některá má 160, jiná
120 aneb 80 akrů. Máme tu následující
české úřadníky: Tomáš Staněk, výbor a
dozorci nad cestami Josef Macho vec, Jos.
Rot a Jos. Urban. V Colfax jsou 4 české
rodiny, v Badger 2 a v městě 4. Spolku
českého tu není aniž české školy a
kostela a dítky českých rodičů chodí do
škol cizích. Skoro všichni Češi zde odbírají české časopisy, mezi nimiž hlavně
Slovana Amerického, Amerikána, Pokrok
Západu a Slavie.
Jefferson township, okres Jolmson. —
Asi 90 českých rodin jest zde usazeno a
ty čtou 45 českých časopisů. Stává zde
hospodářského spolku, žádné však školy
ani kostela. Fr. Pirkl jest jednatelem Slo
vana Amerického a do časopisů dopisují
Jan Krejsa a P. A. Koráb.

Nelsonville. okres Adams, čítá 27 Čechů, z nichž jsou tří samostatní. Školy
ani kostela tu nemáme. Odběratelů novin
máme 11. Nejprvnějšími osadníky jsou
J. a F. Krajzinker (1867) a J. Vonásek
i J. Slezák (1868). Zakoupeni tu jsou J.
Pitch, J. Holombek a J. Fouček. Úřad
níky české tu nemáme, neboť se nikdo
nevyzná dobře v anglickém čtení a psa
ní.
J. Vonásek.

Mount Ayr, okres Ringgold. Z townů
okresu našeho může se pochlubiti Wash
ington českým obyvatelstvem, kteréž čítá
asi 12 rodin. Máme svůj hřbitov a mo
dlitebnici, kterážto poslednější slouží i
za nedělní školu, jíž navštěvuje asi 20
dítek. Máme též dva české učitele bez
platně vyučující. Dozorcem nad cestami
jest rodák náš Josef Doleček. Nejstarší
mi osadníky možno nazvati Josefa Toma
na a V. Ježka, kteří přibyli do Ameriky
roku | 866 a do našeho townu o rok po
zději. Časopisů odbírá se zde pět. Učiteli
jsou zde J. a P. Doleček, J. Doleček.
v

lJ7ZZ/7/ms, okres Hamilton.— Českých
obyvatelů čítáme zde 23 a z nich pouze
dva jsou odběrateli časopisů. Máme tu
jeden český kostel a jednoho českého dů
věrníka, Blažeje Ilauclimana. Do Ameri
ky jsme přibyli v březnu roku 1858.
Blažej Hauchman.
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Ogden, okres Boone, čítá pouze jed
noho českého obyvatele, kterýž jest za
loven dozorcem na školy i na cesty. Dří
ve bylo zde několik Cechů, kteří sem při
byli roku 1861.
Boone township, okres Boone, má dvě
české rodiny (Jan a Hynek Pič), u Min
burn dvě a v townu Sugar Grove čtyry
rodiny. Pokud vím, přebývají Češi v ná
sledujících okresích: Dallas, Madison, Gu
thrie, Union, Ringgold a Adams. Nejprvnějším českým osadníkem zdejším byl
Hynek Pič, kterýž sem přibyl již ’ roku
1866.

Carroll City, okres Carroll čítá 6 čes
kých rodin, v nichž se čtou tři časopisy.
Pokud vím jsou Čechy obydleny okresy
Carroll, Crawford, Woodbury a jiné. Nej
staršími osadníky jsou Jiří Egermayer a
Jos. Procházka, kteří sem přibyli roku
1855 a 1864.

Monticello, okres Jonés má 18 českých
obyvatelů, kteří odbírají 21 Časopisů. Ko
stela, školy neb spolku českého nestává.
Nejstarší čeští osadníci: F. J. Podhajský
(1861), F. C. Biss (1862) a L. Starý (1863)
co hoch ještě.
F. C. Biss.
Luzerne, okres Benton může se poclilubiti 17 českými rodinami a jedním svo
bodným mladíkem. Českého spolku tu
nestává. Časopisy česko-americké mají
tu dvanáct odběratelů a do listů dopisuje
občas
Matěj Hájek.
Monmouťh town, okres Jackson. Čechů
tu usazeno asi 25 rodin. Myslím, že kaž
dý odbírá nějaký časopis. Nejvíce jsou tu
rozšířeny Slavie, Pokrok Západu a Den.
Novověku. Prvními zdejšími českými
osadníky jsóu Jos. Kapsa, Jan Moravec a
Josef Fišer, kteří sem přibyli roku 1853.
V Maquoketa zastává už na desátý rok úřad městského radního Jan Dostal, kterýž
byl na další dva roky zvolen velkou větši
nou a mimo to zastává už dva roky úřad školního dozorce. Máme tu kostel sv.
Trojice pod správou P. Jana Chmelaře ze
Cedar Rapids. Nejstarší osadníci: Václ.
Fišer, Jan Smola a Jos. Smola, kteří sem
přibyli roku 1854. Jan Dostal přibyl do
Ameriky do okresu Jones 1854 a do
Maquoketa 1855.
Jan Dostal.

Davenport. Na vaší žádost sděluji vámr
že zde byli prvními Čechy jistý Chrumekr
Ochs a Zika a sice hned od roku 1848.
Zika byl nejdříve v Cincinnati a podílní
kem v uhlodolu; přivezl 10,000, ztratil v
tom mnoho peněz, přijel pak do Davenportu a zahynul zde sebevraždou otráve
ním. Manželka a tři jeho dcery zde ještě
žijou. Pan Chrumek býval prý v Čechách
učitelem, děti když odrostly tak ho opusti
ly a on zemřel v bídě. Pan Ochs prý jest
ještě na živu v dobrých poměrech, česky
ale zapoměl. Roku 1852 přijeli F. Cinadr,.
Mart. Habrda, F. Plouhar; roku 1855 T.
Rada, Jan Bruha, Jan Truneček. Nyní
jest nás zde 36 rodin, 1 svobodný a 6 vdov.
Časopisů se tu odbírá 14. Spolek, škola·
ani kostel tu nejsou, ale P. Chmelař ze
Cedar Rapids sem dvakráte do roka dojí
ždí pro vlnu.
Mat. Rada.

Elk Ilorn, okres Shelby, vykazuje mezi
svým obyvatelstvem 24 rodin českých, z
nichž každá má své pozemky. Některá ro
dina má 150, jiná 120 a opět jiná 80 akrů
pozemků. Máme tu Tomáše Stanka výbo
rem a Jos. Rota, J. Machovce a J. Urba
na dozorci nad cestami. Nejstaršími osad
níky jsou Petr Urban a Josef Zeníšek. V
Colťax nedalekém jsou čtyři české rodiny,
v townu Badger 2 a v městě Fořt Dodge
4. Skoro všichni odbírají časopisy.

Hebron, okres Adair. Jsme tu tři čes
ké rodiny, má a mých dvou švakrů. Jeden
jest tu 25· roků a jest víc£ Amerikán než
Čech a jeden od 1. srpna loňského roku.
Jsem mezi samými Němci. V. Konop.
Arcadia, okres Carroll. — Jsem zde
jediným Cechem. V townu Carroll jsou
dvě české rodiny a sice Jiřího Egermayera a Hynka Smutného. Do Ameriky jsem,
přibyl roku 1866.
-------- ------------------

Marok town, okres Brown, čítá mezí
svým obyvatelstvem 50 českých rodin, jež.
odbírají 16 různých časopisů, většinou
katolický „Hlas”. Českých spolků, koste
lů neb škol zde nestává. Anglickou školu
navštěvuje asi 40 dítek z našeho okrsku^
a mimo to jsou ještě tři jiné okrsky, ir
nichž navštěvuje 20 českých dítek školy.
Jmenq poštovní stanice jest Marak.Pokud
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vím jsou Cechy obydleny okresy Doniphan, Nemaha, Marstali,Washington, Republic a Trego. Máme zde několik čes
kých úřadníků a sice školního pokladníka
J. Ježe, školního písaře L. Jiříka a tři
dozorce nad cestami. Nejstarší osadníci
čeští jsou František a Jan Marák, kteří
sem přibyli před 24 lety z okresu místec
kého na Moravě. Osadníci zdejší pochá
zejí vesměs z okresu místeckého a frenštáckého. Obchody české: Kopietz a Jiřík,
grocerie a zboží smíšené; Marak a syno
vé, zboží smíšené, Přibyl a Fridel, kováři,
Masopust, obuvník, Tolf, truhlář a Karel
Konietz, kožešník.
Caldwélly okres Sumner, má 25 českých
obyvatelů, kteří odbírají 40 českých ča
sopisů. Stává zde českého hřbitovního
spolku. Nej starším osadníkem jest Josef
Králiček, kterýž sem přibyl roku 1860.
xS'eneca, okres Nemaha, čítá 12 českých
rodin i odbírá se tu 9 časopisů. Jest tu
kostel založení sv. Josefa, zbudovaný ná
kladem $4000, jehož užíváme všichni. Z
prvních českých osadníků přebývají zde
F. J. Přibyl 14 roků, J. Henšel 12, Ed.
Kaempa 12, V. Lehký 11, J. Novák 11,
J. Novák 10, V. Ilolan 9, Gabriel Škoda
5 a B. Piterman 2.
Jackson town, okres McPherson, čítá
okolo 350 obyvatelů, mezi nimiž jest šest
českých rodin o 26- duších. Rodáci naši
zabývají se výhradně rolnictvím a vlastní
1520 akrů půdy, jíž polovina byla zabrána
pod zákonem o domovinách (homestead)
roku 1871 a druhá později koupena v ce
nách od $3.50 do $7 za akr. Českých ča
sopisů odbíráme 6. Na skrovný počet Če
chů zde usazených máme dosti pěkné za
stoupení v úřadech. V. Kučera zastává úřad písaře v školním okrsku 46., V. Hron
tentýž úřad v okrsku 22. a J. Kubín
úřad pokladníka v tomtéž okrsku. Dluž
no též připomenouti, že p. Kučera zastá
val po dvě lhůty úřad odhadci ho a po
po dvě lhůty úřad obecního písaře. O
české škole zde není ani řeči, vzdor tomu
však umí naše mládež dobře česky čisti a
až na některé výminky i psáti. Kostel zde
také nemáme, můžeme se ale pochlubiti
alespoň tím hlavním, totiž českým kně
zem, kterýž zde mezi Němci a Irčany sbí
rá příspěvky na kostel katolický.
Josef Kubín.

Severance, okres Doniphan.— Zde jsou
usazeni tito krajané: Kopietz a Marak,
řezníci a A. Kalmus, obuvník. Dva z těch
to krajanů jsou městskými úřadníky a sice
J. J. Marak, pokladníkem a K. Kapietz
radním.

New Tábor, okres Republic. Osada nar
še čítá 65 českých rodin a odbírá se zde
55 časopisů. Školu máme než anglickou,
za to však se můžeme pochlubiti českým
čtenářským spolkem. V okresu našem obydleny jsou Čechy pokud mi známo
towny Albion, Fairview, Farmington, Jef
ferson a Richland. Town
V Fairview má
66 českých rodin; počet Čechův druhých
townech usazených nelze mi udati. Z okřesů státu našeho mohou se dle mého
vědomí Čechy pochlubiti tyto: Republic,.
Washington, Marshall a Ellsworth. V
townu Fairview máme osm českých úřad
níků: Jana Kučeru, odhadčího, Jana Kasla, písaře, Jana Vašíčka,pokladníka, Jo
sefa Kučeru, smírčího soudce, K. Růžič
ku, konstébla a tři dozorce nad cestami.
Prvními osadníky byli zde: Ant. Strán
ský, Jan Pachta, Jan Kučera, J. Houdek
a Fr. Janásek, kteří sem přibyli v letech
1865 až 1879.
Jos. Petr.
Nirwin, okres Phillips. Česká naše osada čítající devět rodin o 36 duších, roz
kládá se ve čtyřech okrescích v objemu
asi šesti mil. Češi zdejší vlastní 1960
akrů pozemků a odbírají 5 časopisů. Jos.
Kalas přibyl do Ameriky roku 1849, v
Kansasu mešká 10 roků; Fr. Lana přibyl
do Ameriky roku 1865, do Kansasu před
4 roky; Fr. Oliva do Ameriky r. 1866,
do Kansasu před 4 roky; B. Šalanský do
Ameriky roku 1867, do Kansasu před 10
roky; Fr. Matějka do Ameriky 1860, do
Kansasu před 7 roky; V. Šalanský do
Ameriky roku 1865, do Kansasu před 5
roky. Mimo to jest zde rodina po jiném
Matějkovi skládající se ze čtyř sirotků a
svobodný mladík Fr. Lana.
v

Wilson, okres Ellsworth. — Českých
rodin usazeno jest v zdejším okolí 217 a
sice v okresích Bartoň, Ellsworth, Lincoln
a Russell. Časopisů se zde odebírá 175.
Jednateli listů a dopisovateli jsou Jan
Tobiáš a J. F. Švehla. Máme zde dva české spolky a sice Hospodářský Čtenářský*
založený roku 1880 a katolický „Václav*.
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založený roku 1882. Na anglické škole
obecné vyučuje krajanka naše sl. Kateř.
Krejčí. Osadníci naši jsou většinou rol
níci. Já mám obchod se zbožím smíše
ným, V. Závodník jest kovářem zde a J.
Kalina kovářem v Ellsworth. Něco našich
krajanů pracuje na dráze. Cechy jsou osazeny jak dalece mi známo, okresy: Bar
toň., Ellsworth, Russell, Lincoln a Trego.
Úřaduíci čeští ve Wilson: Jan Tobiáš,
sudí, Václ. Závodník konstébl, Jan Čížek,
dozorce nad cestami. Nejstaršími český
mi osadníky jsou: V Plymouthu J. Krej
čí, Jan Miškovský^[1869] a Josef Ilrabík
[1867]; ve Wilson Švehla, bratří Klímové
[1870], Honomiclilové, Jan Tobiáš [1855]
a Kvasnička. V minulém ročníku měli
jste chybnou zprávu, že Švehla byl učite
lem, což se nezakládalo na pravdě.

J. Tobiáš.
okres Ottawa. — Českých rodin
tu osazeno 30 a mimo ně 3 svobodní, cel
kem 104 duše. Spolku ani kostela neb
školy české zde není, o poslednější však
se pracuje.. Češi jsou veskrze farmery.

Sweet Creek township, okres Riley. V
našem okresu v městě Čechové nebydlí,
než v townshipu se nalézá 29 Čechomoravanů. V Jackson townshipu nalézají se
4 české rodiny, v Blue Rapids townshipu
okresu Marshall 25 českomoravských ro
din. Čechové zabírají zde okolí na 6 mil
rozlohy. V našem okresu nemáme žádné
jiné české úřadníky, vyjma V. Švancaru,
kterýž jest školním pokladníkem a L.
Sáchou, jenž jest cestářem^ Nejstaršími
■českými osadníky jsou L. Švácha a Tom.
Skála, kteří přibyli roku 1866. Kdy ostat
ní sem zavítali, nemohu s určitostí udati.
V okresu Riley máme pouze jeden český
spolek a to spolek českonárodního hřbi
tova. Bylo zde sice dříve spolku čtenář
ského založeného roku
v 1875, ten však za
dva roky dodělal. Česká škola zde není,
dítky chodí do školy anglické, avšak kaž
dý pořádný zdejší Čech je učí doma číst
a psát česky s úspěchem dosti dobrým.
Kostela ani kněze zde nemáme — však
my o ně nestojíme. České časopisy zde
mají 50 odběratelů. Jest zde mnoho ro
dáků, kteří by mohli -odbírati dva až tři
■časopisy, avšak ani jeden neodbírají.
Jos. Skála.

Richland, okres Republic. — V našem
townu žije 55 českých rodin, z nichž jest
48 rolníku, 1 obuvník a sedm se jich živí
nádenickou prací. Co se dotýče národ
ního života, ten pokračuje špatně. Spol
ky nemáme žádné, školu anglickou a ko
stel s Němci a Irčany dohromady. Dojíždí
sem katolický kněz Francouz. Většina
osadníků neodbírají žádný časopis. Prv
ními osadníky jsou Fr. Shorný, Václav a
Bárta Sulda. Z úřadníků máme českého
konstébla.

Ilarney town, obydlený 80 rodinami
má městečko Nový Tábor, v němž se na
lézají tři kupecké krámy; Josef Kučera
má obchod ze železářským zbožím, Josef
Kring obchod se zbožím střižním a takovýtéž Josef Bouřka. Mimo to má zde lé
kárnu Fr. Sloupenský. Čtenářský spolek
čítá 28 údů a zdárně prospívá. Utvořila
se tu i evangelická obec, u níž místo
kazatele zastává Jan Rundus. Jednatelem
Slovana a Slavie jest Jan Loevenburk a
Pokroku Západu Jan Kastl, kteřížto dva
pánové, jak se dozvídám, otevřou co nej
dříve kupecký obchod. Jsou zde i dva
kováři. Nejprvnějšími osadníky byli V.
Kastl, Jan Loevenburk. Čeští úradníci
towní jsou následující: Smírčí soudce J.
Kučera; pokl. Jan Kastl, konstébl Josef
Růžička a dozorce nad cestami Josef
Bouřka.
Fr. Závodský.
Jefferson town, okresRepublic. — Žije
zde 28 českých rodin; nemají spolku, ško
ly ani kostela. Mno1io-li časopisů tam o/lbírají, nevím. V úřadech Češi nejsou za
stoupeni.

rTEBBJLSKJL.
Niobrara, okres Knox, čítá asi 500 čes
kých obyvatelů, kteří odbírají asi 90 čes
kých časopisů. Máme tu Č. R. V. V. spo
lek proti krupobití; jsou tu následující
družstva: Poděbrady, Sladkovský a Krás
né Hory; dále řády Č. S. P. S. Bílá Hora
a Sladkovský. Máme zde českou nedělní
školu a školu anglickou v okrsku
16., již navštěvuje 18 dítek. Na české
škole učí Josef V. Holeček, na anglické
Fr. Lunďák. Cechy jsou obydleny pokud
vím townshipy 31. a 32., v prvnějším
townu jest asi 70, v druhém asi 50 českých
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rodin. Co vím jsou Čecliy obydleny okre
sy: Salině, Douglas, Colfax, Butler,
Howard, Dodge, Cumming, Saunders a
Richardson. Úřadníky české zde máme
následující: Václava Randu, okresního
písaře; Karla J. Kadiše, pokladníka; Fr.
Pavelka a A. Pišl poštmistři Spojených
Států. Prvními českými osadníky jsou:
Fr. Janoušek, Jos. Šedivý, Jan Holeček,
Jos. Krupička, Václav Randa, Ant. Pišl,
Fr. Tichý, Václ. Tomek, Pikalský, Hrbek
a více jiných, kteří se zde usadili v letech
1865, 186/ a 1868.
J. V. Holeček.

Simonides jest konstéblem. Nejstaršími
osadníky v okresu Sanders jsou: Petr
Kastl, Plačkové, Jos. a Václ. Kašpar, F.
Růžek, V. Novák a J. Kubálek. Všichni
ti usadili se v okresku Elk a pak v brzku
po nich usadili se v okresku Newman: V.
Čuda, Jan Čuda, Jan Moravec, Jan Jelí
nek a Josef Malý. Kromě uvedených úřa
dů Čechy zastoupených jsou ještě úřady
školní, které Češi zastávají v dotýčných
okrescích; jmenovitě v okresku Newman
jsou sami čeští úřadníci v správě školní.
Frant. J. Lepša.

Wa7ioo, okres Saunders. Spolky české
mámě ve Wahoo 3 a sice Wahoo Pioneer
číslo 25. C. S. P. S., Rímsko-katolický
spolek sv. Cyrila a Methoděje a Dram.
Spolek Klicpera. Máme zde nedělní ško
lu, jíž vydržuje posledně jmenovaný spo
lek a jejíž učitelem jest p. Fr. Fitl. Dále
máme zde kostel sv. Václava, v němž du
chovní správu vede vel. pán Václ. Kočár
ník. Zrovna ve Wahoo bydlí 25 českých
rodin, z nichž— vyjma asi pěti — každá
odbírá jeden nebo více časopisů, pro něž
jednatelství obstarává p. Jos. Ledvina.
V následujících townech okresu našeho
bydlí Čechové a Moravané v tomtofpočtu:
v Elk 1 70 rodin, Newman 100, Bohemia
150, Douglas 65, Chester 35, Stocking 65,
Chapman 60, Center 30 a v Clear Creek
20. Okresy, jež značným počtem Čechů
obydleny jsou, mohu uvésti tyto: Salině,
Colfax, Buttler, Knott, Douglas, Cum
ming, Dodge a Howard. České úřadníky
ve Wahoo máme tyto: Tom. Kilián, měst
ský důvěrník, [town trustee] a M. Krumpus konstébl. V Elk pp. Jindř. Fišer a
Fr. Kubík jsou smírčími soudci; poslední
má též poštu pod jmenem Pil sen, jíž ale
Plzeň nazvati měl. Tamtéžv Tomáš Šilhánek jest odhadčím a Jan Repák a Karel
Floner, konstébly. Vác. Kubík, Rudolf
Kašpar, Fr. Jambor a Petr Jambor jsou
dozorci cest. V okresku Newman v Jan*
Miláček jest konstéblem a Václav Čuda
dozorcem cest a poštovským. Pošta jeho
má nésti název Čáslava, však ale jest zdrmolený na Chaslaw, z čehož pravý smysl
těžko pro nezasvěcence lze pochopiti. V
okresku Bohemia p. Jan Vala jest sudím,
Tom. Killian a Alex. Konopík dozorci
cest. V okrsku Douglas Fr. Levý, v okres
ku Chapman Franta Pekárek jsou dozor
ci nad cestami a v okrsku Center Frant.

Plzen^ okres Saunders čítá‘asi 700 čes
kých obyvatelů. Mnoho-li jest zde čes
kých čtenářů časopisů nemohu určití, nej
více jsou tu ale rozšířeny Hlas, Pokrok
Západu, Amerikán a Slavie. Jednateli
časopisů jsou: Klement Kubík a Kastl.
Máme zde dva české spolky a sice jedno
číslo Č. S. P. S. a jedno číslo Ústřední
katolické jednoty. Mnoho-li údů čítají,
není mi známo. Školu máme nedělní čes
li o-anglickou s učitelem p. Fitlem; kostel
sv. Cyrila a Metlioděje v Plzni a sv. Pe
tra a Pavla v School Creeku obsluhují
P. Kočárník a P. Hovorka. Pokud vím,
jest town Valley obydlen 55 českými ro
dinami i budou tam stavět kostel. Z okresů Cechy obydlených jest mi znám okres
Buttler s 500 českými obyvateli. Mají
tam též český kostel. U nás máme české
obchody: F. Kubíčka se smíšeným zbo
žím, F. Kočárníka takový též, AI. Jíočárníka obuvnický a Jana Uhra kořenářský.
Jiostel náš jest nádherný a byl zbudován
v.letech 1875-76. Prvními českými osad
níky jsou zde: Josef Kašpar, V. Kašpar,
Jan Plaček, Jan Jubálek J. Vaňous a
P. Kastl. Přibyli sem v letech 1868-69.

Omakat okres Douglas, čítá asi 300 ro
din českých, čili 1500 obyvatelů. Pokrok
Západu má zde 163, Amerikán 12, Slavie
12, Hlas 15, Slovan Americký 4 a Děln.
Listy i Dennice Novověku také asi 4 od
běratele. Jednatelem Slavie jest Václav
J ablečník, Svornosti, Amerikána a Du
cha Času Fr. /Svoboda. Spolky české:
Řád Palacký Č 8. P. 8., Tělocv. Jedn.
Aokol, Dram. spolek Kolár, Spolek sv.
Jana Nepomuckého a spolek české neděl
ní školy a zdokonalovací školy anglické.
Učiteli jsou L. Flígl a Jak. Stewart. /Sv.
václavský kostel český máme zde také.
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Čechy jsou obydleny 1. warda [asi 75 ro
din], 2. warda [asi 200 rodin], 3. warda
[asi 10 rodin] a ostatní jest roztroušeno.
Pokud vím, jsou Cechy obydleny násle
dující okresy: Salině 700, Saunders 600,
Buttler 450, Colfax 400, Douglas 300,
Knox 200, Iloward 100, Gage 100, Fillmore 75, Lancaster 75, Valley 75,Pawnee
50, Richardson 50, Cass 50, Clay 25,
Madison 24.
Všechny ostatní okresy
mají však něco českých obyvatelů—úhr
nem asi 4000 rodin. Uřadníky české tu
nemáme, ale jednoho policejního strážní
ka a dva listonoše. Prvními osadníky
českými jsou snad V. Kučera a Tuček,
kteří sem jiřibyli asi před 15 lety.
Exleter^ okr. Fillmore. V townu šestém
přebývá 46 českých rod., v townu sedmém
49 rodin. Máme zde český katolický ko
stel, avšak žádné školy, vyjma anglické.
Co se spolků dotýče,vmáme zde dvě druž
stva [„Svoboda” a „Česká vlast’”] Výpo
mocného Spolku proti škodám krupobi
tím povstalým. Asi polovina našinců čte
české časopisy. Okresy Fillmore a Salině
jsou též Cechy obydleny, pokud mi zná
mo. Prvními českými osadníky jsou: J.
Král a J. Kebrle od r. 1867; A. Žižka a
G. Girmus od r. 1868; Steinacher, F. Beč
vář, J. Zelenka, A. Znojemský, A . Ulrich,
od r. 1869; J. Ješ, J. Bernášek,. J. Kotas
od r. 1871. Usadili se zde pod výhodami
zákona o domovinách. J. Hromádka.

DAzKOTJL.
Grand Forks, okres Walsh.— Českých
rodin tu usazeno 120 i odbírá se mezi ni
mi 54 časopisů, z nichž jest 40 výtisků
katolického „Hlasu”. Stává tu dvou čes
kých spolků katolických a sice Rytířů sv.
Františka a Rytířů sv. Ignacia. Při čes
kém kostele Cyrila a Methoděje obsluhu
jí P. F. Mikota a P. Šulák. Jednateli
časopisů jsou Fr. Šedivý, Matěj Tupá a
Václav Velek.
v

v

Zižkort, okres Yankton. Českých oby
vatelů jest tu 845 a asi 55 Poláků. Od
běratelů novinářských čítá se na 90, z
nichž někteří mají po dvou i třech listech.
Pošty jsou dvě, Žižkov a Lake Port. Ško
ly jsou zde čtyři a sice č. 17, jejíž jméno
jest „Česká pevnost”, Lake Port'[pomíšené žactvo], č. 46. a č. 47. V 17. školském

v

okrsku vyučuje Češka Anna Kemlova, v
ostatních Amerikáné. Máme zde dva ka
tolické kostely, český, Janov zvaný a
druhý polský. Každou třetí neděli při
sluhuje tu P. Josef Křížek z Tábora.
Úradníka českého tu máme jednoho a si
ce okresního výběrčího Josefa Piera. Jed
nateli časopisů jsou: V. Zemlička a J.Va
řečka, první v Yanktonu,druhý v Žižkově.

Okresy Yankton a Bon Ilomme. V okr.
prvnějším odhadujeme na 600, v posled
nějším na 2600 Čechů. Odběratelů no
vin českých jest 175 v Táboře 100, v Zižkově, 17 v Scotlandu, 20 v Lyndallu, 10 v
Yanktoně, 10 v Honíme a 75 v Havlíček.
České spolky máme tu následující: Tábor
ský občanský, Hospodářskou Jednotu tá
borskou, sv. Václavský a spolek českých
protestantů. Máme tu též veřejnou školu
Tábor [učitel Jos. Stoulil] a pět jiných
veřejných v českých okrescích. Kostely
máme: Jeden z kamene velmi pěkně zbu
dovaný, sv. Václavský v Táboře a druhý
sv. Jana Nepomuckého, dřevěný v Lakeportu. Kazatelem jest P. Josef Křížek.
Pošty máme následující: Tábor, Havlíček,
Žižkov, Scotland, Yankton, Lyndall a
Bon Honíme. Jednateli a dopisovateli ča
sopisů jsou Jos. Žitka, V. Janda a J. V.
Teibel. Čechové zaujímají town táborský
[94, 58] celý, dále pak towny 95,-58, 95,59, 94,-59 v okresu Bon Honíme většinou,
žižkovský town [94-57] skoro celý a 93-5795-57 v okresu
Yankton většinou. Pokud
v
vím jsou Cechy obydleny towny: Tábor
[94 R. 58], Havlíček [93 R. 58], Lindall
[95 R. 59], Scotland [95 a 96 R. 58] Bon
Homme [93 R. 59]; dále v okresu Yank
ton: Žižkov [94 R. 51], Lakeport 93 R.
57], Oddesa neb Lesterville [95 R. 57].
Čechy jsou obydleny okr.: Bon Honíme,
Yangton, Hutchinson, Davison, Bride,
Douglas, pak v severní části území
tuším Richland a Pembina. Českého úřadníka máme v okresu Yaakton Josefa
Piera, okresního pokladníka. Nej star
šími osadníky jsou: Fr. Bém, zakladatel,
nyní v Olivetu, Fr. Medvěd, Jos. Peclian,
Jos. Ludronský, L. Pišek, Jan Ryšek,
A. Chládek, Jos. Hrdlička a jiní od roku
1869. AI. a Jos Teibel, Jos. Heřman, J.
Výborný, V. a J. Janda a jiní od r. 1879.
V městě Yankton jest asi 10 českých
rodin, ponejvíce obchodníků a řemeslní
ků, v Scotland též tolik a v Lyndall tři.
I
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Nová, okres Walsh. Češi přebývají
zde ve dvou townech, jež však dosud jmé
na nemají; v jednom bydlí 8, v druhém
více než 60, úhrnem tedy více než 70 čes
kých rodin. Následkem reorganisace
towní není zde dosuj žádných úřadníků
a tudíž také ne českých. Časopisy odbírají skoro všichni krajané až na několik,
jimž to prostředky dosud nedovolují. Odbírá se tu většinou „Ilias”. Máme český
kostel sv. Trojice a českou poštu „Nová”
s poštmistrem Janem Krátkým. Nejstarší
osadníci čeští přibyvší sem r. 1880 jsou:
Fr. Votava, Fr. Kouba, Fr. Dušek, Jos.

Lesterville, okres Yankton čítá 27 čes
kých rodin, v nichž se odbírá21 časopisů.
Máme tu školu [Jan Breston učitel] a ko
stel Založení Panny Marie [P. Josef Kří
žek, správce duchovní z Tábora zde při
sluhuje každou 3. neděli]. Máme také
českého úřadníka a sice Jos. Pire, výběrčího. Nej staršími osadníky českými jsou
zde pokud rfii známo Píšek, Jan Friendl,
Josef Friendl a Mueller, kteří sem přiby
li roku 1870.
Jakub Zítek.

$v, ^Václavský kostel v ^Táboře.
Dušek, F. Šedivý, Fr. Lust a ostatní při
šli o rok později. Do Ameriky přibyl
Votava r. 1856 a druzí 1866. Všichni dří
ve bydleli v okresu Winneshick, Iowa.
Hed Lake, okres Brulé. Rodáků našich
jest zde osazeno na 100 rodin, v nichž po
měrně málo českých časopisů se odbírá.
Jest to osada nová, založená teprvé před
pfil druhým rokem. Někteří z osadníků
zdejších přebývají v Americe již 29 roků.
Školu nemáme dosud žádnou, doufám,
že v krátkém čase i v tomto ohledu ná
pravy se doděláme.

St>. Paul, okres Ramsey. Čechů osaze
no zde kolem 1500 hlav. Sám čechmant
ví, mnoho-li tu odběratelů časopisů a ob
zvláště kolik jich časopisy platí. Spolky
České jsou následující: Rád Čech číslo
XII. Č. S, P. S.; zpěv, spolek „Lumír”;,
sv.-václavský a sv.-janský. Českou svobo
domyslnou školu jednotýdní vydržuje
Rád; učitelem jest Ant. Jurka. Je tu čes
ký kostel, jehož jméno neznám—duchov
ní správce P. Tichý. Pokud mi známo,
jsou Čechy obydlené okresy: Scott, Ilen-
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iiepin, Le Suer, Pope, Wright, Winona a
poněkud slaběji skoro všechny ostatní.
Následujícími českými úřadníky můžeme
se pochlubí ti: Fr. Krch, okresní komisař,
F. Růžička a F. Kafka, policejní strážní
ci; A Jurka, učitel; J Brabeček, listonoš.
Nejstaršími osadníky jsou: Tom. Heráf a
M. Kasták, kteří přibyli do Ameriky ro
ku 1862.
Ant. Jurka.

Trojice, žádného ale kněze. Do časopisů
dopisují V. Matějíček, A. Donáto a Fr.
Renčín. Pokud mi známo, jsou Čechy
obydleny v okresu našem towny Summit
38 rodin, Sommerset 75 rodin, Aurora 6,
Owatonna 60, Blooming Prairie 30 a v
státu následující okresy: Steele, Mower,
Freeborn, Nigolett, Le Suer, Scott, Mc
Leod, Olmsted, Winona a Rice. Antonín
Kabát jest pokladníkem townu Owatonna
Okres MeLeod má asi 300 českých ro a Josef Pichner předsedou super visor ů
din, v nichž se odbírá asi 150 časopisů. townu Summit. Nejstaršími osadníky zde
Škola česká tu není; kostel sv. Trojice jsou Ant. Kubát, Ben. Fišar a bratří Pichspravován jest P. II. Povolným a mimo nerové, kteří sem přibyli roku 1854. Má
me tu čtenářský spolek, jehož předsedou
to máme evangelický kostel však bez ka jest
F.Renčín a řád Minnesota Č. S. P. S.,
zatele. Spolky česko jsou zde dva a sice
Český čtenářský Spolek a Katolický čte jehož předsedou jest V. Kovář a tajemní
nářský Spolek sv. Jakuba. Do časopisů kem A. Zajíc.
dopisují odtud ponejvíce A. Zelený z llutJfinnetonka, okres Hennepin.— Českých
chinsonu a J. Daněk z Glencoe. Co vím,
jsou v okr. našem Cechy obydleny towny: rodin 69, v nichž se odbírá 24 časopisů,
Rich Valley [100 rodin],Hale [100], Win- ponejvíce Amerikán. Měli jsme českou
sted [5], llutchinson [65], Glencoe [30] a školu, vydržovanou čtenářským spolkem,
v státu našejn. následující okresy: McLeod, kteráž však po šestiměsíčním trvání ná
Renville,Hennepin,Ramsey, Scott, LeSuer sledkem nedostatečné návštěvy zanikla.
Wright,. Pope, Todd. Jan Kašpar jest Učitelem byl Jan Soukup. Katolický ko
•okresním komisařem, Fr. Daněk ml. okr. stel byl zde postaven roku 1881 i dojíždí
supervisorem, Jos. Vanous, supervisor, sem P. Tichý z Nové Prahy. Čtenářský
F. D. Fimon odhadci v Rich Valley. Prv spolek v Minnetonka založen 17. února
ními českými osadníky jsou Václav Kaš 1878 a dosud ještě účinkuje; zbudoval si
par, Václav Navrátil, Josef Vosmek a J. svou vlastní sin roku 1882. Druhým
Vanous, kteří sem přišli v letech 1853 až spolkem jest řád „Fr. B. Zdrůbek” č. 79
Č. S. P. S., založený v lednu 1882. Největ
1855.
ší roztržku mezi Čechy spůsobil zde po
Montgomery, okres LeSuer. Čechů jest postavení katolického chrámu kněz P.
zde 89, kteří odbírají 46 časopisů různých. Pýcha, kterýž zakázal věřícím obcovati
Máme anglickou školu distriktní, kostel s evandělíky a svobodáři, následkem
sv. Cyrila a Methoděje pod správou P. F. čehož nechtějí katolíci s těmito co činiti
Přibyla a katolický spolek sv. Cyrila a a jimi opovrhují. Prvními osadníky byli
Methoděje. Učitelem jest Tomáš Hovor Josef Holásek, Filip Dominik, Jos. Břeň,
ka, kterýž také dopisuje do‘časopisů. Čes Jos. Makovský a Jan Částek, kteří přiby
ké úřadníky tu máme: Fr. V. Koláře*, okr. li 2. listopadu 1854 do Ameriky a 12.
písaře; Jos. Nestávala supervisora; Vojt. dubna 1855 do Minnesoty, kdež založili
Loulu odhadního; Tomáše Hovorku, obec českou osadu 12 mil od Minneapolis. O
ního písaře a smírčího soudce. Mimo to dva roky později přijeli: Jan Empenger,
máme šest českých dozorců nad cestami. Jos. Kučera, Václ. Pertl, Jan Makovský
Nejstaršími osadníky jsou Fr. Maríška a Jos. Smetana.
[1857], F. Brabec [1857], J. Faktor [1860]
Jan a Vojt. Loula [1865]. Parní pilu zde
Lexington, okr. LeSuer. Zde nalézá se
má Čech'Josef Kubát.
V. Loula.
60 Čechů, málo jich však odbírá čes
ké časopisy.
Prvními osadníky jsou
Owatona, okres Steele chová 1055 čes Frant. Moudrý s otcem r. 1872, Tomáš
kých obyvatelů, kteří odbírají 150 časopi Zelenka r. 1873, Fr. Maxa r. 1875, Vavř.
sů. Školu českou nemáme, na školách Vranovský r. 1866 atd. Uřadníka české
anglických vyučovali Fr. Renčín, Vojt. ho máme jednoho a sice Frt. Moudrého,
Kašpar a J. Matějíček. Máme kostel sv. kterýž jest předsedou supervisorů.
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Canez okres Jersey. Prvním osadní
kem byl zde Fr. Kálal, nyní již mrtvý,,
který sem přibyl před 25 lety. Později
přibyli Jan a A áclav Jílek, ještě později
Fr. Komárek a Ant. Knetzel a pak sem
přibývali po jednom. — Nejvíce Čechů
přebývá
v townu English, kde se jich na
G~reen, okres Rice. V našem okolí pře
bývá 24 českých rodin, z nichž jen jedna lézá 7 rodin: Jana, Václ. a Karla Jílka,
odbírá časopis. Prvními osadníky byli Jos. Kálala, Mat. Parkos,a, Jan Dubana a
zde Jan Peterka r. 1875 a Jos. Kupka r. Fr. Bouška. V okresu jsou mimo to usa
zeni Josef Koupal, Jan Roháček, Frant.
1876.
Kálal, Josef Vašků a Jan Janát. Všichni
zabývají se rolnictvím vyjma Ant. Knetzela, kterýž má v Jersey villu hostinec.
České íiřadníky máme dva a sice Karla
Nbrth Judson, okres Starek. V okolí Jílka konstébla a Josefa Kálala^ odhadčínašem bydlí něco českých rodin a sice v ho. V townu Green jsou dva Češi a sice
okr. Starek, v townu Wayne 17, v townu Fr. Vašků a Fr. Novotný, zabývající se
Rail 7. V okresu Pulaski obývá 6 a v o- i rolnictvím a v townu English dva svobodkresu Laporte 2 české rodiny. V posled I ní bratří Václav a Vojt. Parkos. Rozumí
nějším jsou to bratří Kuglové, kteří tam se samo, že při tak nepatrném počtu
bydlejí již 25 roků. V okresu našem jest nás zde o nějaké národní činnosti nelze
Fr. Novotný.
nejstarším českým osadníkem Jos. Sejbal, ani mluviti.
kterýž přibyl do Ameriky roku 1867 a po
Bľlgin.) okres Čane. V městě našem
šestiletém svém pobytu v Chicagu zde se
usadil. V okresu Pulaski jest prvním jsou jen čtyři české rodiny a jedna se od
českým osadníkem J. Capouch, kterýž tu stěhuje do Chicaga, tak že zbudou jen
sídlí pět let. Všechny tyto rodiny—vyjí tři. Dvě rodiny odbírají české časopisy
maje tři přímo z Cech sem zavítavší — o třetí nemohu vám ničeho sděliti. Jsem
přibyly z Chicaga. Všichni jsou majiteli zde čtyři roky a hned po mém sem pří
pozemků a vlastní úhrnem 2215 akrů.
chodu bylo mi sděleno, že se zde žádný
Čech dlouho nezdrží a to jest také prav
Fr. Konopásek.
da. Před rokem se odstěhovaly také dvě__
v
Connersville, okres Fayette. Českých české rodiny do Dakoty. Krajané mají
obyvatelů čítáme tu 11, kteří odbírají dva vzhledem k městu našemu nějakou nechuť
české časopisy. Josefa Havránkova jest a proto se tu žádný.nezdrží. K. Blažek.
učitelkou na veřejné škole anglické. Nej
staršími osadníky českými jsou paní PěnAlgonqmn, okres McHenry.
Českých
kavová od r. 1858, Ig. HaÝránek od roku rodin jest zde usazeno 36 a máme zde ko
1866 a Gustav Pelzel od r. 1875.
stelíček sv. Jana Nepomuckého. Časo
Ign. Havránek.
pisů českých odbírá se tu 14. Prvními
osadníky, kteří sem přibyli r. 1852 jsou:
South Bend, okres St. Joseph. Pokud Jan Adámek a Karel Dvořák. Máme zde
moje vědomost sahá jsou zde usazeni tito českého konstébla Karla Vondráška.
krajané Fr. a Jos. Ditz, J. Říha a Václ.
,
V. Matas.
Veverka. Časopis český odbírá se zde je
Collinsville, okres Madison. Obyvatelů
nom jeden.
V. Veverka.
českých jest zde asi tolik jako v minulém
ročníku udáno. Časopisů odbírá se 14.
w
Spolky národní máme dva a sice řád SvaIBLIITOIS.
tobor č. 4. Č. S. P. S. a sbor Zděnka Hav
Lockport, okres Will. Českého chrámu, vlíčkova od J. C. D. Mimo v našem okre
školy, síně ani učitele nemáme, neboť jest su, nalézají se čeští obyvatelé v těchto
zde usazeno celých osm českých rodin. okresích: St. Clair, Randolph, Jackson,.
Jersey, Fayette, Montgomery, Slielby a:
To jest vše co vám mohu sděliti.
A. Štefek.
Washington.
Fr.. Suchý.

Sheesville, okres Rice. Cechu přebývá
tu 17, z nichž ani jeden noviny neodbírá.
Prvními osadníky jsou Fr. Buctín r. 1876,
Jos. Baláta r. 1877 a Frant. Soukup roku
18Ý8.
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Nová Praha, okres Fayette. Odpusťte,
že tak pozdě plním svou přípověď, kterou
jsem dal, že totiž sdělím vám některé po
drobnosti, týkající se našeho národního
života zde v naší osadě, jakož i působení
některých našich národovcft mezi zdejšími
rodáky. K lepšímu objasnění musím zde
započít od doby, kdy se zde počali rodáci
usazovat a tvořiti českou osadu, abyste
mohli sobě nějaký pojem učiň i ti o našem
národním životě, jaký zde je ve skutečno
sti. Ovšem nelze mi se zde rozepsati tak
jak bych sobě přál,, vzalo by to mnoho
času a místa a obávám se, že by vás to
unavilo, nežli byste to vše přečetli, pročež
zmíním se o všem jen krátce. Zakládání
zdejší české osady dělo se koncem let še
desátých. Až do roku 1870 bylo zde Čechoslovanů jen skromný počet, tak asi na
300 duší. Osada byla pojmenována Mulbery, pod kterýmžto jmenem známa byla
až do roku 1877, kterýžto rok byla pod
jmenem New Prague přičiněním zdejšího
občana p. Karla Brunera do okresní úřád
ní knihy zanesena. Zmíněný občan byl
toho času veřejným notářem pro zdejší
osadu a zároveň zastával poštovní úřad,
který mu byl pro špatné jej zastávání
koncem roku 1879 odebrán. Jelikož jsou
někteří zdejší občané od Flatonie (nejbližší to pošty zde) 5 až 6 mil vzdáleni,
uvolil se zdejší občan p. Eduard Kněžek
dovážeti každému, kdo by sobě přál, po
štu zdarma. Za posledních 5 roků vzro
stl počet zdejšího obyvatelstva téměř
trojnásobně. Nedal jsem si dosud tu práci
abych se přesvědčil řádně, poněvadž mně
dosud na tom nezáleželo, mnoho-li se zde
nalézá Cechoslovanů; při nejmenším na
lézá se jich zde asi 1200. Zdejší školu
navštěvuje 140 dítek, ačkoliv jsou zde
již dva učitelové totiž pp. Fr. Dušek a A.
L. Nesrsta. Jak doslýchám, l^odlají zdej
ší občané stavětí novou školu, poněvadž
stará místnost není s to pojmouti všecky
dítky.— První starostí zdejších osadníků
bylo, aby měli nějaký ten kostelíček a
nějakého velebného pána; poněvadž o po
dobné věci nebývá nouze, přihlásil se
hned jeden takový, rodem Polák, jmenem
Josef Oředovský. Jeden přivezl prkna,
druhý šindel, třetí zvonek a jiné, co bylo
k podobné věci potřebné a „chrám páně”
byl hned hotový. Když pak později oby
v

*

vatelstva přirůstalo a toto nemohlo se do
místnosti vejiti, pomýšleno na jinou stav
bu a tu sobě postavili „svatyni” větší.
Tu teprv pomýšleno na školu, kterou po
dlouhém rokování a hádání konečně
postavili asi 100 yardů od kostela; první
český učitel byl zde pan Pešek. Duchov
ní správcové se často střídali, každý vybí
ral na kostel, na oltáře a jiné a pak
prásknul do bot. Zdejší kostel stál již
naše ovečky přes $6000, nepočítaje v to
peníze, které dávali kněžím co službu, a
celý chrám jest pouze jednoduchá dřevě
ná bouda, která nemá ceny ani $300. Ač
koliv zde bylo již přes 800 Cechoslovanů,
nebyl žádný vzdělávací spolek založen.
Teprv roku 1878 založen byl K. Brunnerern „Hospodářský podporující spolek,”
který čítal na 50 členů, za dva roky se
však rozpadl a zbývající jmění $140 odká
zal na zakoupení zvonu. Jediný spolek
divadelní Tyl trvá dosud a doufám že po
trvá i na dále. Jiný spolek založen zde
byl v září roku minulého p. Cliotkem (čte
nářský) neprospívá však docela, jelikož
úřadníci jeho jsou lidé, kteří nepřejí po
kroku vzdělanosti lidské. Časopisů růz
ných dochází na zdejší poštu asi 300 vý
tisků. Jsou zde doposud dvě třetiny lidí,
kteří nečtou žádný časopis. A. Kulhánek.

Fayetteville, okres Fayette čítá asi 800
českých obyvatelů, kteří odbírají asi 200
českých časopisů. Máme zde česko-slovanský hospodářský spolek a spolek sv.
Josefa; rovněž tak českou školu, na níž
vyučuje Josef Chromčík a Fr. Tesárek.
Katolický kostel sv. Jana Křtitele spravu
je P. Josef Chromčík. Jednatelem a do
pisovatelem časopisů jest Fr. Tesárek. V
okresu našem jsou Čechy obydleny towny
Fayetteville, Ellingen, LaGrange, Bluff,
Weimar, Schulenburg a Flatonia; z dru
hých okresů našeho státu: Fayette, Colo
rado, Austin, Washington, Gonzales, Bur
leson, Milain, Bastrop a Lavacca. Čes
kými úřadníky jsou: Ve Fayetteville-u
Hruška šerifem, Vrba notářem; v Bluffu
Parma notářem a ve Flatonii<Brunner komisioňářem. Hajdušek jest zástupcem
okresu v zákonodárství státním. Nej
staršími osadníky jsou rodiny Kocúrkova,
Bečákova, Lašťovicova, Odláželíkova,
Hrušková a Ječmínkova, kteréž sem při
šly roku 1853 a pak postupně až do roku
fl860, kdy jich nejvíce přibylo.

159
JRocky, okres Austin. Českých rodin je
tu usazeno 13, v nichž se odbírá t časopi
su. Čechy jsou obydleny okresy Austin a
Washington. Uřadníky české nemáme
žádné. Nejstaršími českými osadníky
jsou: Jan Šimek (1868), Antonín Černotský (1870) a Martin Foit (1867).

La Crose n stejnojmeném okresu čítá
135 českých rodin, z nichž skoro každá
odbirá nějaký časopis a mnohá dva i tři,
největší rozšíření mají zde katol. Hlas;
Amerikán a Slavie. České spolky: Sv.
Václavský; řád dělník č. 44 C. S. P. S,;
spolek rytířů svátého Jiří a spolek sv. Ja
na od 2. ústřední Jednoty katolické. Má
Bryan, okres Brazos. — V 24 rodinách me zde dvě školy české a sice: katolickou
českých zde usazených odbírá se 35 růz každodenní a národní svobodomyslnou
ných časopisů, do nichž po nejvíce píše nedělní. Dvě veřejné české budovy mo
E. A. Král. Spolek český zde nemáme, hu zde zaznamenati: katolický kostel sv.
školu „Česko-moravskou Hvězdu”, na níž Václava a sin řádu Dělník. P. Josef
vyučuje Jan Krč. Katolický český ko- ! Blažek sem dojíždí ku konání služby cír
stel nalézá se pod správou Viktora Litic kevní. Co mně známo, jsou ještě Čechové
kého. Čechy jsou obydleny v okresu na usazeni v následujících townecli: Wash
šem towny College a Station a v státu na ington 50 rodin a Hamburk 30 rodin. V
šem pokud vím okresy Burlesson a Wash townu Washington jest poštmistrem J.
ington. Prvními českými osadníky byli: Nedvídek, jehož pošta se jmenuje Bohe
Josef Šťasta,*Fr. Šťastný, Fr. Vávra, Μ. mia. Nejprvnějšími českými osadníky
Vathuber, Josef Oprstěný a Ig. Rosprim. jsou: v LaCrosse Jan Kuchař (1855), V.
Kocanda, Jakub Dvořák, atd. .(1860); ve
Caldwell, okres Burlesson. — V osadě Washingtonu Josef Nedvídek (1857); v
naší, kteráž pozůstává z 80 českých rodin, Hamburku Fr. Beránek (1866).
J. B. Klih.
máme Čésko-slovanský čtenářský spolek
Moravan a českou školu, v níž vyučuje
Josef Dušek pouze naší materčine. Chrá
Manitowoc n okresu stejnojmeném čítá
mu českého nemáme a služby boží kato asi 70 Čechů, kteří odbírají 40 různých
lické konají se v školní budově; dojíždí časopisů. Spolky „Slovanská Lípa” má
sem P. Jurena z Fayetteville. Časopis me ve Franklin a Coopertownu. Školu
nějaký odbírá každá rodina, mnohá i ně českou u Josefa Zelinky vyučuje Vojta
kolik najednou.
Jan Mikeska.
ITarouš. Kostely máme dva a sice sv.
---------- ----------------Josefa ve Franklin (P. Jos. Malý) a sv.
Václava v Coopertownu (b'ez kněze). Če
“xxris o oisrsi kt.
chy obydleny jsou v okresu našem towny
Kossuth, Coopertown, Gibson, Mishicott,
ICossutlitown, okres Manitowoc. — V Rockland, Franklin a Centerville. V
Kosuthtownu čítáme 59, v townu Frank Coopertown jest asi 66 českých rodin, v
lin 133 a v townu Cooper 73 českých Gibsonu 58, v Kossuth u 116, v Mishicoiítu
rodin. Máme zde tři katolické chrámy a 33, v Rocklandu 13, ve Franklinu asi po
jeden evangelický. Pošta jest v Kellners lovina obyvatelů se hlásí k české národ
ville. Spolek máme zde český pojišťují nosti a v Centreville-u asi 12 českých ro
cí, kterýž čítá 413 údů a jehož celkové din. Z okresů státu našeho vykazují ná
pojištění se páčí na $540.984. Čechy jsou sledující české obyvatelstvo: Manitowoc,
obydleny v okresu našem towny Cooper, Kewaunee, Racine, Milwaukee, Brown,
Gibson, Franklin a v státu okresy: Mani atd.; ohledně západních okresů nemám
towoc, Kewaunee, Brown a Shawano. žádné povědomosti. Písař okresního sou
České úřadníky máme: Eduard Falke, pí du jest Čech; v Kossuth townu mají čes
sař obvodního soudu; Jan Blažek dozorce kého důvěrníka ve Franklině českého dů
nad cestami a Jan Krajník, pošmistr a věrníka, pokladníka, písaře a odhadčího.
smírčí soudce. Nejdříve a sice roku 1846 Prvně se zde usadily rodiny: Kozlovských
přibyli sem Antonín Straka, Petr Kostii- (1848), Chloupkova (1849), Kostlivých
vý a Michal Kellner. Ostatní osadnici (1848), Čížkova (1853) Strakova (1848)
přibývali sem pak vždy u větším počtu v Kellierova (1845), Vovsova, Jakešova
letech pozdějších, až jsme se zmohli na atd., jichž příchod nemohu určitě udati.
zcela slušnou českou osadu.
Jan Mendlik.
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Coopertown. okres Manitowoc čítá asi
160 rodin, v nichž se odbírá 45 rozmani
tých časopisů. Úřadníky českými jsou:
A. Todl, konstébl; Vojt. Zeman, důvěrník;
Líbal obecní pokladník, Josef Hejda
obecní písař; Josef Zelinka a Josef Hejda
rychtáři; Václ. Zeman a Jos. Stehule,
konstéblové; Jos. Zelinka poštmistr. Nej
prve osadily se zde rodiny: Líbalova,
Jenčova, J. Sladkého, Václava Zemana,
Šimona Záruby, F. Vaniže, Mat. Bílého,
Jana Kohouta, Václava Tůmy, Jana Mar
tínka, K. Kříže, Vác. Doubka, M. Kadeřábka, Fr. Škvora, Víta Vochozky, Alb.
Jindry, T. Juránka a J. Jakeše. Všichni
přibyli sem v letech 1854- a 1855.

Antigo, okres Laclade. Sídlí tu i v
okolí asi 32 českých rodin.
Odběratelů
českých časopisů nachází se zde asi 14.
Máme zde též českou poštu pod názvem
„Mělník”, jejíž správu obstarává rodák
náš poštmistr pan Josef Duchač. V mě
stě našem máme tři české úřadníky a sice
pokladníka, smírčího soudce a důvěrníka.
Nejstaršími českými osadníky jsou zde:
Jiří Eckard, Josef Holý a jeho čtyři syno
vé, Ondřej Kaplánek a Václav’ Novotný.
Všichni přibyly sem r. 1878 z okresu Manitowocu, kdež jako my žili dlpuhá léta.
Celkem stojí si zde rodáci v dosti obstoj
ných poměrech a mnohý pomohl si k do
sti pěknému majetku.

Kreslil V. Poláček..

3\íárodní síň řádů ČJ. JE>. JP.

v (St. <L|OUisu Tvíissouri.
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St. Louis. — Na žádost vaší zasýlám
váni seznam českých spolků národních v
městě našem. Jsou to řády Č.JS. P. S.:
Slovan, Missouri, Washington, Šumav an
a Sokol; Dvůr Čech Neodvislých Lesníků
a dvůr Zižka Starých Lesníků; tělocvičný
sbor Sokol; Slovanská Lípa; Jednoty Čes.
Dam sbory Božena Němcova a Břetisla
va a mimo to Vlasta. Spolky katolické
máme zde následující: Sv.-václavský pod
porující číslo 1., sv.-janský podp. čís. 1.,
Rytíři sv. Jana podp. čís. 1., mládenecký
sv. Aloizia, mládenecký sv. Stanislava,
podp. sv. Josefa č. 2., spolek sv. Vincence
pro chudé; spolek sv. Anny a spolek sv.
Ludmily (ženské), spolek sv. Anežky (děv
čata); spolek sv. Panny Marie (panenský);
zpěvacký spolek sv. Cecilie. (Spolky ozna
čené číslicí 1. náležejí k první, číslicí 2.
k druhé ústřední jednotě katolické.) Svo
bodomyslný živel český soustředí se v
„Národní Síni” sbratřených řádů Č. S. P.
S., jejíž vyobrazení tuto podávám. Budo
vu koupily řády č. S. P. S. roku 1880 za
$5,000 na šestiměsíční splátky po $1,000,
kterážto poslední splátka učiněna v mi
nulém dubnu, tak že budova náleží řádům
a není obtížena žádným dluhem. Pozemek
číslo 1411—14] 3 v ulici Fulton aneb tak
zvané osmé ulici jest 60 střevíců široký;
27 střevíců jest používáno co zahrady a
na ostatních 33 střevících stojí budova,
jejíhož přízemí se užívá co hostince nyní
pronajmutélio Josefu Šipkoví. V prvním
poschodí j.est umístněna ,Slovanská Lípa’
a z části má zde i byt hostinský. Druhé
poschodí jest upraveno co síň, kde se od- I
bývají schůze spolků nejen českých ale i
též jiných národností. Dozor nad majet
kem celým vede tak zvaný „Výkonný Vý
bor síně”, kterýž jest utvořen z místních
řádů a sice vyšle si každý řád na každých
$200 jednoho člena. Výbor ten zvolí si
ze svého středu úřadníky a podává pak '
zprávu o veškeré činnosti své. Co se fi
nanční stránky dotýče, vyplácí se budova
u porovnání s jinými podniky obstojně..
J. V. Mareš.
Caensville, okres Madison. V zdejším
okolí jest usazeno asi 15 rodin českých s
80 asi hlavami. Časopisy odbírají se v
osmi rodinách; prvním osadníkem českým
byl zde JanTosler, kterýž přibyl do Ame
riky roku 1850.

Springfield, okres Hampden. V Spring
fieldu jest sedm českých rodin, ve West
Springfieldu dvaatřicet rodin, ponejvíce
doutníkářů a krejčů, ve Westfield 20 ro
din doutnikářských, v EastHampden 4 ro- diny zaměstnané v továřně na šle- a po'
různu něco doutníkářů a krejčů. Více než.
tři čtvrtiny z těchto rodin odbírají časo
pisy. Nej prvnějšími osadníky českými·
v Springfieldu byli Josef Kohout, Josef ’
Švásta, Petr Branka, Pokorný, Μ. Klečák,.,
Fr. Ilepřík a ve Westfieldu velká rodina
F. Vojtechovských a Kačerovských, jež
přibyly před rokem 1867, ostatní pak arok neb dva později. Slušno též podo—
tknouti, že čtyři naši krajané ve West
Springfieldu mají společně krásný dům a
každý z nich bydlí ve své čtvrti. Jména,
jejich jsou: Čeněk Kohout, Josef Pokor
ný, Jos. Švásta a vdova Anna Klečákova.
Ant. Vlasák.
Boston, okres Suffolk, čítá 218 českýchobyvatelů, kteří odbírají 15 časopisů. Do
pisovatelem do listů jest J. M. Říha. Má
me zde jeden český spolek a sice řád
„Vojta Náprstek” číslo 57 Č. S. P. S. V
townu Boston jest 7 rodin, v S. Bostone
32, v East Boston 6, v Boston Highland
8, Cambridge Port l,Eaět Cambridge 3 a
v Sommerville 3. Pokud vím jsou Čechy
obydleny okresy Suffolk a MiddlesexPrvními osadníky zdejšími byli, T. Patzolt (1852) a Joesf Koula (1854).
J. M. Říha

COLOBADO.
Leadville, Col. Město naše vábí k sobě velmi málo Cechů, a jest jich nejméně·
kteří berou podílu na dolování a hledáni
rudy. v Budu již tři roky v Leadville s co
jsem Čechů poznal, zdrželo se jich zder
jen velmi málo a každý ušetřiv něco pe
něz, ubírá se dále odkud přišel. Co vím.,,
jsou zde následující Češi: F. Protiva (ob
chod obuvnický), bratří Šlesingrové, z;
nichž jeden obchoduje se stavebním dří
vím a druhý mladší jest profesorem hud
by; Fr. Kopecký, stavitel; Liška hudeb
ník; Jan Zbyněk, kuchař a pekař; J. Kusy
Jan Wíruth, Pavel Kouba, Vincenc Bar
toň, Fr. Závodský pracují v tavírnách; Fr,
Hofman pracuje v dolech. Řemeslo mé *
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jest pekařské a cukrářské. Též jest zde
jedna Češka, paní Nýpová, provdaná za
ZNemce. To jsou všichni asi Češi v Leadville, jež znám. Asi patnáct mil od Lead-ville, v městečku Twin Lakes žije česká
rodina Dunovského, kterýž se zde zabývá
již od roku 1880 hledáním rudy a s nímž
mám hned od počátku podíl na jeho dolu.
Napsal bych něco více o našem hledání
rudy zlaté a stříbrné, jest k tomu však
potřeba více času a dobrého vysvětlení a
proto odkládám podrobný popis za pomo
ci p. Dunovského pro kalendář r. 1884.
Výdělky jsou zde dobré a zvláště dívky
se stále hledají i jsou placeny $25 až $50
měsíčně.
Fr. Neužil.
Denver.v Nemohu vám mnoho sděliti o
zdejších Ceších, neboť jest nás zde velmi
málo, což jest mi milejší, než aby se sem
nastěhovalo všelikých nevzdělanců a opil<sů, jakž jich zde již několik bylo. Popí
ši vám všechny naše rodáky. Loňského
roku zakoupili se zde p. Josef Dostal z
iz manželkou a 4 dítkami; zakoupili si
pěkné obydělní stavení. V Centrál City
mají celý čtverec i. dostávají $135 měsíčrnílio nájemného z jednoho stavení; dále
má pan Dostal asi $20,000 na hotovosti
a 130 mil odtud na dráze kansaské mnoho
půdy a několik tisíc ovcí. Vzdor všemu
tomu nemůže nikdo říci, že by byl na své
bohatství pyšným. Antonín Herman se
tu podruhé oženil, a sice s dcerou Václ.
Doležala; po první manželce má 4 dítky.
Má podíl v dolech a jak se doslýchám,
jest dosti bohat. Dále usazena zde paní
Václ. Doležala, kteráž má 4 dítky; manizel její je v Leadville dražebníkem. Pan
J. Nosek, krejčí, jest ženat, má několik
-dítek a ve vrchách doly. Pan J. Janský,
rovněž nedávno ženatý jest krejčím. Pan
Fr. Kalina jest hudebníkem a při koncer
tech mívá obyčejně klarinetové sólo.
Hraje-li někdy, jsou druhý den všecky
časopisy anglické i německé plny chvály
jeho výtečnosti. Mimo něho máme zde
hudebníka p. J. Hájka, výborného basistu.
P. F. Jangl, krejčí; p* K. Kremlička, ka
meník; pp. Jan a Fr. Doubrava, pracují
při dráze, čistěji parostroje; p. Pavel Do
ležal a Vilém Šlesinger přijímají rozličné
práce; sl. Františka Lehmanova, Emma
'Olivie Benešova jsou v službě. Za Něm
ce jsou zde provdané následující paničky:
Higisová (má Čecho-Němce); mé 2 dcery

Bitzová a Weisová; Amanová, kteráž jest
dcerou p. Voice. A konečně jest zde má,
vám dobře známá maličkost. Nemyslím,
že některý ze zdejších Čechů odbírá čes
ký časopis, vyjma p. Kaliny. Jak a kdy
který do Spojených Států přišel, není
mi povědomo.
L. A. Schlesinger.
————■—*»»---------

eoda.t:e:£.
Dardanel!, okres Yell, Arkansas. U nás
v Arkansasu nejsou dosud žádné české
osady. Jest nás tu asi 17 rodin českých;
jedna přibyla v loni, druhá předloni, ně
kolik před 4 lety. Před 10 lety přibyli
sem čeští židé Freedové, kteří mají nyní
obchod. Josef Veselý jest zde 7 roků; po
něm přijeli: J. Fejfer, Václav Mašek, M.
Balon, Jan Fredrich, Jan Veselý, Anton
Vokáč, Josef Nový, Jan Vlašťovka, Fr.
Sinkula, Fr. Brabec, Ant. Brabec, Jan
Huml, Voj.Záhrobský, Vojt. Brabec, Jos.
Ferina a Jos. Morava. Bližší zprávu dáti vám nemohu, poněvadž jsem od každé
ho Čecha vzdálen 4 až 10 mil. J. Brabec.

Allegheny City, okres Allegheny, čítá
asi 2000 až 2500 českých obyvatelů, kteří
odbírají 100 až 200 českých časopisů. Ma
jí následující české spolky: Ochotnický
spolek Slavoj, Čechie číslo 5. Č. S. P. S.
Vlastimil č. 28. Č. S. P. S.; Č. S. P. O. č.
25.; Soběslava J. C. D. č. 3.; sv.-václavský
od první a sv.-václavský od druhé listřední jednoty katolické a konečně rytířský
katolický spolek. Školy české jsou zde
dvě: Jedna vydržovaná od jednoty čes
kých spolků svobodomyslných (učitel p.
Čipra) a druhá katolická, na níž vyučují
německé jeptišky. Český katolický chrám
sv.-václavský nalézá se pod správpu P.
Nepomuka. Prvními osadníky českými
(r. 1847 byli pp. Husák, Sílek a Celerýn.)
San Francisco,• Cal. —v V městě našem
usazeno jen velmi málo Cechů — asi 50,
kteří odbírají 10 časopisů. Jsou všichni
svobodomyslní. Pokud vím, jest v Modesta (okres Stanislaus) usazena jedna česká
rodina; v Bekersville (okr. Kern 1 rod.;)
v Green Valey (okr. Solano) 1 rod; v St.
Rosa (okr. Sonoma) 3 rod.; v Oakland 3
rod. Češi přibyli sem: J. Urban (1848)
Hubáček (1849), Korbel (1849), Votýpka
(1850). Také jest prý zde několik českých
rolníků na Boilen Islandu. J. Baloun.

Z^-A-IbTO I OZDFOLZSIDlšrE ľMľľÉZIHZO ŽIVOTA.

Nakreslil Jan Heidmueller, Grinocke, Bruce Co., Ontario, Kanada.

•f>jE zálibou četl jsem vždy v kalendáři tomto
c£ýo popis zkušeností českých osadníků v Ame
rice a s radostí vyhovuji Vašemu vyzvání, aby
zkušenosti takové byly snášeny i zasýlám Vám
také nárys z mého života na zajímavosti dosti
bohatého, doufaje, že krajany ménuditi nebude.
Drive však než přihlédnu k vlastnímu svému
životu, budiž mi dovoleno zaletnouti do minu
losti dosti dávné a věnovati pozornosti své ně
kolika mým předkům.
Děd můj z otcovy strany narodil se roku 1725.
Jmenpval se Ondřej
Heidmueller a man
želka jeho Žofie
zrozena 1735. Usaze
ni byli oba v Brun
švicku v Německu
-a odstěhovali se od
tamtud, když byl
můj otec dva roky
-starý, do Malmdorfu u Ilalberstadtu
v Prusku, kdež oba
měli příbuzné. V
tom čase byl děd
můj stále ještě ve
vojště brunšvickém,
v němž se nalézal
od svého mládí.
Mezi tím vypukl
boj lidu amerického
za svobodu a dobří
knížata říšští, kteří
se otcovsky starali
o své poddané, zaprodávali je co žold
néře Anglii, kte
ráž s nimi pak mo
3*a.XL
hla nakládati dle
libosti a jich na
potlačení vzpoury
do osad amerických vysýlala. Stejný osud po
tkal děda mého. Byl donucen k opuštění do
mova, dodán na koráb a spolu s jinými nešťast
niky odvožen do Ameriky, kde jako zaprodaný
otrok při armádě britické bojovati musel a teprvé po osmileté nepřítomnosti do Malmdorfu
navrátiti se mohl, kde mezitím rodina jeho mno
ho bídy a svízelů zakoušeti musela. Teprvé po
tomto svém navrácení se, byl sproštěn služby
vojenské a mohl se starati o svou rodinu.

Po tu dobu, co děd v Americe meškal, otec
můj od matky své pilně byl do školy posýlán
a také zdárně prospíval. Poněvadž chudoba
študování nedovolovala, musel se otec po něja
kém řemesle ohlížeti a zvolil pekařství, jemuž
se po pěti letech velkého zkoušení a zlého s
nim nakládání vyučil, načež na zkušenou do
širého světa se vydal. Procestoval různé části
Německa |a pracoval na mnohých místech,
když mu ale konečně peníze došly a práce ne
měl, odebral se do svobodného města Milevska
(Muehlhausen) kde
toho času od všech
mocností vojenské
,, verbuňky ‘ ‘ se dály,
a z omrzel osti dal
se 1. listopadu 1784
odvésti k vojsku i
byl přidělen k plu
ku Michala Wale
ského, jemuž po
zději dáno jméno
pluku arcivévody
Reinera. Dostalo se
mu 60 zlatých ,,šajnů“závdavku.
Byl pak poslán
do Prahy, kdež při
učiv se zacházení
se zbraní, setrval
až vypukla válka
rakousko - turecká.
Moldavsko a Multánsko byly od Tur
ků ohroženy a pluk
otce mého obdržel
rozkaz, by se na
hranice Multánska
a Valašska k pev
nosti Bělehradu odebral. Rozkazu to
mu bylo také učiněno zadost a pluk ubíral se
přes Moravu do Vídně a po velkých lodích do
praven po Dunaji skrze Uhry k velké pevnosti
Petrovaraždínu i vstoupili u Nového Sadu na
pevnou zem, kdež byli přiděleni k armádě Laudonově. Bylo to za panování císaře Josefa II.
a korunního prince Leopolda. Otec můj ztrávil tu dvě leta i prodělal co mladý člověk dvě
válečná tažení, v nichž bylo mu strašně zakou
šeti, ale důvěra v budoucnost nikdy ho neopu
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stila a umožnila mu přetrpěti všechno. V ce
lém tažení byl jen jednou raněn a to lehce kulí
do nohy.
Těšil se, že si nyní odpočine, avšak odpo
činku mělo býti na krátce. Roku 1793 měl tu
čest státi se velkým pánem — a sice „kaprálem“
ugranátníků, to mu však přišlo draho, neboť je^tě téhož ruku museli granátníci proti Francou
zům do Nizozemska přes Brusel, Namur, Lutyk
k oblehání pevnosti Valencie a Janova, kde kr
vavé bitvy svedeny a mnoho vojska bylo po
vražděno a zmrzačeno. .Po dobytí obou pev
ností byla armáda francouzská až na 15 hodin
cesty od Paříže zatlačena. Vše šlo dobře a už
by byli i Paříže dobyli, tu však Prusko co spo
jenec Rakouska odstoupilo a vojsko bylo odvo
láno. I Rakušáci museli pak přes Rýn uprchnouti, pronásledováni jsouce Francouzi až k sa
mé řece. Pluk otce mého dostal rozkaz, aby
se vydal z Kolína nad Rýnem do Štrasburku a
pevnost Koehl oblehal. Otec povýšen tu za
šikovatele. Pevnost byla brzo vzata, ale Fran
couzi dostali množství pomocného vojska a ra
kouská armáda byla zatlačenaľzpátky.
Fran
couzi překročili Rýn a Rakušané museli couvnouti od Koehla k Raštadtu, kdež se velká
bitva strhla. Otec můj byl tu střelen do dásně
a kule vnikla mu do krku, tak že ubožák bez
vědomí sklesl k zemi a z bojiště byl odnesen.
V Mitlingu byl operován, při čemž kolísal mezi
životem a smrtí a později dopraven do Štýrska,
kdež se šťastně vyléčil. Zatím ujednal velící
arcivévoda Karel příměří a granátníci byli zase
ku.svým plukům posláni. Pluk waleský odebral se přes Tyrolsko |do Celovce do zimního
ležení, kdež až do roku 1798 posádkou ležeti
zůstal. Když ale roku 1798 Francouzi do Itálie
vpadli, byl i otec můj po svém zotavení se do
Celovce poslán. Tu dostalo se pluku jeho roz
kazu, by pochod do Benátek nastoupil. Otec
můj pro své poranění nruFlále. chřadnul i nemohl
s plukem pochod nastoupitl; proto byl přelo
žen k 4. praporu do Kolína v Čechách, kdež
sloužil dva roky a pak r. 1801 z vojančiny pro
puštěn byl. když se byl dříve, roku 1798 s mat
kou mou, Kateřinou Dorotou Praussovou ože
nil. Vstoupil pak do služby civilní — dostalo
se mu místa visitátora nad vinopalnami v městě
Libenavě. Město to ale dne 8. dubna 1806 lehlo
popelem, při čemž zničeno 300 domů a 60 stodol
a i otec ztratil vše co měl. Za vyhoření dostalo
se mu náhrady 50 zlatých ,,šajnů“ i jmenován
pojezdným v pražském okrsku s platem 175 zla
tých „šajnů ‘ a 75 zlatých na koně. Když pak
ale všechna místa pojezdenská byla zrušena, do
stalo se mu místa visitátora v pražském okrsku
s platem 350 zlatých a když nadešel čas, kdy
dítky měly začít chodit do školy, požádal za
místo visitátorské v Praze i obdržel je se služ
ným 300 zl. a 50 zl. přídavkem na byt.

I děd můj z [matčiny strany byl vojákem.
Jmenoval se Antonín Prausse, narodil se roku
1725 a zemřel roku 1818. Sloužil v pluku Reinerově, jak vysvědčení jeho ukazuje, 49 roků «šest měsíců co prostý vojín, svobodník, desátník
a konečně co učetvedoucí. Byv propuštěn ze
služby vojenské, dostal se do pražské invalidov
ny.
Co mé osoby se dotýče, narodil jsem se v Pra
ze roku 1808, v době, kdy otec můj byly tamtéž
visitátorem. Dospěv školního věku, začal jsem
choditi do farní školy k sv. Mikuláši a.
později k sv. Tomáši, kdež jsem v učení dobře,
prospíval. Mezi tím můj bratr Josef, truhlář,
obdržel obsýlku k odvodu, a dobře věda, že by
byl odveden, poněvadž se mladého lidu nedo
stávalo, prosil otc.e, aby ho zavedl do kanceláře
Reinerova pluku, že se dá sám na vojnu. Byl
pak také přijat za „expropris-kadeta.“ Jehtr
vypravení stálo otce mnoho peněz, poněvadž se
každý kadet musel sám šatit; pro otce bylo to
při malém jeho služném velkou obětí, přece
však posýlnl bratrovi, kterýž byl poslán za svým
plukem do Elsaska, něco na přilepšenou a sice
na strýce. Ten bratrovi málokdy peníze dal.
Bratr, jako každý mladý člověk, miloval zábivu
a nemaje peněz, nechal se jednou svésti k to
mu, že utratil ljzlatý 50 krejcarů plukovních pe
něz mu svěřených a nemoha jich pak nahradit!
i obávaje se trestu přísného, zastřelil se. Mat
ka dozvěděla se sice o smrti synově, nedozvědě
la se ale nikdy, jakou smrtí lehkovážný mladík
zahynul. Co však bylo nejdivnějšího, jest ta
okolnost, že téže noci, kdy bratr se zastřelil,
matka měla sen, v němž viděla jak se střelil a
také ránu slyšela i nechtěla pak nikdy nikomu
věřiti, že by byl zemřel smrtí přirozenou.
Mezitím chodil jsem k piaristům do škol,
kdež odbyv čtyry třídy, vstoupil jsem do škol
latinských v Klementině. Otec můj, kterýž byl
zatím piclnžcnza k mtrnlmndo Tábora, značně
na mne nakládal, mně vsak znechutilo se učení
se mrtvým jazykům, že jsem se odhodlal studií
zanechati a oddati se myslivosti. Přišel jsem
roku 1832 na tři leta do prakce k toho čusu po
lesnému a císařsko-královskému měřiči Josefu
Dobiášovi v Plané u Tábora; práce mnoho si
se mnou nevzal; dal mi jen potřebné knihy aspisy i musel jsem se sám učiti myslivosti, ne
boť mi jen málo kdy dával výklady. Otec pla
til za stravu 15 zl. měsíčně, což bylo naň velmi
mnoho. Dne 27. prosince 1824 konečně jsem
v Jindřichově Hradci před Janem Wachtlém,
tamním lesmistrem a krajským examinátorem
zkoušku svou přestál i dostalo se mi dosti do
brého vysvědčení z „vyššího i nižšího umění.“
Roku 1825 byl jsem prohlášen s velkými ko
mediemi za řádného myslivce. Otec můj, kte"
rýž povýšil na výběrčího cis. král, berní poklad
ny v Kamníku při Vltavě, jakož i jiní mojí
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přátelé účastnili se slavnostní hostiny pri pří
ležitosti té pořádané. Když pak jsem společně
s přáteli mými jel domů, namanul se mi tu na
-cestě zajíc. Seskočil jsem s vozu, chtěje ho
bouchnouti a otec můj podával mi brokovnici
nabitou, k sobě jícnem obrácenou. Neznámou
náhodou byl kohoutek natažený i spustil se a
prach na pánvičce se vzňal, rána ale na štěstí
nevyšla, jinak byl by se otec můj skácel mrtev
k zemi. Každý si může představit jaké bylo uleknutí mé i mých lidí. Jsem již 74 roků stár,
vzpomenuli si ale, jak snadno .jsem se mohl
státi otcevrahem, obchází mne mráz. Od té
.<loby zacházel jsem se zbraní s největší opatr
ností.
Chtěl jsem se brzo na na to podívati drobet
do světa, avšak rodičové tomu nechtěli připustiti i opatřili mi prostřednictvím vlivu poží
vajících známých místo lesního mládence v
podmotckém revíru u Uhlířských Janovic· To
bylo roku 1826. Zde měl jsem časy zlé. Revír
nik byl b^ží dárek, jen že bez kvasnic. Po celý
^as nedostalo se mi k jídlu nic jiného než zem•čat a častokráte trpěl jsem hlad. Nejsa tomu
ani z domova, ani od táborského polesného zvy
klý a boje se, sám se ozvati, psal jsem otci,
aby mi pomohl z nešťastného toho místa. Zde
u něho mně souchotiny zle chytaly — ulovil
jsem si je při tanci v Kamenici. Ještě mnoho let
, později nahlížel jsem takřka jisté smrti v tvář.
Stalo se, že mi otec vymohl přesazení do
revíru lhoteckého n Zásmuk. Revírník i
jeho manželka byli hodnými lidmi i byl jsem
tu spokojeně živ. Služba má obnášela 40 zla
tých šajnů — hezký to peníz pro živobytí!
Později dostalo se mi prostřednictvím strýco
vým místa na Vorlíku, panství to knížete Svar•cenberka. Dne 18. září 1827 byl jsem povýšen za
mysliveckého adjunkta v revíru jíckovickém na
panství vórlickémji dostalo se mi 60 zl. služného
41 třetiny zástřelu. Revír měl osm hájenství a
můj [»nový pan představený měl titul polesné
ho. Byl to nízký, kostnatý muž, dle tvářnosti
Němec, měl nesmírně velké obočí a brvy, jež
mu propůjčovaly urputnou tvářnost; byl stále
zamračený, měl řeč drsnou a stále vzdychal,
jakoby mu bylo něco na srdci leželo. Vypra
vovalo se, že ve svém mládí nějakého pytláka
«e světa sprovodil. Byl již 70 roků stár, ale
ještě dost svižným, vdovcem a neměl žádných
dítek.
Já jako mladý člověk jsem si přisvojil jeho
vlastnosti i trvalo dlouhá leta, nežli jsem nabyl
lidštější povahy. Byl se mnou velmi spokojen,
já však nasytil se jeho urputnosti tak, že jsem
pomýšlel na odchod. Otec žádal za mé přesa
zení i dostal jsem se do hornatého revíru ko
stele ckéno, kdež mne brzo obmyslili lesní zlo
ději přezdívkou „Metla boží.” Vletech těch
pís ari na Vorlíku častěji dávali divadelní před

stavení. Co horlivý Čech umínil jsem si,
že uspořádám české divadelní představení.
Napsal jsem kus a získal učitele Lošovského,
Korába, jeho manželku, stavebního architekta
Vančatu a jiné za herce, v neděli a po večerech
malovali jsme kulisy i odbývali zkoušky, požá
dali úřad za dovolení a když došlo, uspořádali
jsme představení, k němuž celý Vorlík přijel na
Sadka pod Kostelcem. Hrálo se dobře a pro
ústav chudých vytěženo 130 zlatých.
Roku 1830 dostal se otec můj do výslužby se
400 zlatými výslužného. Po třech letech v Ko
stelci strávených přišel jsem do Sobědraž, k li
dem dobrým, kde se mi také dosti dobře dařilo.
Roku 1833 byl jsem přesazen do revíru lukavského, kdež služba má byla příliš velká, než
abych byl mohl při ní hladem umříti a také zas
příliš malá, než abych byl mohl poněkud slušně
žiti. Bylo mi proto najmouti si od obce Voseku něco polí a luk abych se poctivě mohl
protlouci.
Dne 27. února 1834 milá má matka mi zemře
la. Neměl jsem hospodyně i umínil jsem si, že
se ožením. Zkusil jsem to na jednom místě,
bylo mi však řečeno, že musím posečkat rok.
To mi bylo dlouho. Vzal jsem k sobě devate
náctileté jedno děvče, které sloužilo u pachtýře
ve Voběnicích na Chlumeckú a to x: nyní hc
spodařilo. Byla dosti hezká, postrádala však
všeho vzdělání a byla strašnou pobožnůstkář«
kou.
Ohlížel jsem se ještě jinde po nevěstě něja
ké, nechtělo se mi však nic nahoditi pořádného.
Byla mi nabízena také dcera fořta s věnem 3000
zl., nechtěl jsem o tom ale slyšeti, poněvadž
matka její byla ožralkyně.
Nerozmýšleje se pak již dlouho, pojal jsem
hospodyni svou za manželku i byl jsem se
svým stavem manželským spokojen. Přinajal
jsem si něco polí a louku od obce, pořídil si
vůz, nářadí a voly a vše šlo k úplné naší spo
kojenosti. Roku 1835 narodila se nám dceruška
Mathilda.
V tomto roce odňal jsem společně s mláden
cem a polesným milínskému jednomu sousedo
vi dva jeleny a ručnici. Brzo na to, v noci z
5. na 6. září 1835 k ránu vypukl oheň v mé
stodole a hned stály kolna a chlév v plamenech.
Oheň byl nepochybně ze msty založen a škoda
ním spůsobená ve výši 121 zlatých byla mi kní
žetem nahražena.
Dne 15. dubna 1837 bylo *mi nařízeno, abych
spravoval místo revírníka v Předbořicích; tu
bylo mi rozloučit! se s mým malým hospodář
stvím a stěhovati se do Předbořic. Práce bylo
tu dost, neb k revíru patřilo 18 vesnic a dvě
mGnší hájetiny a co tu bylo zajíců to tu bylo i
pytláků. Nevyšel jsem ani jednou, abych s nimi
nebyl měl práci.
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Nebylo mi dopráno zde dlouho zůstati; vyna
loživ mnoho peněz i práce na zdokonalení vše
ho, byl jsem přesazen na sedlecké panství do
Chlumu, kterýžto les byl pět hodin cesty vzdá
len od Sedlice. Obydlí bylo ve dvoře na Chlu
mu, kde se nalézá starý rozbořený zámek. Služ
ba byla jako dříve a já převzal něco polností,
jež měl najmuté můj předchůdce. Roku 1839
dostalo se mi přídavku něco polí a luk, najal
jsem si dva rybníky, jež dříve měl žid a ačko
liv se mělo všeobecně za to, že’ jsem se přepo
čítal, přece, jen se mi podnik můj počal vypláceti, při značné ovšem práci. V tom samém
roce narodil se nám druhý chlapeček, pohříchu
ale mrtvý. Brzo na to byl jsem povýšen za
opravdového revírníka na tachovský statek u
Březnice a sice do liského revíru. Pracoval jsem
zde všemožně k dobru vrchnosti a dopustil
jsem se jedné jen chyby a tou bylo, že jsem pod
řízeným svým lidem více důvěřoval než jsem
vlastně měl. Roku 1845 vysazoval jsem velké
paseky; lidem, kteří vysazovali, slíbil jsem, budou-li konati práci dobře, že jim potom dám
pivo a hudbu, aby se mohli povyrazit. Slibu
svému jsem dostál, avšak představení mojí se
na mně zlobili, že nemám lidem pořádati tako
vé radovánky, poněvadž prý jich potom pokaž
dé budou žádati. A přece jen mým pánům
představeným po tom nic nebylo, neboť šlo
všechno to z mé kapsy.
V dobu tu mojí představení, kteří měli vůči
mně osobní zášť, počali proti mně pracovati a
pikle kouti, o čemž jsem se ovšem dozvěděl te
prve později.Obviňovali mne z nejrůznějších ne
správnost1', o nichž se zde nechci šířiti, poněvadž
nemají pro širší obecenstvo zajímavosti; obvi
novali mne z takových věcí, jichž oni sami se
dopustili a jichž já vůbec ani schopen nebyl.
Měl jsem neustálé opletačky s mými představě'
nými pro věci ty a dopadalo to pro mne mno
hem hůře, poněvadž někteří ze mstivosti mi ne
byli přáteli. Byl jsem povolán ku knížeti i
sdělil jsem mu něco o těch pánech; on odkázal
mne s mými stížnostmi na tajemníka, kterýž vě'
zel s panačky těmi pod jednou pokrývkou a tu
si můžete představit), jak by to bylo se mou
dopadlo, když jsem závisel s postavením svým
od těchto lidí. ·
„Páni” sdělili knížeti, že na mých obviněních
není slova pravdy a na tom také zůstalo. Vě
děl jsem, že bych nyní ve službě nevydržel a
proto přijda domů, sestavil jsem ku knížeti žá
dost za své propuštění, vysvětluje mu zároveň,
že za takových okolností bych nemohl obstáti
a prose ho, aby mi dal písemné vysvědčení, tak
abych se mohl ve světě poohlédnout po jiné ně
jaké výživě. Žádost tu poslal jsem po mé ženě
knížeti, on mi ji však ihned vrátil, napsav vlast
noručně, že nepřijímá mou žádost, abych si to
rozmyslil, chci-li však mermomocí vystoupiti ze

služby, abych mu to ještě jednou oznámil. Do
mlouvali mi mnozí páni, abych zůstal a já sh
dal říci. Brzo na to byl jsem přesazen do Slavkovic a netrvalo dlouho i octnul jsem se na
rakovském zámku, kdež se mi však dosti
špatně dařilo,tak že jsem by)|Velmi nespokojený.
Nadešel rok 1848 a s ním počalo se politické
hnutí oživo váti. Přicházely z Prahy různé·
zprávy o let^ii, o Slavii, o Konkordii i Svornosti,
samých ozbrojených to sborech. Nadešly vol
by do Frankfurtu a před nimi přijel i k nám
spisovatel Karel Sabina přemlouvati lid, aby ne
bral podílu na Volbách těch. I ve mně probu
dilo se vlastenecké vědomí v dobu tu a psal)
jsem několik článků do pražských novin, což.
se ovšem muselo státi pod rukou.
Vorlický vrchní jel také do Prahy do auly a
nechal se tam zapsat co úd; byl rozený Pražan
a ryzí vlastenec; přijda domů, jel do Písku ne
chal tam natisknout! lístky o jeho pobytu v
Praze i hleděl věci národní získati více přívr
ženců, což se mu také podařilo. Byl jsem mezi
nimi. Konečně měly se i na venkově zřizovati
gardy. Na Vorlíku zřídila se setnina, kteráž,
měla tentýž stejnokroj jako pražská „Svornost.”Na mně došlo, abych v Čimelicích a okolí za
ložil také setninu i vydal jsem provolání, kte
réž však na lid mnoho neúčinkovalo, neboť ne
byl ještě pro pravdu a svobodu zralý.
Přece konečně něco se stlouklo. Cvičili jsme·
se v Čimelicích ve zbrani, když jednoho dneslyšíme z deset mil vzdálené Prahy dunění děl;,
později přijel posel z Prahy, kterýž oznamoval,
že tam propuklo vzbouření a Vindišgréc že ne
chává do města stříleti z děl. Všechen lid byl
na nejvýše rozjištřený a já jako rozený Pražan
obzvláště. Pošta po několik dní nepřišla, až
se Staré město vzdalo. Pak přišel první dopis
úřadní, z kteréhož si však nikdo nemohl nic
vybratí. Z města nepřicházela žádná zpráva
od národního výboru a úřadům lid nevěřil.
Když v Praze střelba panovala, byl i vorlický
vrchní Perwolf jakožto rozený Pražan nemálosklíčen. Klel na Vindišgréce i nechal napsat
rozkaz na všechny rychtáře a konšely aby s li
dem svým se ozbrojivše, Praze ku pomoci spě
chali. Žádný z písařů při rozkazu tom ani ne
cekal, jen jeho praktikant mu domlouval, aby
co vrchní něčeho podobného nečinil. Perwolf
nechal se přemluviti a rozkaz nebyl ohlášen.
Za několik dní na to přijel rada jeden a do
mlouval vrchnímu co o něm byl slyšel; pak do
šla zvěst, aby se do Prahy k výslechu dostavil.
Tu zmalomyslněl vrchní Perwolf, šel k zá
meckému kaplanovi, byl u něho do půl noci a
vrátil se pak domů. Zde, — jak chůva, kteráž
nespala, pozorovati mohla — zlíbal a křížem
požehnal dítky, vešel do ložnice své manželky,
kteroužto v čelo políbil a pak odebral se do
svého pokoje a zastřelil se.
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Tu přijela pošta a s ní dva důstojníci v ob
čanském přestrojení na smrť ubledlí, neboť se
obávali rozjitřeného lidu, vstoupili do pošty a
v řeči byli velmi zdrženliví. Vyjádřil jsem se
tenkráte., ,Ať visímzítra neb ne, já vidím v tom
celém jeduání nějaké taškářství.” V zástupu
lidu nalézal se i ,,dobrý můj přítel” důchodní
Špalek, kterýž učinil ihned o tom oznámení
fořtmistru. Třetí den na to přijel ke mně
fořtmistr i žádal mne, abych mu to udělal k vů
li a jel s ním do Mirotic, kde se bude světit
prapor národní obrany. Já odpíral, on na mne
však neustále doléhal, až jsem svolil. Cestou
i v městě neustále vyzvídal, jaké asi jest mé
smýšlení i pozoroval jsem, že by rád, abych se
mu vyzpovídal. Rozumí se, že jsem se mu ne
dal a když zavedl řeč na záležitosti národní,
souhlasil jsem s ním na oko úplně.
V tom čase dostal jsem zase pakostnici, kte
ráž mne dříve již trápila a lékař pravil mi, že
nebudu nikdy zdráv při myslivosti. To, jakož
i ta okolnost, že jsem za celou svou dvacetile
tou službu neměl ničeho, než hodně protiven
ství, uvedlo myšlenky mé na to, že bych se
mohl jako mnozí jiní lidé podívati do Ameriky
a tam se pokusiti o zjednání si samostatnosti,
kteráž by mi byla v Čechách neustále odpírána.
Domluvil jsem se s manželkou, kteráž souhlasila
a zaslal knížeti žádost za propuštěnou, v kteréž
udávaje, že jsem v službě jeho mladá svá léta
i zdraví ztratil, zároveň jsem žádal, aby mi po
skytl nějaké pomoci neboť č^sté stěhování, ne
moce a protivenství nepřipouštěly toho, abych
si byl sebe menší jmění uschránil.
Dne 16. června 1844 dostalo se mi propuštění
a zároveň 200 zl· konvenční měny na cestu, ja
kož i deputát a služné až do konce září. Maje
v úmyslu býti do 15. srpna v Brémách, zadal
jsem zároveň se žádostí za propušttění, také na
úřad žádost za průvodní list do Ameriky. Zdr
žovali mne dlouho a přemlouvali, abych nikam
nejezdil, ano i krajský mně zrazoval a ukazo
val mi na svého praktikanta, kterýž prý také
byl v Aměrice a nedávno z Nového Yorku
přijel, kdež musel na silnici kamení tlouci.
Však vše to mne neodstrašilo. Konečně 3e mi
přece průvodního listu dostalo a já odebral sc
do Piahy, abych v knížecí kanceláři své peníze
vyzdvihl. Prodal jsem zde něco vycpaných
ptáků.
Chtěje se již navraceti k domovu, byl jsem
stižen nemocí, kteráž mne týden zdržela v Praze
mezitím co doma manželka má úzkostí o mně
scházela. Zotaviv a navrátiv se domů, uspořá
dal jsem veřejnou dražbu na všechen majetek,
kteráž mi sotva polovinu skutečné ceny vyne
sla. Měl jsem tolik, že celé mé jmění po na
šem příchodu do Nového Yorku obnášelo <$7.
Po dražbě sedli jsme já, žena, 121etý hoch
Vilíbald a 141etá dcera Mathilda na vůz a jeli

přes Prahu k barvířskému ostrovu, kde byla z
Ouští kupecká loď, která dovážela zboží na
hranice. Vsedli jsme na loď. Na hranicích,
loučil jsem se se slzami v očích s vlastí i přál jí
lepšího zdaru než jsem měl sám. Na hranicích,
jsme sedli na parník i jeli do Drážďan, kde se
mne tázali sašští pochopové mám-li zbraní něja-‘
kých, neboť bylo město tenkráte v stavu oble
žení. Vydal jsem zbraně, jež mi druhého dne
policejní strážník zase přinesl.
Pak jsme přijeli do Brém; tam mne u jedno
hospůdky vyklopili se vsím. Šel jsem si vžiti
přeplavní lístky a nocovali jsme v té hospůdce;
přišel ke mně německý dohazovač a praví mi
že musím přes řeku na druhou stranou i s věcma svýma se přeplavat, odkudž prý nás malálodička vezme do přístavu brémskeho. Byl to·ale brémsky zloděj, kterýž přes řeku dokazoval
hostincům lidi, jež tam pak museli přenocovat!.
Tu přišel od lodě vypravený posel, aby nás přes
řeku nazpátek převezl, že prý již budou přistě
hovalce nakládat. Přijel pro mne a rodinumou piívozník. Naložil na malou kocábku dvě
bedny těžké a lodička byla jen 5 palců nadi
vodou. Žádal jsem ho, aby dříve převezl bedny-,'
a pak nás, bylo nám ale odseknuto, že zmeškář·me koráb. Vsedli jsme do lodičky čtyři osoby
a on byl pátá a kocábka byla již jen palec a
půl nad vodou. Modlili jsme se všichni, aby
chom se šťastně dostali na koráb a nazval bych
to skoro zázrakem, že se nám nic zlého nepři
hodilo.
Jakživ bych se nebyl nadál, že mohou ve
světě býti lidé tak špatní. Vypluli jsme z Brém,
na malém skůneru do Bremerhavenu, odkudž
jsme po jednodenním pobytu vyjeli na trojstěžňáku ,,Ella” na vysoké moře. V tentýž den.
vyplula jiná ještě loď a kapitánové měli sázku,
o to, který z nich dříve do Nového Yorku při
pluje. Naše „Ella” plula okolo Skotska a dru
há loď na polodne skrze úžinu ealaiskou. V
severním moři měli jsme strašnou bouři, den a
půl trvající a vlny šly vysoko přes palubu. By
lo již na Čase, že bouře konečně přestala, ne
boť jsme byli blízcí úskalí norvéžského. Pluli
jsme stále na půlnoc a křižovali pasátní větry.
Daleko na severu setkávali jsme se s plujícím-'
mechem; též něco mořských ptáků a ryb jsme
spatřili. Tu bylo nám také viděti koráb bez.
plachet mezi ledovci a kapitán pravil nám, že
na lodi té vidí jistou smrť před sebou. Myslel;
jsem, že pošle k lodi té záchranné lodice, ort
však obrátil loď poledním směrem a po půl
hodině neviděli jsme ani loď ani ledovce, Do
stalo se nám dobrého větru severního, natáhly.se všechny plachty i letěli jsme k Americe.
Dne 26. září 1849 přibyli jsme do novoyorskéhc
přístavu, jehož malebnost nás nemálo překva^pila. Naše loď byla sedm týdnů na vodě a
žena mí byla neustále nemocna. Náš koráb-

— 168
^přijel o týden později, než onen, kterýž s námi
•zároveň z Brém vyplul.
Jednou jsme přenocovali v Novém Yorku
ta druhý den koupil jsem lístky do Albany; v
noci jsme sedli na parník, kterýž jede po Hudsonu do Albany. Měl jsem nemalou starost o
to. co počnu za výživu, neboť přibuda do No
vého Yorku mohl jsem se pochlubiti s mohovitostí celých §7. Když jsme připluli do AI bá
ny, musel jsem za své bedny ještě jednou za
platit kapitánovi; dokazoval jsem, že z nich
bylo zaplaceno v Novém Yorku, vše však na
«darmo — já musel ještě jednou zaplatiti. Uby
toval jsem se v hospodě. Dál na západ jsem
nemohl.
neboť nebylo
peněz, angličinu
jsem neuměl, zima byla před dveřmi a já měl
<se starali o výživu čtyř osob. Postavení mé bylo,
jak každý nahlédne, velmi trudné. Němec je
den, kterýž měl dům najatý, nabídnul mi svět
ničku za $2 s tou podmínkou, že budu napřed
platit. Vstehoval jsem se do jeho jizby i zů·. stalo mi $3.50. Zena má koupila něco mouky
•od domácího pána groceristy, když však z ní
dělala hnětanky, seznala, že to mouka pohan
ková, s níž jsme nikdy neměli co činiti. Hledal
jsem práci, každý’ mi sliboval hory a doly, vše
však bylo nadarmo· Domácí pán můj dal mi
radu, abych se navrátil do Newarku, že prý
tam jistě naleznu zaměstnání nějaké. Vzal
jsem ..štuc” na prodej a šel jsem do Newarku·
Hledal jsem Němce nějakého i shledal se s písa
íem ze zbirovského panství, kterýž utekl do Ameriky. Myslel jsem, že mi bude moci něco
nalézt!,on ale nemohl. Ubíraje se bez pořízení
přes Nový’ York zpátky, prodal jsem na ulici
jedné „štuc”, kterýž stál $10 za $2 a byl jsem
ještě rád, že se mi dostalo alespoň nějakých
peněz. Prijda domů, nalezl jsem dítky hladové
na mne čekající; šel jsem na porážku, koupil
ilaciné osrdí a hnáty, žena to uvařila a děti je
dly o přítrž, až se mi oči slzami zalily.
Nevěda co počíti odebral jsem se do úřadov
ány pro přistěhovalce i žádal za radu. Tu mla- dý sice, ale poctivý komisař měl se mnou útrp
nost i dovedl mne na mětskou radnici, kdež mi
• vymohl $2 a pak mi řekl, abych šel na venek
- do Sandlake, 9 mil od Albany, tam že jsou
•-skíenné hutě, kdež bych mohl zaměstnání obdržeti. Sel jsem druhý den ráno k Sandlake-u.
S nikým jsem se nemohl smluvili a proto uka
zoval jsem každému cedulku, na níž jsem
-měl napsáno kam se chci dostati. Tu mi ukazo
vali na sever, na jih a na západ Sandlake. Ne
věděl jsem co počíti i vyhrkly mi slze. Útrpný
Amerikán, kterýž mne tak zastihl, vzpoměl si,
že v universitě mají , .dučmena.” Dovedl mne
k němu. Byl zde služebníkem neb kočím Ba
vor, z venku architekt zaměstnáním, člověk to,
který se také v Americe zmýlil a jen čekal až si
.raspoří peníze na zpáteční cestu.

Ten mne poslal do West Sandlake, asi hodi
nu dále od East Sandlake i řekl mně, že tam
bydlí obuvník jeden, hodný to muž, kterýž mi
jistě nějakou práci zaopatří. Prijda k němu,
byl jsem laskavě přijat od něho i šel se mnou
ku dvěma pánům, kteří vlastnili celé okolí; je
den z nich, Holzen měl 7 korábů na moři a dru
hý, Fox byl vlastníkem skelných hutí. Oba mi
slíbili, že jakmile pojedou se sklem do Alba
ny, mne do Sandlake-u přestěhují. Když jsem
tam přišel, dal mi Holzen práci a sice dobývat v
poli a svážet kamení. K dobývání kamene dali
mi do ruky pero 401iberní. Byla to práce pro
mne velmi obtížná, neboť jsem nebyl předně
zdráv a za druhé byl jsem mořen hladem.
,. Člověk musí i šibenici uvyknout — Honzo,
snad to přece půjde!” pomyslil jsem si. Nade
šla zima a já i hoch můj řezali jsme u hutě
dříví, ale Němci kde mi mohli práci pokaziti,
také tak učinili, neboť mi ji nepřáli.
Jednoho dne přišel Němec Konrád z Albany
i vypravoval mi, že četl v novinách, že rakou
ský kníže Svarcenberk mne vybízí, abych se
navrátil a neuváděl manželku a dítky v souže
ní. Rozumí se, že jsem si při tom něco po
myslil. Druhou neděli přišel se zprávou, že v
Albany žije zámožný pekař jmenem Heidmueller, kterýž pochází z Brunšvicka. Napsal jsem
mu jméno otce a děda i místo kde se zdržovali;
on to přečetl a řekl že to může býti syn jeho
strýce· Konrád mu připomenul, že by mi mo
hl s něčím pomoci, dn mu ale ani neodpověděl.
Byla to divná příhoda, že se po tak dlouhých
letech můžou sejiti přátelé v Americe, — avšak
nejlepší přátelé jsou v kapse.
Měl jsem co dělat, abych to živobyt-í protloukl,
neboť nebylo vždy práce. Tak musel jsem
čtrnáctiletou dcerušku svou dáti k českému ži
dovi do Troye na malou službu; bylo mi dítěte
líto, nemohl jsem si však pomoci. Z jara jsem
vzal děvče domů, neboť strašně chřadlo. Se
známil jsem se s lékařem jedním, kterýž po
cházel z Německa; ten mne naučil mnoho bylin
znát i sbíral jsem pro lékaře koření, kůry a rů
zná seménka léčivá, něco odkoupil on a zby
tek mi pomohl prodat mezi jinými lékaři. .
Naše zaměstnání nám některý den vyneslo
$2 až $3. Nastalo leto i sbírali jsme jahody
rozličného druhu a vozil jsem je na vozejčku
do Troye; prodav je, přivezl jsem mnohdy do
mů $4 až $5. V tom čase se dcera má nastu
dila, dostala průjem a hlavy bolení, v domě, v
něm jsme bydleli, panovala hlavnička a děvče
jí také dostalo. Požádali jsme lékaře a ten jí
dal pařížskou kůru připravovanou, kteráž hor
kost krve zvýšuje strašným spůsobem.
Lékař dal dceři mé prášek kůry této a naří
dil mi, abych jí myl tělo neustále vodou. Děv
če počalo silně blouznit, lékař přivedl dvě pa
ničky, aby ubožátko obsluhovaly a ty myly ji
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teplou vodou. Já omýval ji vodou studenou
i muže bytí» že jsem jí udělal nevědomky hůře
myšlénka ta mi nechce nikdy z hlavy. Strašná
to upomínka!
Bylo pořád hůř a hůře; viděli jsme dceru
šku od hlavy zmírati až ubohá skoněila.
Zdejší Francouzi ji dovezli na hřbitov do
Albany, kdež byla pohřbena v nevysvěceném
hrobě, poněvadž tamní kněz, jezovita, neměl
času hrob vykropiti. Za několik dní na to i
já jsem se roznemohl, lékař dal mi tentýž prá
šek jako dceři a smrť počala již po mně napřahovati kostnaté své ruce, avšak otužilé mé my
slivecké tělo se nepoddalo a já dosud mezi ži
vými se nalézám.
Pravá ruka mi uschla a odumřela tak že byla
úplně bez vlády a sama sebou ponenáhlu zase
■obživla. Byl jsem připoután k lůžku a tu vůkolní dámy se spojily a zaopatřovaly nejen
mne, ale i Němce stravou a jinými potřebami.
Lékař byl posýlán od? okresu. Po tříměsíčním
ležení jsem se drobet zotavil a tu přišla k nám
Irčanka jedna a povídala hochovi, kterýž poně
kud více anglicky rozuměl, že obdržela od své
ho známého v Kanadě zprávu, že u Qucens
Soundu dávají půdu na ,,grant.”
Předsevzal jsem si pustiti se tam Jinou otázkou však bylo jak úmysl ten bez peněz pro
vést!. Přítel můj, dříve již zmíněný obuvník
dal mi ale potěšitelnou útěchu, že se vynasnaží,
aby mi od obce nějakou peněžitou pomoc opa
třil· Vymohl mi také $15, od p. Holze jsem
dostal $5, od obuyníka také $5 a pak prodal
jsem za $8 Ještě něco vycpaných ptáků a vydal
se, dobrodincům svým žehnaje, na cestu do Al
bany; zde opatřil jsem si lístky na vystěhova1ecký vlak do Buffalo. Po svém příchodu sem
objednal jsem si převoz na jezeře Ontario do
Brandfurthu v Kanadě. .»Pokladna” má byla
na psu i sháněl jsem se po nějakém Němci a
nalezl také jednoho, hodináře z Elsaska. Při
jal i pohostil nás přívětivě a vyznamenal mi
cestu až k pozemkovému jednateli do Durhamu·
Tu prodal jsem síť jednu na ryby a něco peří za
placku, sedlijsme na poštu a jeli do Quebecu,
což byla poloviční cesta do Greenocke. V době
našeho tam příchodu bylo městečko v prvních
začátcích; bylo tu jen 10 neb 12 stavení, málo
vyčištěno a pole samý jen pařez. Toho
se má manželka žhrozila i nechtěla dále
jiti a pravila ke mně: ,,Nech nás zpátky k to
mu dobrému muži do Brandfurthu jiti a on
nám k někomu do práce dopomůže.” Nevěda co
činiti,nechal jsem se přemluvití.
Vrátili jsme se poštou nazpět do Brandfuthu.
Tam se nám lidé smáli, že jsme jeli ,,aprílem.”
Náš hostitel nás přijal chladně a nebylo jiné po
moci. Šel jsem s chlapcem tou samou cestou
zase nazpět do pralesů, od nichž jsme teprvé
utekli. Manželku jsem zatím [nechal v Brand-
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furthu- Cím dál jsme šli tím více byla cesta
malými budkami posázená a za tři dny byli
jsme u královského jednatele.
Ten mně dal list s čísly pozemků v townshipu Grinocke, jež ještě nebyly zabrány. Tam
odtud jsme šli 30 mil přes lesy dále na západ;
zde nebylo mnoho budek obydelních, nýbrž jen
skoro všude poražených několik stromů na zna
mení ,,improvementu.” Bylo při začátku června
potoky prudkými dešti silně rozvodněné, když
jsem přišel k řece. Tam jsem houkal celou
hodinu, abych byl převežen, neboť tam bydlel
již první osadník, Francouz, kterýž měl poru
čeno všechny lidi, jež chtějí pudu zabrat neb
si prohlídnout převézti na druhou stranu. Ale
darmo bylo mé volání; musel jsem se vrátiti a
zabratí lot č. 39 mající padesát akrů. Byl to
pozemek nezabraný na zpáteční cestě ležící.
Tehdy bylo zle cestovat, poněvadž se musel
každý bráti přes hromady vývratu vysoké jako
věže, skrze vodu a bahnem se brodit i musel
jen po liškách a kolech s číslicemi pohlížet, aby
z cesty nezbloudil, neboť na právo i levo roz
kládaly se na sta mil daleké lesy. Vrátil jsem
se k jednateli a nechal si zapsat lot č. 39. bylo
to z kraje poblíž malých tří jezírek; půda byla
porostlá borovicí. Do hloubky jsem se bez
kompasu nemohl pustit, abych se neztratil —
koupili jsme zajíce v pytli. Vzdor tomu jsem
radostí do Brandfurthu jechal, těše se tím, že
jsem se konečně dopídil vlastního majetku·
Peníze se rozprášily i nebylo jiné pomoci než
peřiny prodat. Nechali jsme si jen jednu sta
rou a sebrali všechno co mělo ceny nějaké. Ne
sli jsme tři rance přes Quelf do Grinocke. Na
cestě nechali jsme si u jednoho dobrého farmera
polovic nákladu a cárali 120 mil daleko do Gri
nocke na č. 39. Tam byla budka jednoho Irča
na. oranžisty, (protestanta), kdež jsme přeno
covali a v místech, kde nyní se rozkládá kraj
ské město Walkerstown, stála tehdy hospoda, v
níž jsme koupili dvě lahve kořalky ku stavbě
naší budky. Cestou skrze Grenocke pozvali
jsme v osmi budkách osadníky, aby nám přišli
pomoci vystavět náš příbytek. Dle obyčeje zde
panujícího jest každý povinen uposlechnouti
vyzvání takového. Poněvadž byly potoky roz
vodněny. proto nemohli sousedé mojí přejiti
přes vodu i nezůstávalo mi nic jiného než vzít
sekyru a jiti s mými lidmi stavět budku. Každý
může si pomysli ti jak obtížné to pro mne bylo,
manželka má byla slabá ženština, hoch teprvé
13Í roku starý, já pouze na půl zdráv a měli
jsme bez potahu stavět chýži.
Přišli jsme nedaleko obmýšlené silnice na vr
šek a tu jsme si usmyslili prozatímní byt postaviti. Sekali jsme dříví 12 stop při 12 a to
jen slabé kmeny, jsouce po cestě nemálo zondáni. Tu šel okolo nás jeden Irčan i mysle
jsem si, že nám pomůže roubení postavit,
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Zavdal jsem mu laliev plnou kořalky. Ničema
jí vzal, přiložil k ústům a vyprázdniv ji až na
dno a ani nepoděkovav, hodil láhev na zem a
bral se klidně dále, jako by se nic nebylo stalo.
Zůstali jsme celí vyděšení státi i museli jsme se
obdivovati ničemovi, že tolik kořalky vytáhne,
aniž by mu to ublížilo.
Vystavěli jsme, stěny vycpali mechem, z
dřeva a-hlíny udělali komín, shotovili pak pa
landu, na níž jsme upravili lože z clivůjí, stře
chu jsme z polovice přikryli borovicovou kůrou
a prozatímní ,,byt” byl hotový. Druhý den
jsem udělal u budky naší sklípek s otvorem do
vnitř, korýtka na vylévání špíny a ze štípaných
prkýnek dveře.
Třetího dne musel jsem jiti šestnáct mil da
leko do Kingsgardenu u jezera Huron pro mou
ku; byly tam tenkrát jen tři mizerné domky;
nesl jsem 60 liber na zádech přes vývraty a ba
žiny do nového mého paláce, maje v úmyslu
nasázet ještě něco zemčat, vyčistil jsem asi půl
akru půdy a šel pak 12 mil daleko do Walkerstownu pro semeno. Zde nalézaly se jen 4 dom
ky i nesl jsem odtud společně s mým hochem 3
bušle bramborů domů. Nasázeli jsme je a též
zašili něco vodnicového semene. Poněvadž to
bylo ale již 2. července, sklidili jsme jen dva
bušle zemčat, vodnice za to byla hojnost.
Když jsme přišli do Grinocke obnášela má
peněžní hotovost zrovna tolik jako po našem
příchodu do Nového Yorku—totiž $7. Naskytla
se nám příležitost koupiti v obchodě walkerstownském dva soudky pokažené mouky, soudek
za $2, kdežto dobrá stála $4 a to nám pomo
hlo. Hocha jsem dal k jednomu Irčanovi asi
16 mil vzdálenému, kde měl dosti práce při pá
lení dříví, ale špatnou stravu a mnohdy i hlad.
Mzda jeho vyjednána na $1.50 měsíčně.
Přišly žně a já také šel na *,,darn” něco vy
dělat!: pracoval jsem dva dny a bylo po práci,
pak se mi ale naskytla příležitost dělat dříví
pro vápenky. Před mým odchodem na , ,d<a,rn’'
zastavil jsem se u svého hocha; byl celý umoře
ný, že mne slze polily a plný blech, neboť mu
sel se psem na hadrech spávali. Vzal jsem ho
odtamtud i šel se mnou na „darn“ na žně.
Udělali jsme dva sáhy javorového dříví; dobrý
nějaký muž mi řekl, abych sekal bílý jasan i
udělali jsme ho 4 sáhy, ale vápeník nechtěl dří
ví to a zaplatil mi pouze dva sáhy, tak že jsem
dělal zadarmo. Šli jsme domů. Přicházela
zima a aby něco vyčištěno bylo, umluvili jsme
se, že zůstanu přes zimu doma a že manželka
má i chlapec budou šest měsíců sloužit v sta
rém „settlementu“ a jakmile získají nějakých
peněz, že mi něco pošlou. Rozloučili jsme se
truchlivě.
Odešli. Já dodělal střechu, sklidil vodnici a
uložil do sklepa, opatřil vše na zimu a dal se
do kácení pralesa. Cekal jsem pořád na ně

jakých pár dolarů, ale stále marně, v domě ne
bylo ničeho vyjyia několika liber mouky a vod
nice a skrze měsíce byl jsem živ jen od vodni
ce. A při tom jsepi měl kácet stromy! Z jara
přišla manželka domů i plakala nade mnou,
neb jsem měl hlavu celou oteklou a opuchlouHocha tam nechala ještě sloužiti. Chudák se
tam s těží ošatil. V roce tom vyměřovali ze
měměřiči zdejší township.
Dozvěděl jsem se, že mi žena sice poslala po
jednom farmeru, který jí ujišťoval, že jeden
jeho známý do Grinocke pojede, $4, já však
nedostal ničeho. Teprvé o rok později vrátil
mi zahanben penízy ty.
Druhou zimu šla manželka má zase sloužit a
přinesla mi jablková semena i přivedla krávu
za $17. Semeno musel jsem motykou zakopot,
neboť jsem neměl potahu.
Umínil jsem si pak koupiti voly za $120 i
zastavil jsem zbraně a vypůjčil si $30 v Durhamu u p. Jacksona a $30 od kněze Poláka Petra
Metlioji na notu a zbytek jsem splatil se sklizně
své- Půda má jest z kraje vrškovitá a křemenitá, proto také horké leto nebylo pšenici pří
znivé a černí ptáci a sojky, jichž tu bylo na
tisíce obilí nám požírali tak že jsme je museli
hlídati.
Na to kněz Methoji kterýž byl pravým otcem
zdejšího osadnictva a v Quelfu následkem
velkého namakání později záškrtem zemřel,
navštěvoval budky katolických osadníků i roz
dával lidem Sekyry, motyky, mouku ald. a
půjčoval peníze na noty, což vše kryl z fondu
klášterního. Než zemřel vzal všechny noty a
nechal je od kostelníka spáliti. Mezi notami
těmi byla i má. Byl to první a poslední snad
opravdový kněz, s nímž jsem se setkal—pravý
Samaritán.
S čistěním šlo to pomalu, poněvadž jsme mu
seli častěji v farmy a úrody nebyly skvělé. Zašil
jsem jablkové semeno, za několik let jsem rou
boval a v sedmém roce počal sedm akrů zahrady
vysazovat. V třetím roce mého zde pobytí při
byly sem tři české rodiny a zabraly si také le
sy. Jsou to jen obyčejní Češi bez všeho vzdě
lání, ale pracovití lidé.
V tomtéž roce dostal jsem pro svého Kletého
syna Vilibalda 50 akrů co ,,grant“ Č. 40, ačko
liv jen jedenadvacetiletí mužové půdu takto ob
držet! mohli. Za to měl jsem co děkovati po
zemkovému jednateli panu Jacksonovi.
Pak jsem přibral 100 akrů půdy za svými po
zemky a sice na druhý „concession.’* Půda ta
stála $150, jež jsem mohl splatiti v 10 letech
po $15, tak že mi přišel akr na $1.50,
Nahlédnuv, že se obilí ve velkém sklízeli ne
dá, počal jsem zahradničit a ovocnařit, což bylo
tím lepší ani Irčané a Skotové okolní v tpm se
nevyznají. Plody zahrady své prodával jsem
pak po hospodách a v městečkách a sice mali-
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ny, rybíz, srstky, divoké víno, rebarboru, vlast
ní kmín a lisoval jsem mimo to víno.
A tak jsme poznenáhlu počali vésti život
lidský. Mnozí sem přivezli peníze a přišli zde
na mizinu; já přivezl celých $7 a zkušenosti,
kteréž se lišily od zdejších poměrů a přece jsem
si pomohl. Usadil jsem se na prostřední půdě
a borovice byla zde domovem· Čistění a vy
hnití kořenů vyžaduje dlouhého času a půda
není nikdy tak úrodná jako kde jilmy, habry,
buky a duby rostou. Soudil jsem dle Evropy, že
tam kde se nalézá hodně černá prsť, i kyprá pů
da jest — v tom jsem se ale zmýlil. Chtěl jsem
později zabrati lepší půdu a byl bych dostal
jako jeden z prvních osadníků tu nejlepší,
avšak manželka má nechtěla se mí od veřejné
silnice hnouti.
Nic neplát! ,,Trpělivost přemůže kyselé ze
lí!“ Přišel jsem sem se sedmi dolary a žiji zde
ještě, A žiji lépe než vysoký úřadník v Evro
pě.
Jsem svobodný občan a mám všeho dost.

Mám hojnost masa hovězího, skopového, ve
přového i drůbeže. Sklízím nyní již 600 až
700 bušlů jablek a později jich bude ještě více.
Mám „malaga“ z planého vína, jablkové víno,
ocet a ze sladkých jablek dělám syrub a pivo
a žiju spokojeně, neboť jsem svým vlastním
pánem. Kdybych byl sloužil na Vorlíku až
do dnes a byl dostal penzi, neměl bych dnes
ničeho. Neboť čo jest penze vrchnostenská?
Pro živobytí je toho málo a pro umření mnoho! .
Též mé dítky neměly by víc než nic. Jsem již
74 roků stár a přece ještě pracuji, neboť jsem
přivykl práci, že by se mi bez ní stýskalo.
Můj-syn, kterýž má sedm dítek s manželkou
Češkou, vzal si na starost 100 akrů a já rovněž
tolik pozemků. Moje stavení stojí na vršku,
mám malý park, ostrůvek s mladými i praleso
vými stromy, květinovou zahradu atd. Všichni
jsme zdrávi a spokojeni i radujeme se z výsled
ků naši vytrvalosti a přiČinlivosti.

Major Edw, Prelss a jeho pes Frítz v pustinách amerických
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Obvyklé fráse v životě. &

„TTa.xxx s to-cl flxxxton?“·

„ľo so XLsá-á upřít,“

„To jsou XLÓ.lré starosti!“
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„ZÆüë něco xxa,pa,ôLsL.‘-

„Foroučím se pělrxxě“.
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„Značte se lis&avě častěji na xxixxe o’cracct.“

ZE ZKUŠENOSTÍ ČECHŮ AMERICKÝCH, &
Cjooperstown, okres 'Manitowoc,
^Wisconsin.
První čeští pionéři přibyli sem r. 1856.
a 1857. Byli to pánové: Václav Zeman,
Fr. Vaniš, Frant. Škvor, Šimon Záruba,
Jak. Kohout, Jan Veselý, Matěj Jíša, Jan
Hamerník, Jan Sladký, Tomáš Juránek,
později redaktor ,Hospodáře Amerického’
nyní zaniklého, Jan Bergl, Václav Šípek. ;
Tito čeští pionéři opustili svou vlasť o
něco dříve nežli sem přibyli; poněvadž
neměli peněz na další cestu, proto ostali
po různu ve městech, aby si mohli vydělati potřebnýeli peněz a připravit! se do
počátku, neboť každý toužil po nějakém
tom kousku pozemku. Když sem ale při
byli do pralesů bezevšech prostředků,
sami sobě jsouce zůstaveni, mnohý se to
ho zalekl a odešel zase odkud přišel.
Počátky byly ovšem sekyra a trpěli
vost; napřed si pomohli osadníci postaviti nějaký ten srub, jen co by se mohli
skrývati před zlou nepohodou; pak mužo
vé někteří pokáceli nějaký ten kus lesa a
odbrali se někam na výdělek, aby měli na
živobytí. Ostatní nechali ženě a dítkám
k vyčistění a tak to šlo tak dlouho, do
kud neměli své živobytí. Mnozí se zase
chopil dělání šindele. Dokud dělali, mě
li co jisti; šindel tenkráte mnoho platil,
$1 tisíc a $3 že potahu nebylo. Kdo si
mohl k nějakému pomoci chtěl mnoho od
fůry. Také byly cesty zlé, jako skoro všu
de jinde. Do Manitowocu měli mnozí
20 až 22 mil daleko. Platilo se od tisíce
šindele dolar, naložiti nemohl nikdo více
než 3 až 4 tisíce na fůru a majiteli málo
zbylo. Mouka byla tenkrát drahá— stála
$10 až $12 sud. Ti kdo dělali šindel, zů
stali pozadu s čištěním svého pozemku.
Mnozí, kdo neměli potahu, aniž si ho mo
hli zjednati, nosili mouku po 50 librách
na zádech až ze sousedního townu Kossuthu od bratří Václava a Ant. Hlupků
8 až 9 mil vzdálených; více ji unesti ne
mohli pro špatné cesty a i do mlýna nosi
li obilí na zádech. Obylí zakopávali do
země motykami a uzrálé pak vydrobili v
rukou neb vytloukli hůlkami.

Bylo ío smutné podívání na ty muže,
ženy s dítky, celé opálené, od ohňů očouzené a hladem zmořené, ale nikdo nemohl
pomoci. Trpěli všichni stejně. Teprvé
později usadil se zde Němec jeden, jmé
nem Brus, kterýž si zařídil obchod se
smíšeným zbožím. Tu osadníkům se po
čalo ulehčovati, neboť on odbíral jim je
jich výrobky, jako šindel, kůru, kůly plo
tové a opatřoval je zase vším co potřebo
vali. Kdo tenkrát odsud odešel a nyní
by se sem přišel podívati, užasl by nad
tou změnou. Kde stál tenkrát bídný srub,
tam pyšní se dnes pěkná výstavnost opa
třená vším pohodlím; kde zakopávali
obydlí motyčkou, tam prohání se dnes do
brý potah s pluhem a pohodlně zorá dva i
více akrů denně·; kde hrabicí se sotva oháněl, tam prohání se sekací a žací stroje
skoro na každé farmě; kde pěšší chodec
sotva přešel pro špatné cesty, tom dnes
uveze dobrý potah 40 až 50 bušlů těžkého
obilí a i stroje samovázací se zde ukazují.
A kdo z prvních těchto českých osad
níků počátečné nesnáze s nemalou vytr
valostí přestál, požívá dnes ovoce svého
přičinění a s radostí obchází své hospo
dářství a zapomíná na všechny ty trpké
zkušenost. Mnohý má už nějaký ten kapitálek pod úroky -uložený, ačkoliv jest
zde i několik takových, kteří se nevyšinuli na vyš^í stupeň než na jakém se nalé
zali když sem přišli. Nikdo nemůže vypsati všechny ty svízele a zkušenosti prv
ních přistěhovalců, neboť něco podobné
ho musí dříve člověk sám zakusí ti, aby o
tom mohl mluviti. Cooperstown má polo
hu vlnovitou, pole dobrá, povětrnost či
stou a zdravou, vody hojnost. Obyvatelů
čítá nyní asi 112 českých rodin; kostelů
jest zde pět, dva methodistické, jeden e
vangelický a dva katolické, z nichž jeden
jest český a v něm byl po nějaký čas ka
zatelem profesor Lad. Klácel dne 17. břez
na 1882 v Belle Plaine, Iowa, zesnulý.
Škol máme 6 a sice pro všehny národ
nosti. Hostinců máme 8, z nichž dva ná
leží našincům a sice jeden vedle českého
kostela na Green Street, náležející Jose
fu Zelinkovi. Obchodů jest tu 8, z nichž
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jsou následující české: Jos. Zelinky, Jana
Hamerníka, Fr. Ko.zlovského a Karla Kozlovského a Karla Křivánka, vesměs se
smíšeným zbožím; tři mlýny, z nichž jeden
náleží rodáku našemu, Jakešovi; dvě pily
(jedna česká, náležející rodákům Josefu
Jakešovi, Matoušovi Kavkovi aspol). I)á-

Eduard

li se dva na věčnost a jeden se přestěho
val do okresu Kewaunee; ostatní zde do
posud žijou. Někteří popustili hospodář
ství synům a trvají své poslední dny na
výminku.
Jan Rezek.

S^L.

fisher,

sixxírčí souice. -v- Ch-icaru,

le zde máme 4 češké kovářské dílny, 3
kolářské, 2 obuvnické, 4 truhlářské, 1
bednářskou, 1 krejčovskou, 1. klempíř
skou; mimo to jest zde 1 tkadlec, 1 za
hradník a 6 hudebníků. Mlátících strojů
zde máme 26 a jeden parní.
Národní život se zde nepěstuje dosud
dný. Z prvních osadníků trvám odebra-

XIIxxloLs.

J^i rrwcod,ckres JButler, JJsfeb.,
Roku 1853 bylo mně opustitimou vlasť
a odstěhovat! se do Ameriky. · První mé
usazení se bylo v Pittsburgu, kdež jsem
bydlel po tři roky a zabýval se řemeslem
krejčovským; po třech letech jsem se
odebral do Cincinnati, O., kdež jsem po
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byl tři čtvrtě roku. Bylo mi brzo sezna- již skoro celé obydlí postavené, nedostá
ti, že jsem udělal špatnou výměnu a pro válo se mi hřebíků. Do nejbližŠího ob
to vrátil jsem se zase do Pittsburgu, kdež chodu bylo 10 mil a já musel chtěj nechtěj
od<Jav se řemeslu, přežil jsem devět roků pro několik liber hřebů. Poněvadž řeka
dosti dobrých i zlých. Pak odebral jsem mezi tím rozmrzla musel jsem dělat až 40
se do Sandusky, O., kdež pobyv půl třetí mil. Nyní se ovšem o ničem podobném
ho roku, byl jsem vyzván od přátel svých neví. Když jsem si myslel, že budu již
do okresu Saunders v Nebrasce, kdež mít pokoj, sdělila mi manželka má, že
jsem se opět na čas usadil. Myslím, že nemá mouku a že jí nějakou musím obmi čtenáři nezazlí, když jim popíšu čá starati. Musel jsem čekat až se moji sou
stečně zkušenost mou, na mé cestě do sedé vypraví, abych s nimi jel a tak na
Omaliy i při mém počátku.
stoupili jsme pouť do mlýna. Na celé
V posledně jmenovaném místě koupil cestě tam bylo počasí příznivé, na zpáteč
jsem koně a všeliké hospodářské náčiní i ní cestě jsme však neurazili ještě ani půl
nastoupil jsem dalekou pouť do okresu míle a již nastala prášenice; sníh jen se
Saunders. Dobře mi štěstí přálo při li- sypal a půlnoční otevřel všechny svoje
stopádovém čase až na 30 mil daleko od měchy, a před námi ležela cesta jen 55
mého cíle, neb jsem musel přes řeku po mil. Kdybychom byli postrádali zmuži
přívoze, kde se právě převážeti nemohlo, losti, byli bychom při pouhé myšlence na
ana byla řeka rozvodněna a plna ledu. to již umdlévali, my však i tuto zkoušku
Tak jsem musel čekati, což bylo pro mne přestáli a dostali se šťastně domů. Nyní
věcí velmi nemilou. Bylo mi řáděno, jest ovšem všechno jiné, neboť okresem
abych dal koně do stáje a sám pak se o- naším vedou dvě železnice a přes vodu tři
debral po malé loďce na druhou stranu. mosty, kdežto tu dříve nebylo ani jediné
Udělal jsem tedy dle rady té. Dostal ho. Pozemků od železničních společno
jsem se na místo a čekal netrpělivě až bu stí již nelze dostati, neboť žádných nema
du moci dostat dobytek na druhou stranu, jí, jest zde ale dosti pozemků náležejících
však čekání mé bylo marné, neb po od spekulantům, kteří prodávají od 85 do
chodu ledu „féra” nepřevážela. Já musel 820 akr.
koně vyžebrat a jet zpátky k Omaze, kdež
Tím časem byli zde na rozličných mí
jsem se parníkem převezl a teprvé pak stech následující čeští osadníci: Ant.
nastoupil cestu za mojí rodinou. Těžko Ilájek, Tomáš Kilián, Jan Šavlík, pak J.
vypsati tuto těžkou zkoušku mou; Vácha a Ant. Čipera. Roku 1870 přibyl
nechť se každý vmyslí v takové postave sem Josef Pabián a po něm několik jiných.
ní, kde má jednotlivec v zimě před sebou Já pak po čtyřech letech prodal farmu a
cestu 70 mil, cestu nikterakž neoznačenou odstěhoval se do okresu Butler, kdež jsem
a docela neznámou. Však vytrvalostí koupil pozemky železniční poblíž obce
mých koní dostal jsem se konečně přece Linwoodu; v městečku jmenovaném jsem
jen na místo i dostalo se mi přivítání jako začal obchod se smíšeným zbožím, kterýž
bych byl neviděn mnoho let, ačkoliv v držím při farmaření až do dnes. Naše
pravdě jen osm dní uplynulo od našeho obec jest nyní v dobrém stavu; máme zde
rozloučení se. Avšak koně byli k nepo poštu, do kteréž docházejí zasýlky třikrá
znání, neboť tím časem musel ve fremont- te za týden, jest zde škola, mlýn, dva ob
ských stájích dojiti oves; a tři neděle jest chody a dva kováři. Okresním městem
čas tak dlouhý, že by mne byli bez mála jest David City, v němž se nalézá asi 15
o potah připravili.
českých rodin, z nichž jsou 2 hostinští,
Po mém na místo příchodu bylo první 1 kupec, 2 kováři, 1 řezník a 1 obuvník;
snahou stavět obydlí, to však nebylo tak ostatní živí se všelijakou prací. Okres
snadné, neboť dříví ku stavbě potřebné náš čítá asi 10,000 obyvatelů, z nichž asi
bylo daleko a k tomu ještě voda překáže čtvrtina jest Čechů a Moravanů, kteří ma
la. Však i v tom nastalo smilování, ne jí dva katolické kostely, v nichž jest P.
boť utvořil se přirozený most — řeka Hovorka duchovním pastýřem. Okies
zamrzla a já mohl po ledě pro stavební čítá 5 škol; ve třech vyučují české uči
potřeby a měl jsem jen 30 mil daleko. telky a sice, sl. Marie Marešova, M. Ka
To mně poněkud pomohlo, nebylo ale dlecova a Strakova. Po všech těch trpkých
všemu ještě konec, neboť když jsem měl zkouškách jest nyní každý spokojen. J.D.
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^Bluff C{reek, okres jíarper, Jían.
Je tomu pět roků co jsem do Ameriky
přibyl. Pobyl jsem nějaký čas v Novém
Yorku; v tu dobu bylo tam zle do stati ně
jaké práce, neboť všude bylo plno lidu
zaměstnání postrádajícího. Docházely mně
peníze i umínil jsem si, že se odeberu dá
le na západ a sice že pocestujú potud, po
kud se nedostanu do Nebrasky aneb do
Kansasu. Na celou tu cestu měl jsem
dolar a můj průvodčí dolar a půl. To bylo
celé naše jmění. Pustili jsme se na dale
kou cestu k západu; vyšli jsme z rána z
Nového Yorku i pustili se po dráze penusylvanské. Statně jsme cestovali a když
nás překvapila noc, lehli jsme si do kuku
řice. Druhý den cestovalo se to ještě ví
ce o vodě a chlebě až do samé tmy. Noco
vali jsme pod klenutou oblohou u živého
plotu. Odpočívali jsme už, když se po
jednou rozlehly kročeje k nám se blížící;
přišel k nám majitel pozemku i počal na
nás mluviti; když jsme mu nerozuměli,
dával nám posunky na jevo, abychom mí
sto to opustili. My se nehýbali i začal na
nás zhurta a vztekle, tak že přivolal hlu
kem svým jiného muže, kterýž přinesl
ručnici, proti nám se postavil a na jevo
nám dával, abychom se klidili. Amv celí ustrašení a zastřelení se obávajíce, dali
jsme se na. útěk, neboť jsme se obávali, že
jsou to indiáni, o nichž jsme slyšeli, že v
v Americe ukrutně řádějí.
Spěchali jsme s místa toho, ani se neohledajíce. Ve vzdálenosti asi půl druhé
míle spatřili jsme sesutou chatrč; prohled
nuvše si ji abychom věděli kde přenoco
vat!, rozhodli jsme se pro sklep. Nemo
hli jsme dlouho usnoutii rozmlouvali jsme
o tom výstupu a o tom co ještě na naší
dlouhé cestě zakusíme. Byli jsme oba ja
ko bratři, neboť jeden druhému dodával
útěchy i slibovali jsme si toho tolik o tom
dalekém západě, až se nám víčka oční za
vřela a my upadli v spánek spravedlivých.
Tu pojednou praví můj soudruh Josef:
„Nedávej mi ruku na obličej — máš stu
denou jako led!” Slovy těmi mne ze spán
ku probudil i pravím: „Co je ti? Vždyť
já ti nic nedělám.” „Co to tedy bylo? By
lo to tak dlouhé a studené !” táže se můj
přítel i odpovídám mu: „Nejspíše to byl
had a přejel ti přes obličej.” Oba jsme se
ulekli, strachy se třásli i spěchali z chatr
če ven, hlasitě láteříce a naříkajíce na
osud svůj.

Co teď? Kam pôjdem^? tázali jsme se
jeden druhého. Předsevzali jsme si, že
půjdeme celou noc po dráze a ve dne že
budeme spáti, že však se domům z daleka
vyhneme, aby nás některý divouš nemohl
zastřeliti, neb nějak jinak nám ublížitL
Cestovali jsme celou noc, ráno ulehli pod
strom a spali až dopoledne, kdy nás hlad
ze spánku probudil. Šli jsme dále, až
jsme se dostali do města, kdež nakoupiv
še potravin, ani jsme si odpočinku nedo
přáli, nýbrž cestovali dále. Druhého dne
octli jsme se ve Filadelfii. Nocleh po
skytnul nám železniční jeden vůz i bylo·
to lepší noclehování než pod širou oblo
hou. Rán'o zase nastoupena cesta. Tu
kývali na nás zřízenci jednoho nákladního·
vlaku, abychom ši vyskočili nahoru a jeli
s sebou. Já se o to pokoušel, nemohl jsem
však uskutečnit svůj úmysl, neboť vlak
jel příliš rychle. Můj soudruh «mně v tom
také zbraňoval, volaje na mne, že si ze
mne dělají jen blázny a že se můžu dostat
pod kola vozu. Za to měl jiný nápad. Na
vrhoval, abychom si v noci sedli do někte
rého železničního vozu nákladního, kde
jich bude hodná řada stát, ať už nás zave
zou kamkoliv. U večer uskutečněn úmysl
ten. Já i soudruh můj, Josef, nalézali
jsme se v nákladním voze; já spal a on
dával pozor, brzo-li pojedeme. Pojednou
mne šťouchl Jo žeber i pravil: „Matěji·,
už jedeme!” Tážu se: „Kam?” on však mi
odpovídá: „To nevím, ale co na tom!”
Koukáme se pak kam asi jedeme, nevi
díme však pro tmu ničeho. Z počátku
zmocňoval se nás strach,aby nás nezavezli
zase nazpátek, konečně jsme se ale těšili
tím, že se to přece jen lépe vozí než šlape
po svých a že nás snad přece jednou na
západ dovezou.
Ráno, když se rozednívalo, zastavil vlak
ve velkém nějakém městě i lekli jsme se
již, že se nalézáme zase v Novém Yor
ku. Seskočili jsme s vlaku, neznajíce
však řeči anglické — já byl v Americe
3 a můj soudruh 2 měsíce — nemohli
jsme se dozvěděti, kde to vlastně jsme.
Vlezli jsme zase do vozu u večer a tak
jsme cestovali každou noc. Jedné noci
sešli jsme se s jedním krajanem a ten
nám sdělil,^že se nalézáme v Pittsburgu.
Můžete si představiti jaká byla naše ra
dost když nám pověděl, že jedeme na
západ. Cesta nám dobře ubývala, záro
veň také ale i peníze, tak že nám zbývalo
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již jen 25 centů. Požádali jsme krajana parostroje obyčejně přijímají vody, umí
našeho, aby nám napsal jména měst, na nili jsme si, že zde vyčkáme vlaku a pak
něž se máme ptáti a cestovali jsme dále. nějaké místečko na něm si vyhledáme.
Přijeli jsme do jednoho městečka; tam Stalo se jak ujednáno a my jeli zase dále
jsme si odpočinuli. Sedli jsme před je na západ. Tu se pojednou někdo hrabe do
den krám i hovořili o svých svízelích a vozu k nám a my již strachy trnuli, že
útrapách. Několik kroku od nás stál muž nás bude chtíti vyházet. Začal na nás mlu
nějaký, poslouchal nás, přišel pak k nám vit a když jsme mu neodpovídali, šel si
a tázal se česky: „Kam pak se ubíráte, sednout do kouta. Tak nás přibývalo, až
hoši?”—„Chceme někam na západ,” od nás bylo šest. Jeli jsme celou noc a dva
pověděli jsme, „nemáme už žádné peníze dny. Zřízenci vlaku viděli, že jest nás
tam několik
i zkoušíme bí
i zavřeli nás,
du; naše jedi
abychom se
ná potrava je
nemohli do
ovoce. Jsme
stat ven. Trá
už tak slabí,
pil nás hlad,
že se sotva
tloukli a kři
držíme na no
čeli jsme, ale
hou!”—Muž
nemohli se ni
tázal se nás,
koho dovol aproč si nejde
ti. Konečně
me někam ně
nám jeden oco vyprosit i
tevřel. My se
odp o v ě d ě 1 i
stoupili jsme
jsme mu, že
dolů i radili
nevíme, jak
se o tom, co
bychom o co
nyní počíti.
požádali. Tu
Posílali jsme
pravil nám:
jeden druhé
„To jste
ho žebrat ně
smutní Amev
jaký ten chle
rikáni! Ře
bíček, avšak
kněte vždy
nikdo nechtěl
jen „Give me
jiti sáni. Šli
bread”. Pojď
jsme konečně
te však nyní
oba do jedno
se mnou!”
Zavedl nás
ho domu, po
stavili se ku
do jednoho
dveřím každý
hostince, za
^.dolf «Kraus,
platil nám ve
na jednu stra
čeři a snídaní
nu jako paná
prá-vxxíLs: a. šlcolxxí raäa ■v Clxioag-ix, I112.aa.eis.
i měl se zase
ci a když se
I nás n ě k d o
k odchodu.
Rozumí se
ptal co chce
že jsme mu byli nemálo povděčnia vrouc me, ukazovali jsme na ústa po chvíli vzponě mu děkovali za jeho laskavost. Libo menuvše si na to, jak se chleb anglicky
vali jsme si, že se zase jednou najíme va jmenuje, žádali jsme „bread”. Dali nam
řené stravy, kterou jsme již 14 dní nepo každému pořádný kus chleba a my za
žili a že se zase jednou v posteli vyspíme. hnavše ním hlad, dali se znovu na cestu.
Spali jsme hodně dlouho a vstali značně Tu vzpoměli jsme si, že by bylo prospěšno
posilněni. Pak vydali jsme se zase na ce vyprat si naše prádlo i ukradli jsme na
stu. Ubíráme se okolo jedné ovocné za jedné lávce mýdlo a vyprali si naše prád
hrady, kteráž byla plna ovoce. Zašli jsme lo tak důkladně jak jsme jenom mohli.
směle do zahrady a naplnili si tašky své Ubírali jsme se pak zase podle dráhy dá
pěknými jablky. Došedše k místu, kde le, zároveň si umínivše, že musíme něco
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vyžebrat, abychom měli co jisti pro pří
pad, že bychom byli zase někde v želez
ničním voze uzavřeni, déle než by se sná
ším žaludkem srovnávalo. Když se tak
ubíráme, vidíme vlak rychle přijíždějící a
zároveň vidíme jak přejíždí ovci. Pospí
šivše k místu tomu, vzali jsme půl ovce,
upekli ji na tyčinkách a nastrkali si naso
lené maso do tašek.
Čtvrtý den jsme se dostali do St. Louis.
Nemeškali jsme tam dlouho, nýbrž strka
li se hned dále; přijdeme tu k ohromně
dlouhému železničnímu mostu. Přes most
se nám nechtělo a pod mostem byl pře
voz, k němuž jsme hned- zamířili. Nema
jíce však čím zaplatiti, musili jsme se s
nepořízenou od přívozu ubírati. Přítel
můj počal se pak hned svlékati, chtěje se
přeplaviti na druhou stranu, přemluvil
jsem ho však po delší době, abychom si
pospíšili a hleděli se dostati přes most
dříve než by nás železniční vlak dohonil.
Nešli jsme ještě dlouho a opravdu proti
nám přijížděl vlak. Co nyní počíti? táza
li jsme se jeden druhého, nelelkovali však
dlouho, nýbrž umluvili se, že se každý
chytneme jednoho dřeva po straně, až
přes nás vlak přejede. A on také přejel,
aniž by se nám něco bylo stalo, v tutéž
ale. chvíli uslyšeli jsme ve vodě silné
šplouchnutí i seznali, že tam plave mého
soudruha cestovní vak. Přešedše most
pokoušeli jsme se o vylovení vaku; házeli
jsme po něm tak dlouho, až se dostal k
břehu a záměr náš byl docílen.
Ubírali jsme se zrovna okolo jedné far
my, když se chýlilo k večeru. Opodál ce
sty nalézal se stoh slámy i umínili jsme
si, že zde budeme noclehovati. Sotva že
jsme usedli, přišel k nám hoch, začal na
nás mluviti a vida že mu nerozumíme,
dával nám znameními na jevo, abychom s
nim šli do farmy. Uposlechnuvše zůstali
jsme tam do rána. Chtěli jsme jiti dále,
•ale farmer nám dal každému sekyru, aby
chom mu nasekali dříví; když ho bylo
dost, dal nám každému jedny vidle a vedl
nás na pole dobývati brambory.
Bylo nám nanejvýše divné, že za noc
leh máme pracovati celý den a udivení
naše bylo ještě větší, když se to druhého
dne opakovalo. Radili jsme se na večer
jak bychom se dostali z toho otroctví;
kdybychom byli měli naše vaky, byli by
chom ještě téže noci utekli. Umluvili
jsme se pak, že následujícího dne pracov
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váti nebudeme, nýbrž že se postavíme na
odpor, ať to pak dopadne jakkoli. Požá
dali jsme ráno o naše věci, farmer nám
jich ale odepřel a vedl nás zase sekat dří
ví. Přemlouval jsem svého soudruha,
abychom ještě udělali to dříví a pak se
nedali ani od čerta na farmě udržeti.
Když bylo dříví dost, volal na nás farmerův syn, abychom šli zase na pole,
my však volání jeho nedbali. Tu přišel
starý farmer se synem a rozkazovali
nám abychom šli na pole. My vrtěli hla
vou, že nikam nepůjdeme; když jsme ne
chtěli jiti po dobrém, donutili nás k
tomu klacky. Obořili se na nás a já
dostal jednu do živého, že jsem na ní
dosti dlouho pamatoval. Vrhl jsem se
zlostně na něj, chtěje ho udeřiti sekyrou;
on uskočil, druhý mi chytl sekyru a za
se nás hnal na pole. Umínili jsme si, že
nebudeme nic dělati, že se nás tak nabažejíanás pak sami pustí. Vyhnali nás
na pole, vykázali nám co máme dělati,
my se však ani nehnuli. Stáli jsme jako
paňáci. To je zase na nás popudilo, vrá
tili se, vyhrožovali nám bitím, nebudeme-li pracovati. My se k práci neměli;
chytli si mého soudruha a pořádně mu
natloukli. Odpoledne jsme se radili, že
utečeme a raději tam své šatstvo zanechá
me, jen když se toho otroctví zbavíme;
nebylo to však možné, neboť nás pilně
střežili. Odpoledne jsme zas na pole ne
chtěli i tu vrhli se na mne a natloukli
mi nos i rty, až jsem měl celý obličej
Samou krev. Hleděl jsem se útěkem spasiti i utekl jsem k jednomu kováři, Němci,
s nímž jsem se mohl aspoň poněkud domluviti. Kovář nás z toho otroctví vy
svobodil a farmer nám musel dáti ještě
každému půl dolaru.
Každý může si predstavili, jak jsme
radostně spěchali z ošklivého tohoto mí
sta. Pak dostali jsme se do Troye. Měli
jsme na jednoho tamního krajana adresu
a vyhledali ho, on nás ale ani nenechal u
sebe přenocovati. Měl všelijakou výmlu
vu a my ubírali se se srdcem zarmouce
ným dále. Zarazili jsme na jednu malič
kou farmu, kteráž náležela jistému Kumpovi i prosili jsme ho o nocleh; majitel
nás laskavě přijal a my se mu nabídli k
práci, kdyby nás u sebe podržel na tak
dlouho, než se poněkud zotavíme, neboť
jsme byli velmi zbědováni. Zaměstnávali
jsme se čtrnáct dní kácením stromů a p.
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přibrati. Někteří kopali celé dny jistého
druhu kořínky, za něž se platilo 20 až 40
centů za libru; mnohdy chodili dva až tří
a nenašli jich za celý den ani libru. Byl
to také smutný výdělek. Ještě hůře bylo
když se mělo jeti do mlýna a nebylo ani
vola, ani vozu ani saní a nejbližší mlýn
byl v Shakopee, 25 mil vzdáleném to mí
stě. Nezbývalo nic jiného, než odnášet
vše na zádech. Můj otec odtamtud přinesl
70 liber mouky na zádech a přitom ce
lou cestu bloudil, neboť nebylo žádné ce
sty. Každý snadno pochopí, že nebylo s
důstatek chleba, ale to nahradila kukuři
ce. Pan Janovský měl ruční mlýn a na
tom se mlelo ve dne v noci; z kukuřice
se pekly pekáčky na spůsob chleba, jež
jsme jmenovali „korňákem”. Když se
soused souseda tázal co měl k snídani, ob
ČJechové v J-jensburgu, okres
držel za odpověď: „Toť víš, že ten kor,L|e JSueiy^inn.
nák a z pšenice kávu. Jest to naše ob
>
vyklá strava. Vždyť víš, že se tak snad
Pročetl jsem všechny ročníky oblíbe no nespletem, proto že nic jiného nemá
ného vašeho kalendáře a tudíž také vy me.”
psání zkušeností a příchodu prvních na
šich rodáků v tom kterém místě se usa
Dnes, po 24 letech obětavé práce by
divších, ale v žádném nedočetl jsem se místo to nikdo nepoznal; kde byly tehdy
mnoho zpráv z našeho townshipu a okre pralesy, rozkládají se pěkná pole, na
su. Cekal jsem rok od roku, že některý nichž se nám rodí plodiny všech druhů a
pokročilejší Cech zdejší osady také k hojného užitku nám přináší. Po dlouhá
úplnosti kalendáře prací svou přispěje, leta nalézali jsme se pod jhem německým,
jelikož jsem se ale doposud ničeho po nyní jsme jim ale ukázali, že jest nás zde
dobného nedočkal, neodkládám déle a většina a že můžeme obecní úřady sprapodávám vám zprávu o osadě této, jak vovati lépe než páni Němci. Dokázali
jsem ji nejlépe mohl sestaviti.
jsme při poslední jarní volbě zvolení sa
První čeští osadníci přibyli sem roku mých českých úřadníků. Zvolili jsme od1858. Jména všech nejsou mi známa -a hadčího, supervisora, obecního písaře, oproto podávám jen jména těch, kteří jsou becního pokladníka, konstébla , zkrátka
mezi živými a jež si pamatuju. Jsou to vše až na jednoho soudce, kterýž jest Ir
M. Burák, Fr. Brůžek, T. Suchomel, pak čanem. Ostatní úradníci jsou vesměs Če
roku 1853 Jos. Bažil, Fr. Pešek, Fr. Ko ši. V okresu máme pouze jednoho české'
lář a mnoho jiných Cechů sem přibylo a ho úřadníka a sice ctihodného Fr. V. Ko'
přibývá až po dnes, tak že má Lensburg láře, okresním písařem, kterýžto úřad již
sám na tři sta českých rodin.
po třetí zastává, vždy na čtyři roky jsa
Počátkové prvních českých osadníků zvolen. Máme zde také dvě české kato
zdejších byli krutí, namnoze i zoufalí, ne lické školy a sice jednu v Nové Praze a
boť byli osadníci sami sobě zůstaveni, druhou v Heidelberku. V Praze vyuču
prosti všech prostředků i pomoci. Počá je p. Hovorka, v Heidelberku jeptišky
tečnou jejich pomocnicí byla ovšem se anglicky a německy. Na svobodných ško
kyra. Každý skácel nějaký ten strom a lách vyučují anglicky v našem townu Fr.
co nejčerstvěji ho spálil, aby si mohl ně Vanásek,
a Fr. Vodrážka a v
_7 Fr Mikiska
y
co našiti a o výživu se postaral. Někteří Nové Praze Jos. Štěpán. Též zde máme
jen skáceli některý ten strom a přenecha katolický kostel česko-německý a sice za
li jeho upálení, jakož i vyčistění pozemku ložení sv. Jana Nepomuckého a sv. Skoženě a dítkám, sami pak šli na výdělek k lastiky a duchovním správcem jest P.
někomu, kdo měl přec nějaký ten groš a Fr. Šimonek. Národní život jest zde do*
mohl si na vyčištění pozemku cizí pomoc sti čilý. Všechny české časopisy mají zde

Kump byl nám za to povděčen, že bude
míti pořádný kus pozemku vyčištěný. Pa
ní Kumpová nás brzo zotavila pořádnou
stravou a pak měl jsem se se svým sou
druhem rozloučiti, neboť dostal službu na
celý rok. Jak smutné bylo naše loučení
se na vždy. Cestoval jsem a obdržel u
jednoho fármera zaměstnání a sice sbírá
ní kukuřice. Vydělav
si několik · vdolarů
•
oestoval jsem až doNebraskv mezi Cechy;
pobyl jsem tam tři léta a odebral se pak
do Kansasu hledat nějaké vládní pozem
ky i nalezl jich v okresu Havper a sice
velmi pěkné. V tu dobu byly zde pouze
dvě české rodiny, nyní jest nás tu 15 čes
kých osadníků a všem se nám daří dosti
dobře.
Matěj Truhlář.
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hojně odběratelů, nejvíce ovšem katolický
„Ilias”. V Heidelberku jest spolek svťjanský, kterýž má více než 20 údů a jemuž
se dobře daří. I v Nové Praze nalézají se
dva spolky a sice C. S. P. S. a sv.-vá
clavský, jimž oběma znamenitě se daří.
Heidelberk jest původu německého, Češi
zde však nyní ovládají. Máme také čes
kého kováře p. Ziku a obuvníka p. Benharda, jakož i české hostinské pp. Matěje
Vopatku a Fr. Kokeše.
T. Bažil.

3?etersburgh, okr. ^onroe, Tvíich.

když se mi tu zaklepá na rameno. Ohléd
nu se a za mnou stojí policejní strážník
jejž jsem o nocleh žádal, a ještě jeden
muž, kterýž se mne ptal po němečku co
to dělám. Pravím: „Jak vidíš, postel,”
a on na to: „Půjdeš se mnou!”—„Kam?”
táži se.— „I)o mé hospody!”—Ptal jsem
se: „A kdo tě bude platiti?” —- „O to se
nestarej a nebuď dětinou,” povídá muž;
„vidíš tento policista mne sem přivedl a
on se.o to zaplacení postará.” Musím se
přiznati, že jsme se v hostinci pořádně a
do sytá najedli. Policista nás druhého
večera překvapil, neboť pověděl o našem
příchodu všem hostinským Čechům, kte
réž znal a sice Jos. Ivoulovi, Formánkovi,
Marečkovi a Slováku Ileknerovi. Ti nám
radili, ale rada jejich přišla nám již poně
kud pozdě, byla ztracená, po čase ale by
la hledaná a jmenovitě p. Jos. Koulovi
budu po celý můj život vděčným. Poloha
v Kanadě se mi líbila i dal jsem se chutě
do práce. Tak jsem posekal čtyři akry
lesa, na nic nemysle, ale jaký byl můj
pocit, když první sníh počal padat a to
bylo v polovici října. Též musím podo
tknout, že ten můj krajan měl kousek žita
a to bylo zralé ku konci srpna a ovsy ku
konci září. Tu se mne začala hlava točit,
v jaké krajině se nalézám i vzpoměl jsem
si na p. Jos. Koulu v Bostoně. Pak jsem
šel a koupil dva soudky bílé a dva pohan
kové mouky a 20 bušlů bramborů, abych
byl připraven na zimu, ale první sníh se
šel, druhý nenechal dlouho na sebe čekat
a ten pořád po přestávkách přibýval a já
již ztratil chuť ku kácení lesa, neboť jsem
viděl, v jakém kraji se nalézám. Pokladna
má se také sesýchala a proto počal jsem
se Vyptávati kde se nalézám a kdo tu.pů
du osazuje i bylo mi sděleno, že biskup
katolický ze St. Johnu. Umluvil jsem se
tudíž s mým krajanem Mělkou, že si půj
deme hledat pomoc.

Myslím, že nebude na škodu, když i já
napíšu něco o svých zkušenostech do
tohoto kalendáře, kterýž vždy se zálibou
čítám. Narodil jsem se v obci Hraděšicích v podkraji horažďovickém a vystě
hoval jsem se do Ameriky reku 1861.
Plachetník náš zavezl nás do Baltimore.
Nebudu popisotati, jak bylo v Balti
more, neboť každý může si snadno představiti jak to asi vypadalo, když válka
zrovna propukla. Pro lid tak nezkušený
jakým jsme byli my příchozí, bylo to dě
sivé podívání. Vojsko denně přibývalo
a ubývalo a práce nebyla nikde žádná k
dostání. Byl jsem do Ameriky vyzván
na určité místo a tak jsem se pustil z
Baltimoru přes Filadelfii, Nový York a
Boston do New Brunswicku v Kanadě,
kdež jsem zabral pro sebe 100 akrů po
zemku asi 80 mil daleko od St. Johnu, po
něvadž tam byl usazený dopisovatel, kte
rýž mne sem vyzval. Nebude škoditi,
když vám popíšu mé cestování do té Ka- i
nady. Když jsem přijel do Bostonu, par
ník který jezdí do St. Johnu byl již ten
tam a nám bylo čekat tři dny. Těch ho
spod neb strávních domů, v nichž na ta
kový lid jako jsme byli my čekají, byl
jsem již syt a proto jsem chtěl první svůj
nocleh odbýti v Bostoně v přístavním
Manželka má upekla mi placky na
skladišti. Bylo mně to povoleno, ale
manželce krajana, kterýž se mnou cesto cestu a než se rozednilo, byli jsme hodný
val, nechtěl se líbiti byt ten; sebral jsem kus cesty vzdáleni od naší budky. Jecliátedy obě rodiny, vyšel s nimi na ulici a me první, druhý den, oba jsme byli una
zastavil prvního policejního strážníka, veni. Soumrakem jsme si vzali tedy lístek
kterého jsme potkali i žádal ho po česku na stanici, abychom dorazili do toho tou
o nocleh. Nerozuměl nám a proto kroutil ženého sv. Jana a druhého dne jsme šli
jsem žádost tu znovu po němečku. Nero k audienci s prosbou k tomu zakladateli
zuměl zas i obrátil jsem se k mým lidem naší osady, k panu biskupovi. Vyptav se
a hnal je nazpět do kolny, neboť jsem jim nás jak pracujeme na našich pozemcích,
nemohl dopomoci k lepšímu a lacinějšímu uštědřil nám každému dolar, to jest $2.00
noclehu. V kolně dělám z peřin postel, dohromady i propustil nás s ujištěním, že
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se o nás přesvědčí, jsme-li hodni podpory. z bytu, kterak ale platit dále? Práce v
A skutečně v několika nedělích přijel se době válečné bylo pomalu. Na radu kra
na nás podívat; po 14 dnech přišla zprá janů pustil jsem se do hadrů. Měl jsem
va, že dostaneme každý soudek pohanko zaměstnání to za největší hanu a každý
vé mouky a něco molasesu, když jsem může snadno pochopiti, že mne mnoho
však byl prvně zklamán, umínil jsem si, netěšilo. První den byl jsem jako slepý
že zde více nezůstanu. V letě tom se nás studem i vydělal jsem za celý den 12 ctů.
tam shledalo 12 rodin.Dne 20. února jsem a za celý týden $1.50. Byl jsem tak da
to místo opouštěl i se svou rodinou a tri lece spokojený, že mám na byt; druhý tý
jiné rodiny se ke mně přidaly. Přijel den přivedl jsem to již na tři a třetí na
jsem do města i nastávala otázka co po pět dolarů. Seznamoval jsem se takto
cíti. V kapse měl jsem $30, celý to zby více s mým hadrářstvím a dříve než na
tek mého jmění i
dešla zima, mohl
odhodlal jsem se,
jsem se pochlubiti
uhospodařenými
že se zase budu do
$100. Zkrátka, za
volávali pomoci.
Vyhledal jsem
tři leta jsem si upruského konsula i
hospodařil $600 i
pomýšlel jsem za-·
přednesl mu svou i
soudruhů stížnost,
se na to stát i se
rolníkem. R. 1865
načež, on slíbil, že
se. o nás postará. A
vyjel jsem sám v
slibu svému také
květnu do Michi
dostál. Když jsem
ganu, vrátil se do
k němu přišel ve
Bostonu a v srpnu
čer, odkázal mně i
jel jsem zas do Mi
mé soudruhy na
chiganu, abych vi
chudobinec,
tito
děl jaká jest v mí
však couvli druhý
stě tom sklízen.
den a já jel sám do
Shledáv vše v sta
toho chudobince i
vu uspokojujícím,
musím říci, že jsem
teprvé jsem koupil
se tam cítil jako
40 akrů a jel zas
Adam v ráji; stra
nazpátek do Bosto
vy chutné bylo do
nu. Teprvé r. 1866
sti a pohodlí, jaké
vydal jsem se s
hož si jen lze přáti.
mou rodinou na
Netrvalo dlouho a
můj pozemek. Mu
přibyli za mnou i
sím podotknout, že
S^nt. Jíubát,
dva z druhých, kte
jsem se nestěhoval
rýmž se do chudo
do svého až roku
-v Owattonna, Minnesota.
bince nechtělo. Za
1867 a v době té
býval jsem se tam
byl jsem již zámož
řezáním dříví i
ný, neboť dříve než
nosil jsem vodu pro dům, spravil kde co jsem začal farmeřit, měl jsem postaveno.
bylo k spravení, vybílil s černochem jed Stavení bylo dřevěné a pojímalo jednu
ním všechno a k posledu šil dobrovolně větší světnici a mimo to postavil jsem si
pro druhé kalhoty.
chlév z kůlů na čtyři kusy dobytka. Do
Konečně odebral jsem se zase nazpět sednice nebylo ani oken ani dveří; měl
do Bostonu a tam teprvé byla mi rada p. jsem jen otvory pro ně uchystané. Měl
Jos. Kouly a p. Formánka platňa. Dříve jsem pár volů, krávu a tele a žádné rol
ale než nadešel podzim všichni ti i s na nické náčiní, na penězích asi 50 centů a
ším krajanem, kterýž nás do Kanady vy asi na dvě neděle živobytí. Byl jsem zde
zval, přijeli do Bostonu. Do města toho sám Cech a přece jsem si nezoufal. Dal
jsem přijel a z mého celého jmění mi zby jsem se do lesa, udělal dříví, poněvadž
ly dva dolary. První týden ďal jsem dolar jsem měl jen míli a čtvrt k železnici, vo
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zil je na dluženém voze a to byla moje Čechách zkoušel s manželkou mou 14 lei
sklizen. Za čtyři měsíce měl jsem svůj a zde také. A jaké to porovnání. Tam
vůz a pluli a tak přibývalo rolí i nářadí bídná strava a zde hojná i dobrá; tam
rolnického. Ve třech letech jsem měl pár brambor a špatná mouka a zde maso a.
volů — a ktomu tři koně. To mně dal pěkná mouka pšeničná. Pričiňoval jsem
les a má práce. Přikoupil jsem více po se v Čechách dost a přece jsem nikam ne
zemku a sice 80 akrů, na něž jsem se vy- mohl; má přičinlivost byla marna a zde
dlužil $200, tak že mám nyní 120 akrů jest zaplacena, neboť nemohu si věru nic
své vlastní půdy a všechno hospodářské lepšího přáti než mám. Mohu se pochlunáčiní i potřebná hospodářská stavení. biti pěti tažnými koňmi, 15 kusy hovězí
Píšu těchto pár řádek také proto, a bych ho dobytka, 34 bahnicemi skopového, 15
vyvrátil tvrzení jistých pánů v Cechách, kusy vepřového dobytka a stroji za $2300
jako by český přistěhovalec v Americe a sice parní samojezdič a mlátič za $1625
byl ztraceným. Nechť se pánové ti na a jetelový mlátící stroj za $675. A pánové,
před o zdejších poměrech přesvědčí a [ to dokázal chudý český domkář v Ameri
pak teprvé je posuzují. Vím co mne čeka ce za 21 let. Co byl by dokázal v Čechách£
lo v Cechách, kdybych tam byl zůstal — Myslím, že nemusím otázku tu sám zodbídný konec byl by býval jedinou odmě povídati.
nou veškeré mé lopoty. Vždyť jsem to v
. Josef Ilosman.

-aLÁ PROVOLÁNÍ Ma,
KU ČECHO-SLOV AN ÚM AMERICKÝM.
ODÁCI! Odevzdávajíce do rukou Vašich
To však nám nemožno, nedostane-li se
nový ročník kalendáře ..Amerikán” (1883),
nám všestranné pomoci pokud možno největšíkterýž se v několika minulých letech dodělal I ho počtu milých našich krajanů usazených ve
mezi vámi tak veliké obliby a tak značného do ! všech končinách veliké této svobodné země,,
šel rozšíření, musíme poznenáhlu přikročili k
druhé i drahé naší vlasti.
pracím na příštím ročníku, který bude vydán
Obracíme se tudíž na všechny přátele naše
po celých Spojených Státech s naléhavou i sluš
pro rok 1884.
nou žádostí, aby nám ze všech sil svých k do
Pakliže jsme se s kalendářem naším dodělali
sažení vytknutého cíle nápomocni byli i ujišťu
nějakého úspěchu —a opravdu myslíme, že ano
— tož máme za to z velké části děkovati pře jeme je již z předu naší vděčnosti a uznalosti.
četným těm krajanům, kteří nám v našem díle
Pro oba naše kalendáře ,,Amerikán” i ..Na
tak ochotně a laskavě byli nápomocni zasálá šinec” přejeme si dobrých původních i přelože
ním příspěvků vždy a každému vítaných. Cím
ných povídek, amerických i jiných novel, životo
více nabýval kalendář náš přispívatelů, tím pisů mužů o obecnost neb národní náš život
stával se pestřejším, bohatším a následovně i
zasloužilých (ovšem že s podobiznami) cestopis
zajímavějším. Nejsme lidmi, kteří spokojí se
ných náčrtů atd.
s něčím, co byli dokázali a pak na tom zůstá
Nanejvýše vítány nám budou výpisy zkušeno
vají.
Chceme pokračovali a to co jsme jed stí prvních Českých osadníků v těch některých
nou započali dle své nejlepší možnosti a ze
krajinách. Hlavní však zřetel obracíme ku
všech svých sil zdokonal ováti. Přejeme si, aby
správným zprávám statistickým i žádáme přáte
kalendář náš AMERIKÁN i druhý, lacinější,
le naše, aby nám laskavě sdělili:
NAŠINEC letos podruhé vydaný, byly každým
1. Mnoho-li asi dotyčné jejich město, místo,
rokem lepšími a aby předčily vše, co v oboru
obec neb osada Čítá obyvatelů vůbec a mnoholi českých zvláště.
tom vydáno.
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2. Kdy se tam usadili první Čechové a kteří

to byli·
4. Jaké asi mají váhy v životě politickém a
společenském, zastávají-li nějakých úřadů a ja
kých.
* 4. Mají-li českých škol, síní, chrámů a jakých;
kdy byly založeny a jak prospívají. Kdo vyu
čuje na školách; mnoho-li dítek školy navštěvu
je; k čemu se síní užívá; kdo jest duchovním
správcem náboženské osady a jak asi jest tato
silná.
5. Mnoho-li vlastní Češi pozemků a jak si
stojí v hmotném ohledu.
6. Mnoho-li asi časopisů českých odbírají a
kterých nejvíce; stává-li v místě české nějaké
knihovny a mnoholi čítá knih; pořádají li se
tam nějaké přednášky a jaké i kdo je pořádá.
7. Stává-li tam nějakých českých spolků a
jakých a mnoho li mají údů i jmění.
Mimo tato žádaná vysvětlení, nechť připojí
každý sám, co ví, že by širší kruhy zajímati
mohlo. Přátele naše usazené v místech, odkudž
v minulých ročnících zpráv jsme podali,žádáme,
aby nám laskavě zaslali případné opravy a do
pinky, hlavní však váhu klademe na zprávy z
míst, z nichž dosud žádných zpráv jsme v ka
lendářích našich nepodali.
Očekáváme s důvěrou, že žádost naše nemi
ne se s účinkem a že krajané naši odevšad po
mocné své ruky nám podají, abychom statistic

ké oddělení našeho kalendáře mohli učiniti bo
hatým, důkladným i zajímavým a že na ná&
ani s příspěvky jinými nezapomenou.
Nechť každý učiní tolik co může a neostýchá
se zasiati příspěvek svůj; byť by i nebyl pravo
pisně psán, bude přijat a opraven patřičně, bude-li jen míti opravdové zajímavosti.
Jako každoročně tak i letos odmění vydava
tel kalendáře dobré větší příspěvky přijaté sluš
ným spůsobem. Očekáváme tudíž s . důvěrou,
že se ^nalezne alespoň v každém místě, v němž;
více Cechů jest osazeno jeden krajan ochotný,,
jenž žádosti naší vyhoví a tak k zdokonalení
kalendáře přispěje.
Co pak na nás bude záležeti, přičiníme se
všemožně, abychom kalendáře naše uvedli na
nejvyšší stupeň dokonalosti, tak aby důstojné
se řadily po bok nejlepším toho druhu dílům.
Pomohou-li nám v tom četní naši přátelé, čehožs jistotou očekáváme, mohou očekávati kalen
dářů, jež nebudou míti ceny jen chvilkové, ný
brž ceny trvalé. Všechny příspěvky pro kalen
dáře naše vyprošujeme si nejdéle do konceúnora 1883 a dle toho nechť se přátelé naši la
skavě řídí, tak abychom zdržováni nebyli, a
mnohý cenný příspěvek odložiti nemuseli.
Rukopisy buďtež zasýlány pod adresou:

S^ugust Cj-eringer’
■463 jxžxxí Canal nxl—
Cixxos-gfc, Tli—

APRO DÚMACXORT.<Krájení masa.

Není na tom dosti, aby jídla dobře upravena byla, nýbrž záleží mnoho na tom,
v jaké podobě přicházejí na stůl. K tomu
přispěje nemalou měrou vkusně krájené
maso; zde tedy o tom několik slov:

Husa. Je-li husa 5-6 neděl stará, krájí
se jako domácí drůbež; u mladé husíčky
je nejvzácnější sádlo pod kůží, pročež se
mu při pečení zvláštní péče věnovati mu
sí. U vyrostlé husy odříznou se nejprve
nohy, které se rozdělí na dva díly, pak se
pokračuje na prsou, odřízne se křídlo s
s kouskem prsou, nad tímto se uřízne ještě
několik kousků, ale tak, aby svrchní část
pokryta byla kůží. Když je husa rozkrá
jena a na míse urovnána, poleje se šťávou,
ku které obyčejně se přidává šťávy citró
nové, soli a bílého pepře.

Hůře. Všeobecným pravidlem při krá
jení kuřete jest, aby každý díl obsahoval
kůstku a pokryt byl koží. Kuře dělí se
na pět dílů: prsa dají dva, nohy dva a zad
ní část jeden. Mnohdy pekou se s kuřetem
játra i žaludek a hlava s krkem. V pří pa-,
du tom očistí se křídla, ohnou se za krk a
za jedno se dá žaludek, za druhé játra.
Při krájení se nechají játra i žaludek za
křídly, krk a hlava, od níž byla spodní
část zobáku a oči odstraněny, tvoří zvlášt
ní dílec. Jsou-li hosté, uloží se po stra
nách nohy, uprostřed prsní a nahoru zad
ní části. Tak krájí se i kapoun a bažant.
Holoubata krájejí se jako kuřata; jsouli nadívaná, musí se přihlížet! k tomu,,
aby nádivka nevypadla. Nejlepší jsou
stehýnka. Maso holoubat jest velmi jemné
a lehce záživné, nesmí však přijití často»
na stůl.
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7í^rocan. Krájení krocana počíná od
říznutím stehen, při lepších tabulích se
stehna na mísu ani nedají, pak se krájí
dílce z prsou, první tvoří křídlo s částí
prsou, pak se vždy uřízne kousek ztloustl
prstu jeden nad druhým, až se přijde k
prsní kosti; žebra se též při lepší tabuli
nevyskytují, zadní část se rozřízne a dílce
na míse se urovnají. Zeber i stehen mu
že se později jinak použiti, ku př. zadělají
se s karfiolem, chřestem, žampiony nebo
knedlíčky, obyčejně se k tomu upotřebí i
jater, žaludku, krku, křídel a noh.
Bažanti. Bažantí maso jest nejjemnějsí, podobno poněkud masu naší domácí
drůbeže, jest bílé a šťavnaté se zvláštní
příchutí. Mladí bažanti se před pečením
•obalí do lístků slaniny, která se nití sváže;
starší se propíchají slaninou. Krájejí se
jako drůbež domácí; aby však od této ro
zeznáni byli, přiloží se neoškubaná hlava
na mísu.
Sluka zaujímá mezi zvěří místo druhé,
maso její jest tmavé, velmi chutné, šťav
naté a lehké. Obsah vnitřností se při peoení pomaže na rozkrájenou housku, poso
lí, opepří a k pečení přiloží. Krájí se tak
jako kuřata. Nejlepší jsou kýtky.
Sele neboli podsvinče. Nejlepší ze sele
te je chřupavá kůže. Hned po upečení
nařízne se za hlavou, aby mohla pára uniknouti, čímž se změknutí kůže zamezí.
Hlava se pak odřízne, potom čelist a uši
s koží, hlava se podél rozřízne, mozek vybéře, osolí, opepří a s ostatními odříznu
tými· částkami hlavy na talíř položí, pak
se krájení co možno rychle ukončí; podél
páteře se odříznou boky, plece i kýtky,
hřbet i boky se nakrájejí v dílce na prst
tlusté, plece i kýtky se odříznou, aby ne
byly kusy příliš velké.
Koroptpe jakož i jiné ptactvo musí se
krájeti rychle, sic jinak pozbývají příjem
né chuti. Nejdříve se odříznou kýtky,
pak se odříznou částky boční, při čemž
odříznuto budiž i křídlo, potom prsíčko a
konečně zadní část za druhým párem že
ber od krku. Vše se na míse urovná a
hned nese na stůl.
Hovězí maso. K dušení se obyčejně
volí maso z tak z v. šálu, t. j. vnitřní část
zadní čtvrti, buď se rozřízne dle vlákna
nebo nechá se dle potřeby celé. Poněvadž
•šál hubený jest, musí se podél vláken pro
táhnout! slaninou, pak krájí se na plocho.

II r u d í jest ona část, která od prsní
kosti dle šířky do polovice žeber a dle
délky až k sedmému žebru zasahuje; ob
sahuje chrupavky, je tučné a hodí se vý
borně k vaření. Při krájení odřízne se
tuk, kterého se v kuchyni rozmanitým
spůsobem upotřebí; maso s chrupavkami
i zbylou mastnotou se nakrájí na lístky a
dá se s navinutou omáčkou na stůl.
Kus od ocasu, totiž ony svaly a
pánve jsou rozličné jakosti. Část, která
se táhne ku páteři, poskytuje nejlepší kus
na polévku. Je-li celý kus z této části
očištěný, snadno se jednotlivé kusy po
znají, poněvadž mezi každým jest vrstva
tuku; dle tuku se části oddělí, přes vlák
no se na lístky rozkrájí a složí v dřívěj
ším pořádku.
Částky, které vařením
změknou, nesmějí se nikdy kolmo krájeti
nýbrž nůž se nakloní, aby se jednotlivé
kousky nerozpadly.
Svíčková se nazývá sval bederní
přes první dvě žebra, poskytuje velmi
dobrou pečeni. Před krájením svíčkové
pečeně musí se páteřní kosti odříznout!,
zbylé maso se přes vlákno na prst ztloustl
nakrájí, urovná a polije šťavou, která se
vypekla.
Roštěná upravuje se ze svalu tá
hnoucího se od žeber ke krku, jemné a
velmi chutné maso potaženo jest tukem a
hodí se k jakékoliv úpravě! Peče se na
rošti a poleje omáčkou. Podle žeber roz
krájený, slaninou protáčený sval může se
také dusití a pak lžící vybratí. Obyčejně
se rozkrájí na tenké lístky, naklepe a na
másle upeče a nekrájí se.

Telecí maso. Tele poskytuje jen dvojí
dobrou pečeni, kýtu a ledvinu; prsa i s
chrupavkami, jakož i plece se mohou na
dívaná péci, ač jsou lepší zadělávaná.
L e d v i n a jest ona část s ledvinkami,
která od kosti kyčelní až po první žebra
na straně páteře zasahuje. Ledvina má
býti kus Čtyřhranný, poněvadž kosti páte
ře nožem rozkrájeti nelze, rozsekají se opatrně, aby se kosti neroztříštily a maso
nepohmoždilo. Nejdříve rozseká se ledvi
na na koláčky, je-li příliš obrostlá tukem,
odstraní se ho část, pak se krájí ostatní
maso. Nejdříve se přeřízne část podžeberní, pak dle rozsekaných kostí díly,
které mají obsahovat! kost i část chutné
kůže, konečně maso samo, které se táhne
až ku věnci. Když všechno lepší odkrá-
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jeno jest, dá se na stůl, zbytky se uscho
Srnčí kýta krájí se jako telecí, poně
vají k dalšímu upotřebení. Je-li hostina, vadž maso mnohem jemnější jest a pro
(kdy kosti do prstů brati nelze) odkrojí se pícháním slaninou šťavnatou zůstane; ne
nejchutnější maso od páteře proti vláknu ní také žádného rozdílu svalů jakou telecí
od kosti, taktéž se krájí čtyřhranný sval kýty; krájí se přes vlákno a dá na stůl.
ledvinový na malé kousky a obé se na Krají-li se jen část, složí, se rozkrájené
kousky tak na kost, jako by byla kýta
mísu urovná.
II rudí peče se vždy s nádivkou. Tato celá.
při krájení překáží, poněvadž se musí přiII ř b e t srnčí. Takto se nazývá část od
tlačiti, aby chrupavky proříznuty býti druhého žebra od krku až po věnec; ne
mohly, při čemž se nádivka snadno vytla chává se v celku. Upečený hřbet se tak
čí. Aby díly poněkud úhledně vypadaly, to krájí: Svaly nadžeberní se na lístky na
obrátí se pečeně na dřevěném talíři a krájejí, vloží do omáčky nebo šťáv, která
hrudí se rozkrojí na dva díly tam, kde se se vypekla a kosti odloží, nebo se opět v
žebra s chrupavkami spojují. Chrupavka původní podobě na stůl naloží.
krájí se na lístky, aby s ní byla spojena
Ab/ú//. Nelze mluviti o krájení ryb v
patřičná část nádivky. Potom krájí se
podél žeber; nemají-li kusy tak velké bý tom smyslu, jako jiného masa. Zde přihlí
ti, ukrojí se mezi <1 věrna žebry ještě je žet! dlužno k tomu, aby ryby zbaveny by
den díl a všechno se kolem okraje -mísy ly kostí. K tomu je potřeba ploché lžíce
na spôsob zednické, avšak dost ostré. Ry
naklade.
Hlava telecí se nepeče, nýbrž upravu ba položí se na mísu v obyčejné poloze,
je se na kyselo, kůže se rozřízne křížem, podél obou stran jest rosolovitý šev, tá
lebka se otevře, mozek lžící vybéře, dá se hnoucí se od středu hlavy k zadní plout
na talíř osolený a opepřený se šťávou neb vi, dle toho švu se lžící zvolna rozkrojí a
pak se odloupne od hřbetu hoření část; při
omáčkou, v níž byla hlava.
Kýta obsahuje několik svalů, které co rozdělování třeba přihlížeti k tomu, aby
do chuti i jakosti rozdílný jsou. Nejlep se dolejší břišní s hořejšími střídaly, ne
ší část jest na vnitřní straně kýty až po boť jsou jakosti velmi nestejné; hlava a
koleno sahající sval, jenž dělí kýtu, tako- hřbet se pak odloupne od strany druhé,
řka na dva <líly. Část tato se rozkrájí která tím zůstane bez kostí, pak se jen
nej prvé na tenké lístky. Část blíže pánve jako dřívější strana napříč nakrájí. Menší
jest sval okrouhlý jakosti méně dobré, ja ryby, jako pstruzi se jen na dva díly od
kož i dlouhý sval od pánve. Není-li toho loupnou.
v
třeba, nekrájí se ani tyto dva svaly, nýbrž
óWáyó se krájí velmi snadno přes vlák
se později zadělají.
na ztlouští dvojnásobného hřbetu nože;
Jelen. Jelení kýta a hřbet krájí se jako při každém dílu budiž na okraji proužek
telecí kýta a srnčí hřbet; však rozdílu slaniny.
svalů jako u kýty telecí není, zvlášť, když :
se u mladého zvířete propíchá povrch sla
Jak možno maso a zelenina v lete od
ninou. Jelení maso liší se od hovězího zkaženi zachránit. Maso a zelenina často
vláknem (masovinou) a křehkostí; jest v teplém čase se kazí a proto třeba dbáti,
tedy záživnější; poněvadž málo tuku ob aby se chutnými udržely, což. dokážeme
sahuje, propíchá se slaninou. Vaří se oby takto: malounko očištěných pilin želez
čejně v navinulé omáčce a hodně koření. ných spaří se vařící čistou vodou, do kte
Z<ijíce pořádně rozkrájet! není snadné, ré, když se slila a vychladla čerstvé maso
jest-li poněkud silný; páteř má být rozdě aneb i zelenina se ukládá, vrchem pak
lena, ale kosti jsou pevné; sekati není olejem neb omastkem se zaleje. Takto uradno, poněvadž se maso rozdrobí. Nůž ložené maso a zelenina udrží se po něko
se postaví šikmo mezi jednotlivé části lik dní čerstvý, majíce stále dobrou chuť
pá eře tam, kde kosti chrupavkou spoje a hodíce se ku každé úpravě rozmanitých
ny jsou a oddělí se od krku počínajíc. jídel.
Když je hřbet odděleno dříznou se stehná
a vloží do omáčky nebo šťávy. Snadnější
Zamrzlá okna ve stájích rozmrazíme,
jest dělení, když se před pečením do po nasypeme-li do štěrbin kolem skla trochu
lovice nasekne.
kuchyňské soli.
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/Sůl pro vepřový dobytek. Mnozí hospo
dáři považují přísadu soli ku píci pro ve
pře za zbytečnou, ba někteří i za škodli
vou. V jistém anglickém hospodářském
časopisu obrací se opětně pozornost hospo
dářů na tento zažívání povzbuzující a pod
porující prostředek. Odporučují se pra
videlné malé dávky soli, k nimž se může
síra, dřevěné uhlí neb i něco připravova
něho vápna příležitostně přidati. Posled
ními přísadami odstraňují se prý menší
obtíže při zažívání.
v
Cim zamezí se rez na strojích železných.
Lépe nežli olejem, výhodno železné člán
ky strojů jak domácích, tak i hospodář
ských natírati parafinem, jenž netrpí ani
vzduchem ani horkem, aniž ho třeba tak
často užívati jako oleje.
Jak zabrániti vytékání mléka při vaření.
Často propase se okamžik, v kterém mlé
ko přijde do varu, kdy nejen že mléko
snadno přetéká, ale i svým spálením
vzduch znečisťuje. Aby mléko nepřetě.„kalo, připravují se na hrnec, ve kterém
se vaří, ochranné nádoby plechové, které
zcela přesně na hrnec upevniti možno; va
řící mléko vniká do ochranné nádoby a
pozvolna potom zase spadá do hrnce. V
ochranné nádobě nalézá se děrkované dno
kterým vnikání a spadání mléka se usnad
ňuje.
Jiný spůsob. Postaví-li' se hrnek s mlé
kem nebo se smetanou na plotnu k vaření,
položme přes něj jednoduše lžíci nebo
sběračku, jest-li hrnek větší, anebo vůbec
něco ostrého, jakožto jistého hlídače, aby
nevykypělo. Začne-li se mléko aneb sme
tana nadýmati a zvedne-li se až k lžíci,
roztrhne neb rozpoltí se o ní škraloup a
uvolní se uzavřená pára, což se několikrá
te opakuje a proto mléko několik minut
vařiti se může, aniž vykypí. Na prudce
rozpálené nebo žhavé plotně prostředek
tento méně se osvědčuje.

Jak možno vypátrati, kam slepice zanáJLPřed snášením namažeme slepici střív
ko solí, načež ona počnouc tlačiti, pospí
ší v úkryt, kam vejce zanáší.

Mladé pivo. — Prostředek ke spaní. —
Mladé pivo, které vždycky více méně nezkysálých látek obsahuje, které pak v ža
ludku doky sávají, spůsobuje u osob špat
ně zažívajících a u starých lidí snadně
těžkosti a ruší jejich spánek. Co prostře
dek proti tomu radí se žvýkati několik
dobře upražených kávových zrnek. Někte
ré osoby béřou též proti tomu čajovou
lžičku známé tinktury chimi obsahující,
která se v lékárnách pode jmenem Robert
White prodává. — V Mnichově používalo
se dříve muškátového ořechu. Ještě před
50 lety měla zde každá sklepnice malé
strouhátko a muškátový ořech při ruce, z
kteréhož na požádání něco do sklenice
nastrouhala.
Muškátový ořech působí
nejen proti kvašení, ale podporuje i spá
nek. Anglický lékař Murray tvrdí, že
jest lepším uspávajícím prostředkem než
opium, chloral a bromid draselnatý. Spá
nek po něm jest pevný a klidný, s příjem
nými sny a zažívání jest lehké; hodí se
zvláště pro starší osoby. Arci nesmíme
zde zapomenouti, že všechny podobné
prostředky mají při rozličných osobách
rozmanitý účinek a že často, vezmou-li se
ve velkých dávkách, působí na někoho
zcela opáčně.
JBolesť u srdce. O účinku horké vody
na srdce dočítáme^se v jistém anglickém
listu lékařském následujícího případu:
Následkem vdechnutí chloroformu pře
stalo nemocnému srdce tlouci a umělým
vdechováním, jehož bylo po deset minut
užíváno, se koloběh krve neobnovil až teprvé když teplý obkladek byl použit. Při
záchvatech křečovitých jest záhodno pro
středek tento upotřebiti.

Jak možno vonného a chutného ovoce
dosíci. Jasmín, bez a jiné voňavky (voňa
vé rostliny a květy) se usuší, přidá se jim
resedy a vše uschová se do uzavřené ška
tule, by vzduch k tomu nemohl. Má-li
ovoce příjemnou muškátovou chuť obdr
žet!, ukládá se vrstevnatě v koření a vo
ňavé sušené rostliny tyto; ve dvou až
třech nedělích dostávají hrozny, jablka,
hrušky a veškeré uložené ovoce velmi do
brou chuť a vůni.

JPohled na Filadelfii

Příspěvky životopisné k našim podobiznám
Thomas Alva "Edison. (Ku stránce 41.) Vě
hlasný tento vynálezce v oboru elektriky, tele
grafie a věd s nimi spřízněných jest poměrně
velmi mlád a přece jen prokázal již společnosti
lidské nesčíslně služeb nemálo platných. Na
rodil se roku 1817 v státu Ohio z chudé rodiny
i musel se hned od nej útlejšího svého mládí
sám o sebe starali. Pravidelného školského
vzdělání nedostalo se mu nikdy a za vše, čemu
* se. přiučil, děkuje jen svému přičinění a nezlom
né vůli i vytrvalosti. Záhy se živil prodává
ním časopisů a tu připadl také na myšlenku, že
by mohl na vlaku, — neboť obchod svůj pro
vozoval jen na dráhách—vydávat svůj časopis·
Úmysl svůj také uskutečnil i vydával ,,Grand
Trunk Ilerald.” V 17. roce svém naučil se
telegrafii a tu také počal bádati i pracoval neúmorně, až učinil několik důležitých vynálezů.
Od té doby pak překvapoval svět bez ustání
novými vynálezy ohromné téměř důležitosti,
z nichž pouze jmenujeme mikrofon, fonograf,
a jeho elektrickou svítilnu. Nyní pracuje na
tom, jak možno úspěšně seříditi soustavu, kte
ráž by elektrické světlo z jednoho místa roz
váděla na libovolný počet míst jiných. Při
pilnosti a mládí jeho lze se do něho nadíti ještě
mnoha velkých a důležitých vynálezů.
J. Warren Keifer. (Ku str.—) Po presi
dentu našem jest ve Spojených Státech třetí osobností v důstojnosti úřádní předseda sněmov
ny zástupců v kongresu. Čtyřicátý sedmý kon
gres zvolil pro důležitý tento úřad J. W. Keifera, ačkoliv jest mužem poměrně ještě mladým,
neboť narodil se dne 30. ledna 1836. Rodištěm
jeho jest okres Clark v Ohiu, v státu to, kterýž
nám—vedle mnohých mužů ničemných—odcho
val i.mnoho výtečníků- Keiferův otec byl farmerem, syn však neoddal se povolání otcovu,
nýbrž věnoval se studiím právnickým, jež ukončil roku 1856, tudíž v 20. roce věku svého.
Když propukla osudná válka» občanská, vstou
pil do vojska severního co major, bral činného
podílu na celé válce, držel se velmi statečně a
byl konečně povýšen až na generála.
T. O. Howe, (ku str.—) vrchní poštmistr
Spojených Států narodil se dne 7· února r. 1816
v Livermore u v okresu oxfordskom v Maine-u.
Školského vzdělání dostalo se mu dosti dobré
ho. Howe studoval práva, usadil se pak co
právník a zabýval se politikou. Roku 1845
zvolen do státního sněmu, přesídlil se později
do Green Bay ve Wisconsinu, kdež zvolen ob
vodním soudcem, poděkoval se ale po pětile
tém úřadování a zvolen roku 1861 za spolko
vého senátora i sloužil s malými přestávkami
v úřadě tom až do roku 1879.

Fred. Theodore Frzlingshuysen, (ku str. 71.)
Blainův nástupce v úřadu tajemníka zahranič
ního narodil se dne 4. srpna 1817 v New Jer
sey i pochází z rodu hollandského. Jeden z
předků jeho byl členem kontinentálního kon
gresu, major-generálem v revoluční válce a po
zději senátorem spolkovým. Mladý Fred stu
doval právnictví a pak se mu věnoval v písárně
strýce svého, kterýž byl v. 1844 s Clayem čekancem pro úřad místopresidentský a o syna bra
trova osiřelého pečlivě se staral· Odbyv roku
1838 studia právnická stal se později vrchním
návladním, senátorem spolkovým a za Granta
Jmenován vyslancem Soustátí v Anglii, nepři’
jal však hodnost tu, nýbrž zůstal raději v sená
tu až do roku 1877, kdy se uchýlil v soukromí»
aby později povolán byl v mnohem čestnější
úřad tajemníka zahraničního.
T. JI. Brewster. (Ku str. 75.) Vrchní návladní
Soustátí narodil se 13. října 1816 v okresu Sá
lem v New Jersey. Odbyv studie v Princetonu
r. 1834, věnoval se právnictví. President Polk
jmenoval ho komisařem na rozsouzení nároků
kmene Čirokýzů proti Soustátí a r. 1867 byl
jmenován návladním státu Pennsylvanie. Po
40 let byl Brewster považován za nejlepšího
právníka ve Filadelfii i dařilo se mu v pěně',
ním ohledu znamenitě. I co klasický učenec,
přednášeč a řečník se vyznamenal.
Karel Marx. (Ku str. 79.) Věhlasný myslitel
a hlasatel zásad dělnických i pravé lidskosti na
rodil se 5. května 1818 v Trieru. Oddal se
studiím právnickým, později ale studiím dějin
a filosofie. Co profesor filosofie přišel roku
1841 do Bonnu, nezaujal však svého místa, ný
brž stal se redaktorem ,,Rýnských Novin,‘‘
když byl do nich dříve napsal několik Článků
s všeobecnou pochvalou přijatých.· V době
novinářské jeho činnosti povstal důkladný jeho
spis ,, Kapitál,” kterýž v dělnických poměrech
spůsobil obrat úžasný. Psal pak mnoho do
brého, po ,,Kapitálu” však jest nejlepším jeho
spisem posouzení Proudhonova spisu , »Filoso
fie,” Socialismus a komunismus nalézaly v
Marxovi nejschopnějšího hajitele a vysvětlovatele, kterýž není do dnes ve svých důvodech
přemožen. Marx musel se pro své revoluční
jednání utéci z Německa do Belgie, byl vsak i
odtud na žádost pruské vlády vypuzen. V ro
ce 1848 vrátil se do Porýní a vydával zde nový
list revoluční, pro kterýž byľ skoro stálo v sou
dech. Roku 1849 byl vypovězen a nalezl bez
pečného útočiště v Londýně, kdež se věnoval
pilné práci vědecké a dopisoval do novoyorské
,,Tribuny.” Jeho spis ,,Kapitál” byl záhy pře
ložen do ruštiny frančtiny i jiných řečí. V
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Londýně, kdež mohl znepokojován pracovali,
také Marx šlechetný i užitečný svůj život do
konal·
Charles J. Folger. (Ku str. 85) jmenován
po vystoupení Windoma z kabinetu tajemníkem
národní pokladny. Folger narodil se 16. dub
na 1818 v Massachusettsu. Do státu novoyorského přibyl co hoch dvanáctiletý. Studoval
práva u vyhlášeného právníka i byl r. 1837
předpuštěn před soud vrchní za obhájce. Koku
1844 ustanoven jakožto demokrat soudcem.
Když pak v|Soustátí obživla otázka otrokářská,
vzhledem k níž se demokraté na dva tábory
rozpadávali, přidal sq jakožto protivník otro
ctví ku straně republikánské Po osm roků
od roku 1861 zastával úřad státního senátora,
byv zvolen republikány. Záhy byl uznáván co
vůdce strany dříve ještě než se objevil značně
mladší Conkling. Ve službě veřejné stál vždy
na straně poctivců a stavěl se na odpor těm.
kteří chtěli kořistiti na úkor národa.
Leon Gwmbetta. (Ku str· 89). Znamenitý
francouzský státník a vlastenec narodil se dne
20. 1838 v Cahorsu. Studoval práva a byl ro
ku 1859 připuštěn k soudům. Mladistvý práv
ník jevil při volebních bojecli republikánů ta
kovou obratnost že byl brzo uznáván za jednoho
z nejlepších vůdců, při hájení republikánských
časopisů vyznamenával se svou výmluvností a
proslul také odvážnými a obratnými útoky na
vládu a státní převrat. 4. září 1870 prohlásil ve
sněmovně sesazení Napoleona a jeho rodiny na
věky s trůnu francouzského a převzal v národ
ní obraně ministerstvo vnitra· Ve válce pro
kázal vlasti své služeb nesiněrnýclb ačkoliv se
nepodařilo zamýšlené jeho vypuzení nepřítele
Němce z rodné půdy francouzské. Po koneč
ném * urovnání válečných záležitostí zvolen
Gambetta v desíti okresích do sněmu. V
sněmovně pracoval jen ku. zdaru a upevnění
mladé republiky, jíž obětoval i to nejdražší co
mladý, vynikající státník vůbec obětovati mů
že—svou ctižádost. Kdyby se byl o to zasazo
val mohl se snadno státi presidentem republiky
francouzské, znal však svou povahu a věděl
dobře, že by jeho presidentura mladou republi
ku zabila, že musí/posečkati na dobu pozdější.
Gambetta jest opravdu jedním z nejvíce vyni
kajících velikánů francouzských a zaujme dří
ve nebo později stolec presidentský.
David Kalakaua, král sandviČskýcli ostrovů.
(Ku str. 93.) Nynější král ostrovů sandvič
ských, jichž se čítá celkem 11a jichž rozloha
obnáší 358 čtver. mil, vládne zemi své ústavně
a má za rádce některé politiky z Ameriky a ze
starého světa. Narodil se 15. listopadu 1836.
Ameriku navštívil prvně roku 1874 a podruhé
r. 1881, aby se obeznámil s našimi různými za
řízeními a do své země jich zavěsti mohl.

Michal DimitredČ Skobelev. (Ku str. 99,b
Slavný tento ruský generál nadělal v loni řečí
svou držanou v Paříži k srbským studujícím
tolik
hluku, že ne bez oprávnění se
mělo ve vládnoucích kruzích evropských za tor
že válka Ruska s Německem jest neodvratnou.
V řeči té vyslovil Skobelev mínění milionů
svých krajanů, že celý národ ruský očekává
válku s Německem na život a na smrť, z níž.
pak Rus vyjde co vítěz veliký nad německou,
zpupností. Skobelev narodil se roku 1841.
Otec jeho byl generálem a i syn nastoupil v
útlém již mládí dráhu vojenskou. Vyznamenal
se jmenovitě v Turanu v Asii na vojenských vý
zkumech let 1871 a 1872 a ve válce roku 1873za účelem dobytí Chivy vedené. Největší však
úlohu hrál ve válce rusko turecké, v kteréž do
byl opevněného Lovocu a dne 10. prosince 1877
i Plevno. jež považována téměř za nedobytné.
Slavným bylo jeho překročení se silným voj
skem Balkánu a zajetí armády turecké u Šipky
dne 9. ledna 1878. Roku 1880 byl pověřen vý
pravou proti Tekke-Turkmanům i dobyl zde
skvělých vítězství. Poslední dobou dával na,
jevo své smýšlení všeslovanské a nenávisť vůči
Němcům. Byl následkem toho povolán carem
domů. Tehdy nenapadlo nikomu ani ve snu?
že života mladého hrdiny jest již jen na krátko.
Dne 7. července rozlétla se po celém světe
vzdělaném truchlivá zajisté -zvesť, že generál
Skobelev náhle v Moskvě zemřel. Vyprávělo
se, že Skobelev odklizen násilně z cesty, poně
vadž maje ústa otevřená, byl nepohodlným
vládě. Co na tom pravdy nelze zjistiti. Lékařů
kteří mrtvolu hrdiny pytvali, prohlásili, že
Skobelev zemřel následkem přetržení srdečních
cev. O několik dní později odbýván slavný
pohřeb mladého vojevůdce za účastenství všech
vrstev národa do Spaše v gubernii kazanské.
Don Francisco Garda Calderon. (Ku str..
104 ) Jihoamerická republika Peru vedla po
několik let krutou válku se sousední republikou
Čili i byla na dobro poražena a takřka zničena.
V dobu tu zvolen presidentem republiky peruvánské Don Francisco Garcia Calderon, na je
hož rámě složeno tudíž veliké břímě a nemalá
zodpovědnost Narodil se v městě Arequipa,
studoval universitu, věnoval se právnictví, byl
pak profesorem universitním, všímal si politiky
a byl volen do různých úřadů až konečně i
úřadem presidentským pověřen v době nanej
výše závažné. Calderon vyniká vzdělaností?
vlastenectvím a poctivostí, i nadějeme se, že
se mu podaří povzuésti nešťastnou zemi jeho
na kýžený stupeň blahobytu a spokojenosti.
Baron J. von Schaeffer. (Ku str. 105). Moc
nářství rakouské má nyní při vládě naší v
osobě barona Scliaeffera, osvědčeného již diplo
mata, kterýž vzdor svému mládí zastupoval
Rakousko již při mnohých důležitých příleží-
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tostech; tak ku příkladu při pařížské výstavě
r. 1867, ve vyslanectvu při dvoře francouzském
íingliiekém, jakož i v Cíne, Japonsku a Siamu.
Do Ameriky přichází dobrovolně, neboť maje
několik vyslaneckých míst na vybranou, sám
■zvolil místo washingtonské. S řečí anglickou
Jest výborně obeznámen.
Adolf Kraus, (ku str. 179) český školní
rada chicagský, narodil se v Blovicích dne 25.
února 1850. Rodičové jeho měli v místě tom
obchod pekařský. Když byl Adolf pět roků
:Stár, odstěhovali se rodičové jeho do Rokycan,
kdež si zařídili obchod se střižním zbožím. V
Rokycanech navštěvoval školu obecnou a pak
reálky až do svého 15 roku. Otec jeho zemřel
<dva roky před tím. Hned po svém vystoupení
z reálky cestoval äamoten do Ameriky. V No
vém Yorku hledal místo co knih vedoucí, nc
znaje však jazyka anglického, nemohl obdržeti
místa. Odcestoval pak do New Havenu v Connecticutu. Nemohla zde obdržeti lepšího místa,
přijmul práci v továrně na bedny. U večer
navštěvoval školy. Po několika měsících byli
všichni dělníci továrny z práce propuštěni a
Kraus pracoval pak na farmě poblíž West Ha
venu, Conn. Farmer, u něhož pracoval. Ame
rikán, zvěděv, že umí dobře německy, vzal ho
z oráče a nechal ho vyučovati dítky své něm
čině. I jiné dílky z okolí braly účastenství na
vyučování tom. Pobyv tam do jara roku 1867,
-odcestoval do Painesville, O., kdež se mu do
stalo místa prodávače v střižním obchodu.
Roku 1864 přijmul místo prodavače v Clevelan<dě, O. a na podzim téhož roku započal vésti
ve spolku se svým bratrovcem takovýtéž ob
chod v Hudsonu, Mích., kdež se jim dobře
dařilo. Zde počal se učiti právnictví pod stát
ním návladním okresu toho, p. J. Sawyerem.
Neměl tehdy v úmyslu oddati se právnictví,
nýbrž zůstati obchodníkem a seznamoval se se
zákony jen z té příčiny, že v tom nalézal záli
by. V lednu 1872 vyprodali obchod a Kraus
přišel do Chicaga. Zde začal obchod s liho
vinami, ale za tři měsíce se toho nabažil a vy
prodal. Na to odcestoval do Cech návštěvou
k matce. Navrátiv se, přijal místo prodávače
v střížním obchodu, kteréž ale za 3 neb 4 mě
síce opustil, maje.v úmyslu oddati se stavu,
kterýž se mu tak velice líbil—právnictví. Obě
toval dalším studiím tři roky a představil se
roku 1877 vrchnímu státnímu soudu v Ottawa,
aby zde složil zkoušky právnické. Zkoušky
dopadly dobře i obdržel svůj diplom právnický.
Téhož roku se oženil. Hned první rok své
právnické prakce měl dva velké soudy a sice
soud Jiskry, obžalovaného ze zabití Irčana
De Witta (Jiskra odsouzen k pětiletému pobytu
v káznici, byl však přičiněním Krausovým po
dvou letech omilostněn) a soud Čecha Villingera, obžalovaného ze zavraždění manželky

propuštěného však, poněvadž porota uznala, že
Villinger byl šíleným. V červnu 1881 jmeno
ván Kraus od mŠŠťanosty chicagského, Cartera
H. Harrisona školním radou a sice hlavně pro
to, že jest Čechem, ačkoliv i vzdělání jeho silně
padalo na váhu. V úřadě tom vyznamenal se
hlavně tím, že prosadil přijetí návrhu, dle
kteréhož na všech školách, v jichž okrsku po
žádá 40 mladíků té či oné národnosti o to, má
býti otevřena večerní škola anglická na základě
mateřského jazyka žadatelů.
Antonín Kubát. (Ku str. 183.) Přítel náš
z okresu Steel v Minnesotě, p. C. N. T. nám
píše: Předsevzal jsem si, že do příštího roč
níku Vašeho kalendáře podám obšírnou zprávu
o českých osadách, jejich obyvatelstvu, vzdělá
ní atd v Minnesotě, pro tentokráte chci vám
však předvésti jednoho z našich nejstarŠíčh a
nejzkušenějších osadníků—Antonína Kubáta,
věrného a upřímného vlastence, přítele v nouzi
postavených spolurodíků. milovníka pokroku a
svobody. Ctěn a milován nejen od svých ro
dáků, ale i od občanstva jiných národností, za
stává již po několik roků obecné úřady, jme
novitě pak úřad školního rady a těší se mezi
veškerým občanstvem pověsti nejlepší. Však
o osudech jeho nechám ho raději vypravovat!
samotného: Narodil jsem se v Dlouhé Třebo*
vé dne 10. května 1815 a vyučiv se řemeslu
krejčovskému, prováděl jsem je až do roku
1854. V tomtéž roce vzbudila se ve mně my
šlenka opustiti tu drahou českou vlast a hledat
si lepší budoucnost za dalekým oceánem ve
svobodné zemi. Bylo to dne 3. srpna 1854,
když jsem po sedmdesáti denní plavbě na pla
chetníku se šesti nedospělými dítkami vkročil
na půdu americkou. První domov náš byl u
švakra ve Freeportu v Illinoisu, kdež jsem se
po dva roky zaměstnával prací, která se mi
naskytla. V letě pracoval jsem v rolích a v
zimě při prabídném výdělku píchal jsem jehlič
kou.
Po dvouleté trapné zkušenosti a maje
$45 dluhů, pustil jsem se s pěti dítkami do'stá
tu Minnesota a sice do okresu Steele. Prvním
místem, kde jsem se o své štěstí pokusil, byla
obec owatonská, 4 míle vzdálená od městečka
Owatonna, kteréž tehdáž ovšem pouze ze 16
domků pozůstávalo. Po nedlouhém hledání
vynašel jsem si 80 akrů dobrého pozemku. Co
však počíti si na -’zimu a zabezpečit! od hla
du a bídy sebe i svou rodinu? Bída dosáhla
svého vrcholku. Staré přísloví jedno praví:
,,Nezoufej ale doufej!” a tak i .my v naději na
lepší časy tu zimu a bídu přestáli. Hladu jsme
ovšem -dosti zkusili. Nastalo jaro a s nim ovšem i jiná obtíž a sice otázka jak zdělat kus
pozemku? Když však je nouze nejvyšší, pří
tel prý je nejbližší a tak se také stalo mne.
Sousedé mi tak dlouho než jsem si pomohl k
potahu zdělávali půdu a já jim to oplácel buď
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prací nádennickou aneb jsem jim to nahradil je konečně lékař zapověděti, chce·li si udržeti
hličkou. Po čtyřech letech zmolú jsem se na pá zrak, aby zůstával v povolání tom, nýbrž od
rek volů. Nastala doba, kdy mi Štěstěna počala poručil ma venkov a zdržení se prací pro oči
přáti. Každým rokem se zpracovalo o kousek ví namáhavých; to bylo 1865. Téhož roku vzdor
ce; pak začalo se kousek po kousku přikupovati všemu protivení se příbuzných a přátel odplul
až jsem docílil na 400 akrů dobrého pozemku. do Ameriky a stal se zákopníkem usazení zde
Nouze, nesnáze, bída a trampoty musely vymi rodiny Fišerovy, která později jej následovala
zeli nyní z mysle, neboť tam patřily dítky—těm celá. Zdržev se krátko v New Yorku, jel na
musela se zabezpečit budoucnost a především západ a usadil se v Chicago. Nej prvé si obsta
také škola. Tehdy neměli jsme to pohodlí se ral naučení se jazyku zemskému, a bral hodiny
školou jako nyní, já však přece dítky své nau od jednoho učitele, načež vstoupil do obchodní
čil či 'ky mluvit, číst a psát, což by mělo býti koleje Bryant a Stratton, kde během tří měsíců
'.’ahou každého českého otce. K závěrku po provedl běh, který obyčejně trvá tři roky a
dotýkám, že jsem pět dítek, každé 80 akry po dostal své diploma.
zemku podělil a ostatní 4—(neb mi jich příro
Na to pracovai u několika největších ob
da ráčila 9 dopřáti) jsou též otcovsky poděle chodníků zdejšího města po sobě, postupuje od
né. Na osmdesátce, kterouž jsem prvně zdě- nejnižší služby k vyšší a zodpovědnější, až ko
lávati počal, bydlím podnes a myslím že zde nečně dostal místo cestovatele, kteréž mu po
setrvám pokud mne mé děti a vnoučata, kte dalo příležitosti poznati a studovati zemi i lidi.
rýchžto poslednějších čítám 30, nebudou muset Cestoval po celé čtyry roky po celém Soustátí
donésti na místo, odkudž není návratu.
až k Tichomoří.
Když byl veliký oheň chicagský zničil téměř
E. A. Fišer, první český smírčí soudce chi
cagský. (Ku str. 179.) Edward A. Fišer, jenž jeho zaměstnavatele, přestal pracovati pro něj,
tyl ustanoven za prvního smírčího soudce v opustil dráhu, kterou tak dlouho byl kráčel a
Chicagu a otevřel nám tak dráhu, abychom si otevřel českou lékárnu na ulici Halsted, nedale
na tom místě udrželi pro vždy jednoho schop ko 12. na jaře 1872, kde pomocí vzdělaného lé
ného Čecha, narodil se v Dobřichovicích v Če kárníka a svého bratra, nyní dra. G. Fišera,
chách 18. května 1847. Rodiče jej od mládí prospíval zdárně. Na podzim ale prodal ob
opatřili vychovatelem a učitelem domácím, kte chod ten a věnoval se studiu práv s jedním
rý jej připravil tak dalece, že jsa 10 roků stár, znamenitějším právníkem a navštěvoval právní
byl přijat na gymnasium v Mladé Boleslavi kolej Union po dva roky pod nejlepšími profe
pod piaristy, pak přestoupil do Králové Hradce sory, tak že v létě 1875 dostal své diploma jsa
a konečně když spozorovali u něho zvláštní jeden z prvních své třídy.
vlohy pro obchod, poslali jej do obchodní ško
Tu zadal za dvoje povolení, a sice jedno k
ly do Prahy, kterou prošel s výborným úspě vrchnímu soudu státu za povolení k hájení před
chem. Vystoupiv ze školy nalezl ve velkém soudy, a druhé k okresnímu písaři tohoto okre
domě obchodním místo knihvedoucího v Praze su za dovolení k ženění. Dostal obě a podzi
pro sebe a výhradní dozor značného vybírání a mek 1875 spatřil jej co nově usazeného a žena
dopisování. To jej přivedlo do styku s právní
tého právníka českého s úřadovnou na Dearky a soudy a tu se stalo, že jeho zalíbení na born ulici. Co takový účinkoval až do té doby,
právech se vyvinulo.
kdy guvernér S. M. Cullom jej jmenoval pro
Bedlivé jeho plnění povinností mělo nepří stolici smírčího soudce západní strany města
znivý účinek na jeho zrak, tak že mu musel Chicago dne 28. ledna-1882.

DVÉ
1. Nový York.
Před dvěma sty a sedmdesáti lety bylo mě
sto, na němž dnes stojí Nový York, tak zvaný
Manhattan Island pustinou. Tam kde se tá
hnou dlouhé ulice a široké avenue, tam nalézala
se tehdy pouze stezka lovcova; tam kde dnes
hrdě se pnou k obloze vysoké obchodní paláce
a rozkošné domy obydelní, tam tenkráte nalé
zaly se bídné chatrče indiánské. Jestiť skoro
neuvěřitelno, proto
však přece pravdivo,
že roku 1626 celý Manhattan Island byl domo
rodcům odkoupen za věci různé v ceně asi $24.
A dnes odhaduje se cena pozemkového ma

VrOHZODLTÍ.
jetku města toho na více než 812 milionů do
larů. Roku 1650 obnášel počet obyvatelů mé
ně než 1000, roku 1876 poskytuje město obrov
ské ve svých zdích útulku více než jednomu
milionu obyvatelů.
Rozumí se, že Nový York obsahuje mnoho
pozoruhodného nejen z doby nej novější ale i z
minulosti. Rádi bychom déle setrvali při vyličování všech zvláštností a pamětihodností, avšak obmezené místo naše nedovoluje nám
toho a proto poukážeme jen stručně k někte
rým pozoruhodnostem.
Z nesčíslných chrámů novoyorských nejpřed
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nější zasluhuje pozornosti chrám sv. Trojice na
Broadway. Náboženská obec sv. Trojice byla
založena roku 1696 a jest dnes nejzámožnější v
celé zemi, neboť jmění její páčí se na miliony.
Kostel v nynější své podobě zasvěcen r. 1848.
Jest 190 stop dlouhý, 80 široký a má věž 284
stop vysokou.
Na hřbitově při kostelu tam odpočívá mnoho
francouzských Hugenottů z vlasti vypuzených
a přečetní vynikající Amerikáni. Na hřbitově
jest zřízen nádherný pomník americkým vojí
nům zahynuvším ve vězeních anglických. Ji
ným pozoruhodným chrámem jest tak zvaná
„Middle Dutch Church,” roztomilá to budova
stavěná r· 1729.
Z budov ostatních zasluhují důkladné pozor
nosti budova telegrafické společnosti „Western
Union” v obrovských rozměrech provedená a
pěknou věží korunovaná; dále budovy časo
pisů „Evening Post,” ,,Staatszeitung” a „Tri
bune;” budova poštovní, budova knihovny ku
pecké, Zednářský chrám, budova křešťanských
mladíků, velké ústřední nádraží atd.
Parků a menších veřejných sadů má Nový
York hojnost, ze všech však a i nej
větším a i nej velkolepěji založeným jest Cen
trál Park. Se zakládáním veřejného sadu toho
započato roku 1858. Centrál Park pojímá 843
akrů půdy i nalezneš zde vše co příroda a ruka
umělá vykouzliti dovede. Nedaleko od vcho
du do parku při páté avenue nalézá se museum,
jehož návštěva se opravdu každému vyplatí.
Roku 1474 započalo se stavbou nové budo·
vy musejní, ku kteréž bude připojena povětr
nostní i hvězdářská pozorovatelna a umělecká
galerie. Výlohy na budovu a vše ostatní bu
dou obnášeti $6,000.000.
I Brooklyn, kterýž jest od Nového Yorku
jen vodou oddělen a více než půl milionu oby
vatelů čítá, obsahuje mnohé pozoruhodné.
Zmiňujeme se zde jen o radnici, soudnici,
akademii hudební, budově umělců, poště a o
Prospect Parku, kterýž jest zajisté nejpůvab
nějším v celé naší zemi, neboť neobsahuje té
měř nic dělaného—všechny jeho krásy jsou při
rozené a tudíž také více okouzlující·
Nejvelkolepějším dílem stavitelským bude
zajisté obrovský most, kterýž se dostavuje a
Nový York s Brooklynem spojovati má.
Čechů nalézá se vNew Y. asi 15—18000. Nej
hustěji jsou jimi obydlené ulice 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jde-li cizinec těmito právě ulicemi myslí se
skutečně býti přenesena v některé lidnatější
město v Cechách, neb na ulicích takřka neslyší
jinak mluviti nežli česky a nadpisy nad ob
chody a hostinci hlásají, že
jsou české
aneb aspoň, že se tam česky mluví. V ostat
ních částech města nebydlí Češi tak těsně po
hromadě jako právě v ulicích těchto, ačkoliv se
upříti nedá, že počínaje ul. 1. bydlí skoro v

každé ul. až ke 130. nějaký Čech. Větší část na
lézá se v Morrisanii, kdež posledním rokem za
řízena i škola svobodomyslná, kteráž za obe
zřetného vedení obč. Buňaty zdárně pokra
čuje. Taktéž v Brooklyně žije něco Čechů
ačkoliv porůznu a daleko od sebe bez všeho
bližšího styku přátelského.
Samostatných českých obchodů a jiných zá
vodů čítá Nový York značný počet, hlavně dlu
žno jmenovati oděvní závod p. J. Matičky,
směnečný obchod p. Fr. Výborného a syna, ve 
řejné notářství p. F. Brodskýho, lékárnu p. Ed.
Ševčíka a jiných a jiných. Nejvíce ovšem jest
zde hostinců, tak že v skutku v některé z jme
novaných ulic v českém okrsku nalézá se 10—12
českých hostinců. Z těchto dlužno hlavně jmenovati hostinec p. Pospíšila (dříve F. Šafaříka}
číslo 533 5. ul. kdež jsou místnosti „Národní
Jednoty,“ Sokola, jeviště ..Thálie“ a mnoho
jiných spolků. Jest to jediná místnost, kdež,
se odbývají zábavy, divadelní představení,
menší plesy atd., větší plesy neb divad. před
stavení odbývány bývají ponejvíce v německé
..Turnhalle. „Národní budovy“ zde dosud
žádné není, ačkoliv novějšího času s mnoha
stran, zejmena ale ..Národní Jednotou” velice
o to usilováno. Bylo by zajisté již z ohledu
„valného ušetření peněz“ za najímání všeli
kých místností záhodno, by se veškeré spolky
zdejší o to přičinily, by záležitost „Národní
budovy” přišla k zdařilému zakončení.
Spolků jest zde velmi mnoho. První místo
ovšem zaujímá „Národní Jednota” jejíž účelem
hlavně jest všemožné podporování živlu národ
ního. Národní Jednota rozpadá na: Výbor
ústřední, odbor vzdělávací, pěvecký a drama
tický (Thálie). Všechny tyto odbory mají míst
nosti v Národním hostinci p. Pospíšila GlříveSafaříka). Další spolky zábavné a vzdělávací
jsou tyto: Sokol, tělocv. jednota v místnosti
p. Tospíšila, Záb. vzděl. a v nemoci podp.
spolek „Záboj,” Záb. a v nem. podporující . sp.
„Slovan”, zábavný a dramat, spolek „Vlastimil’"
vzdělávací sbor ,,Ladímír Klácel” v Morrisanii,
český veslařskj' klub, jednota „Svornost,” „So
kol” v Morrisanii pěvecký sbor „Lukeš,” první
český „rybářský klub‘‘ atd. Podporující spol
ky v nemoci a v případu úmrtí: Rády C· SP. S. číslo 10 Jan Amos Komenský, čís· 31.
Jeroným, č. 39. Jan Purkyně, 47. Jan Hus. 49.
Otokar, 53. Ilora Kutná, 64. New York: dále·
Job. Poděbrad R. St. Lože 67, N. R. P. B..
Bohemia R. St. Lože P. N. R· O. F„ Jan IIus·
Lože 423 N. R. O. r„ Jan Žižka Lože čís. 431
N. R. O. F„ Praha Lože, č. 436 N. R.· O. F.:
ném. podpor, spolek čís. 1. občanský podpor,
spolek V New Yorku. První český střelecký
sbor, druhý český střel, v nemoci podp. sbor,
střelecký v nemoci podp. sbor „Svornost.“ Fr.
Palacký Č. 46. G. S. B„ ,,Přemysl“ č.23„ česká
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setnina střel, sboru J. S. B. W. R.. mimo to
pak: Spojená doutníkářská sekce č. 2., Ústřed
ní výbor spoj, doutníkářů, v nemoci podp. spo
lek doutníkářský, Tábor Husitů č. 88 N. Ŕ. O.
F'. a Vzájemně se podporující spolek proti ohni.
Mimo těchto pak Jsou zde ještě následující
spolky mužské: Česká sekce sociálně dělnické
strany, Spolek veteránů Český ,,Hádecký, Jed
nota Dělníků Pekařských, Dámské pak spolky
jsou následující: V nemoci podp. spolky:
„Lada,” Libuše, Vlasta a Vlastimila. Hlavní
Velkovýbor řádu Č. S. P. D. S., Řád ,.Táboritky” č. 1. Č. S. P. D. S.. Řád „Zděnka” Č.
2. Č. S. P. D. S„ Sbor „Děvín č. 11. J. Č. D.
a Sbor „Vladyka” J. Č. D. číslo 18.
Národní život v New Yorku jest velmi čilý,
Češi zdejší ačkoliv ponejvíce přináležejí sta"
vu dělnickému (doutníkářů asi 7—8000) jsou v
mnohém ohledu dosti pokročilí a najde se mezi
nimi mnohem více lidí vzdělaných, než jak by
se dalo očekávati. Hlavní zásluhu o to mají
ovšem zdejší ,,Dělnické Listy” jež za dřívějšího
vedení J. V. Čapka a nynějších redaktorů
Kochmsuna (Vive la liberte) aLiera zaji
sté i na dále se přičiní, buditi živel národní.
Mimo toho časopisu vychází zde ještě týdenník
zábavný a illustrovaný ,,Diblík” a měsíčník vě
novaný zájmům* hlavně doutníkářským „Prav
da” Nár. škola česká nemá dosud budovy vlast
ní a vyučuje v ní ponejvíce pí. F. Skardová,
manželka vydavatele nahoře jmenovaných ča
sopisů.
Ze spolků katolických dlužno jmenovati: Č.
římskou katol. obec sv. Cyrilla a Methoděje,
kteréž*přináleží i kostel na památku jmenovanýcn sv. patronů založený.
Není pochyby, že živel a ruch národní v No
vém Yorku vůči hledě se vzmáhá an poměrně k
přibývání sem a usazování se zde přistěhovalců
českých, zde se jednou usadivších malá jen
část’ stěhuje se na západ. Z přistěhovalých pak
sem velká většina, buďsi již z domova kterému
koliv zaměstnání odadná věnuje se hlavně doutníkářství, an'v tomto odboru také ještě největší
má naděje se protlouci.

2. Filadelfie.
I místo na němž se dnes rozkládá jedno z
nej pěknějších velkých měst Spojených Států,
Filadelfie, bylo před 201 rokem pustinou, v níž
se potulovalo hojně rudochů. Roku 1681 při
byli sem první osadníci z Londýna, jakožto
zástupci Viléma Penna. Následujícího na to
roku přibyl velký majitel i zakladatel osady,
Vilém Penn. kterýž si obral za účel založili
osadu, v níž by nalezli útulku všichni dobří a
utiskovaní členové všech národů, osadu, v níž
by byla založena vláda, kteráž by byla vzorem
a ukazovala lidem jak svobodnými a jak šťast
nými mohou býti. Penn přikročil ihned k dílu

svému, jež zdárně již bylo započato jeho dříve
přibyvšími vyslanci. Osadě dáno jméno Phi
ladelphia, což znamená „bratrská láska. “ Po
dvou letech povolán Penn do Anglie i očekával,
že se brzo navrátí, očekávání jeho se však ne
splnilo před rokem 1697. Mezitím udála se
velká změna. Město značně se rozšířilo a
obyvatelstvo jeho rozmohlo. Když byla Fila
delfie inkorporována jako město, odplul Penn
roku 1701 opět do Anglie, chtěje se v brzku za
se navrátiti, úmysl svůj však nikdy více neu
skutečnil, neboť se zadlužil, byl uvězněn
pro dluhy a zemřel konečně r. 1718. Filadelfie
od té doby stále se vzmáhala a nabývala kaž
dým rokem větší důležitosti.
První kongres shromáždil se zde roku 1774 a
všechny následující po něm kongresy v době
boje za neodvislost. Prohlášení neodvislosti
bylo zde napsáno, podepsáno a vydáno dne 4.
července 1776. Konvence, kteráž narýsovala
ústavu Spojených Států, sešla se zde v květnu
1787. První president, generál Washington sí
dlil zde po deset let. Zde žili nejznamenitější
mužové národa a zde sběhly se nejvíce roz
čilující události národa našeho i země se do
týkající.
Filadelfie stala se nyní druhým městem v
Unii. Obyvatelstvo její, jež čítalo roku 1701
pouze 2000 duší, páčí se dnes na 860.000. Mě
sto zaujímá rozlohu 83,000 akrů, čili 129 čtve
rečních mil. Celá jeho délka od severu k jihu
obnáší 28 mil, a průměrná šířka od východu k
západu 6 mil. Město čítá přítomně 173,000
budov, má 959 mil dlážděných ulic, 720 milply
novodu, 800 mil vodovodu a 228 mil pouličních
dráh. Chrámů čítá 507 a veřejných škol 421.
Z budov zasluhují zvláštní zmínky „Sin ne
odvislosti,” zbudovaná v letech 1729 až 1734,
budova to nanejvýše památná; „Carpenter Halí”
v kteréž se shromáždil první kontinentální kon
gres; dům Pennův v ulici Letitia; kostel známý
pod jmenem ,,Chrisťs Cliurch,” na jehož hřbi
tově odpočívají tělesné pozůstatky nesmrtel
ného Benjamina Franklina; celnice Spoj. Států,
budova to 187 stop dlouhá; mincovna v každém
ohledu pozoruhodná a každému přístupná; v
stavbě se nalézající nová budova poštovní, zří
zená ze žuly, čtyřpatrová 152 stop široká a 428
dlouhá; pamětní sín výstavy filadelfické, 365
stop dlouhá, 210 široká, 71 vysoká, zbudovaná
nákladem 1 a půl mil. dol.; museum pennsyl-vanské i národní; akademie věd přírodních a
krásných uměn; nová městská radnice, s jejíž
stavbou se počalo roku 1871, kteráž však dosud
není dohotovena, ačkoliv již stála 8 mil. dolarů
a jejíž rozloha jest obrovská; chrám Svobod
ných Zedníků.
Mimo to má Filadelfie celou řadu veřejných
knihoven a ústavů vzdělávatelských, dobročin
ných, zdravotních atd., překrásné parky větší i
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menší a nekonečnou radu spolku i chrámu
všeho druhu. Sekta česko-moravských bratří
má zde tri chrámy. Divadel jest zde velmi
mnoho, žádné však nevyniká v jakémkoliv
ohledu.
V městě žije asi na sto Cechů totiž takových
kteří se vůbec k Čechům hlásí. Život spole
čenský není v takém poměru jako nalézáme v
městech jiných za to však rodáci tamnější jsou
dosti pohostinští. Jsou zde zastoupeny dva
české sbory a sice sbor Vlastimil, kterýž odbývá
své schůze na třetí ul. v německé místnosti
dříve Čecha p. Brunera a řád Moravan č. 15.
Č. S P. S., který se schází v hostinci pana Jos.
Boška, roh Fairmount ave. a ul. New Markét,
kterýž jest jediným českým hostinským v mě

stě. Mimo toho jest zde několik samostatných
obchodníků a sice závod pekařský p. Fr. Holýho, řemenářský p. Fr. Wirtha, ml. a p., sluší
též podotknouti že.zde jest zařízen po českém
způsobu pivovár p. Laubra kde jest zaměstnáno
asi 30 Cechů, sládkem jest p. Vojt. Moeser
Cech, sklepmistrem p. Vobořil. vařičem p. Ku
bát. Pivo jest skutečně dobré a též vyhlášené
na celém východě, svědčí zejmena, že musí pan
Lauber, každým rokem pivovár zvětšovat, by do
stál objednávkám. Zvláště pak zmínky zasluhuje
zahrada p. Laubra vedle pivováru v ul. Colum
bia a Broad, která jest velmi vkusně upravená7
a rozsáhlá. Dobrá kapela přednáší koncertní
skladby každý den mimo neděle večer. Neděl
ní zákon zapovídá prodávání piva a lihovin.

Domácí ples pana listovního Skákala.
listovní Skákal býval velikým tanečníkem. Celé okolí vyprávělo si
po každém plesu, který se byl v městě B.
odbýval, o pánu Skákalovi, jemuž v tanci
nebylo na světě rovného. Což byl jedno
nohý Donáto u porovnání se Skákalem?
Uměl Donáto tančiti polku, valčík, kvapík
a ten staročeský rejdovák tak, jako Ská
kal? Ba neuměl! A vše toto skvělé nadá
ní, veškerá sláva mašeho Skákala vzala za
své, jakmile se oženil. Ne ale snad proto,
že by se byl sám zřekl tance — to ne! byl
by velice rád i na dále okouzloval svými
skoky město B. i celé okolí, ale jeho man
želka byla rozhodnou nepřítelkyní toho
„bláznivého hopkování”— tak totiž nazý
vala božský tanec — a on musel odříci se
na vždy nejlepší své zábavy. Arciť chlubíval se dosti často, že je v domě pánem
a že ho žena nikdy nedostane pod panto
fel, ale co naplat, tancovat přece nesměl.
Dlouho, předlouho snášel strast svou,
až ho touha po tanečku přiměla ku kroku
rozhodnému.
„Ženo, ženuško, drahoušku, cukroušku
miláčku,“ počal jednoho dne při snídaní,
„hleď — ne, chtěl jsem říci: slyš, co ti*
povím. Jsem nemocen a není věru divu—
neboť neustále sedět v kanceláři, to nevy
drží nikdo. Radil jsem se s lékařem a co
mi odpověděl? Musíte se pohybovat, mu

síte tančit. Ano, ano, tančit můj holoub
ku, tak řekl doktor a dodal: neuposlechnete-li, nezatančíte-li si ob čas, stvrdnou
vám jatra a pak nestojím za nic! Vidíš,
drahá ženuško, ne snad že bych byl žá
doucím tance, ale jedině proto, že to ká
že pud sebezáchovám, jedině z ojjledů
zdravotních tě prosím, abychom příští ne
děli navštívili spolu věneček, který pořá
dají zdejší akademikové.“
„Milý Krišpíne,“ odpověděla paní li
stovní, „z toho nebude nic! V neděli tan
covat nebudeš, ale uznávám, že se něco stát
musí k vůli tvým játrám“ — při tom se
potutelně usmála — „a proto ti slibuji, že
v den tvých norozenin se vytancuješ, jako
snad nikdy jindy!“
„V den mých narozenin, Kornelko?“
ptal se zaražen pan Skákal. Jak to myslíš,
drahoušků? Jsem narozen patnáctého říj
na a pokud vím, neodbývá se v ten den
po celičkém okolí žádný ples.“
„Řekla jsem již,“ odpověděla panička
rozhodně, „že na den svých narozenin bu
deš tančiti a také dostojím slovu. Při
tom zůstane!“
„Snad nechceš k vůli mne dávati do
mácí ples?“ ptal se radostí se chvějící
Skákal.
„Pakli věc tak pojmenovati chceš, ne
mohu ničeho namítati.“
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„Andělí! Má božská Kornelie,“ zvolal kéhosi knihovního výtáhu nohou dokonce
Krišpín a vesele si poskakuje hnal se ote takt dává!
Toť znamenalo arciť něco zvláštního,
vřeným náručím po své ženušce, která ale
ale co? Písař marně si lámal hlavu a jak
oběma rukama se bráníc ho odbyla:
_ „I to by ještě scházelo, hrát komedii! by také mohl uhodnouti, co dnešního dne
Dělej aby’s nezmeškal úradní hodinu. Bu mysl pana Skákala zaujímá? Vždyť o do
mácím plesu neměl ani tušení, ale právě
de co nevidět devět!“
A s tím byla věc odbyta. Ptal se ně tato okolnost ho přiměla k předsevzetí, že
kolikráte drahé své Kornélky, jak to s tím vyslídí příčinu dnešního podivného počí
domácím plesem myslí, koho pozve a po nání si pana listovního.
Konečně udeřila pátá hodina a pan
dobné důležitosti, ale nedostal jiné odpo
vědi než: dočkej se času, však uvidíš. A Skákal, tento vzor úradníka, který nikdy
pan Skákal čekal, až se šťastně svých na před šestou hodinou kancelář neopouštěl,
popadl klobouk a již byl ten tam. Nemu
rozenin dočkal.
Rozkošná myšlenka! „Dnes budeš tan síme ani pydotýkati, že písař Pírko nele
čiti!“ s těmito slovy opouštěl lůžko, „dnes nil a odhodiv péro, pospíšil za ním.
budeš tančiti“, opakoval si při snídaní a
Však provázejme pana listovního.
Nešel — letěl, v pravém slova smyslu
i v kanceláři měl jen tanec na mysli. Pís
menky tancovaly mu před očima a když a již byl doma! Zde panoval ještě úplný
měl veledůležitou smlouvu vložiti do kněh, klid.
tu počal se slovy: „Dnes budeš. . ..“ na
Mžikem oblekl se v přichystaný bálový
štěstí se zpamatoval, sice by snad po dnes oděv, navlekl si rukavičky a podívav se
stálo v gruntovní knize města B. při vlož do zrcadla i povzdechnuv si pravil:
ce, jednající o farních polnostech: „dnes
„Tak, teď by to mohlo již začít. Kde
budeš tančiti!“
pak ale vězí má drahá Kornelka?“
Tak uplynulo dopoledne a pan listovní
Sotva dopověděl, vstoupila služka do
spěchal k domovu.
pokoje a vyřizovala, že milostpaní jest
„Teď se snad přece již něco dozvím,“ ve sklepě a že prosí milostpána, aby při
myslel si, „vždyť musí má milovaná man šel trochu dolů.
želka činiti přípravy, poví mi snad také
„Aha! Nejspíš stáčí víno,“ myslí si
koho pozvala — ach jak se těším na ten Skákal a již kvapí, tak jak je oblečen: ve
krásný dnešní večer!“
fraku, v bílé vestě, na rukou sněhové ru
Přišed domů, byl nemile překvapen — kavičky a na nohách lakýrky, rychle do
nikdež nic, vše jako jindy, jenom v ku lů do sklepa.
chyni měly zdánlivě více co dělat.
„Tu jsem, diahoušku,“ zvolal, „co si
„A jak je to s tím domácím plesem?“ přeješ?“
„Co? ne mnoho,“ odpověděla panička,
ptal se paní Kornelie.
„Nestarej se nic, mužíčku,“ odpověděla která nebyla jako do plesu přistrojená.
tato, „teď se hezky najez a nezapomeň, „Tamhle ve štoudvi jest teplá voda, zuj
abys přišel dnes o hodinu dříve domů! se, omyju ti nohy.“
Budeš tančit —· uvidíš, a hodně, hodně
„Nohy?“ ptal se listovní celý udiven,
„k čemu to? Vždyť vidíš, že jsem již na
tančit.“
„Přijdu, přijdu, andělí,“ jásal pan Ská ples přichystán!“
„Ach co, ples sem, ples tam!“ odsekla
kal, pak se najedl a uchystal si ihned čer
ný sváteční oděv. Černé spodky, bílou mrzutě Kornelie, „pravím ti ještě jednou,
vestu a frak — posledníkrát ho měl na boty dolů a honem! Mám na spěch!“
svatbě,
Což zbývalo panu Skákalovi jiného, než
aby
poslechl? Zůl se a podrobil se řádné
„Hm! teď do kanceláře a do pěti jsem
zase doma!S bohem, sbohem, drahoušku! mu drhnutí svých chodidel, což se mu zdá
lo tím zbytečnějším, an přece teprv před
Dnes tedy budeme tancovat!“
Diurnista páně Skákala nemálo se divil krátkým časem se byl koupal.
Konečně byly nohy dle uznání paničky
vida svého představeného dnes v tak ne
obyčejně dobré míře a podivení to ještě dosti čisté, myslil, že se opět obuje a pak
.... ale chyba lávky.
rostlo, když pozoroval, jak pan listovní
„Tak mužíčku,“ smála se panička, „nož
dnes při práci si prozpěvuje, přecházeje
kancelářein si poskakuje a při podpisu ja ky jsou jako sklo a teď budeš tancovat!“
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Při tom ukázala na káď naplněnou nakrouženym zelím a domácí ples pana li
stovního počal! Chtěj nechtěj musil do
sudu. Trvalo to hezky dlouho, sud za su
dem musil našlapati, a tloukla již devátá
hodina, když konečně dílo již dokonáno
bylo. Tři hodiny neustále tancovat —bez
přestání.... ne, ne, ne, to ani ve svých
nejlepších časech, ani na vrcholu tanečnické své slávy nebyl dokázal, a paní
Kornelie splnila své slovo úplně, neboť
tak byl pan Skákal ještě nikdy netančil,
jako dne 15. října naděn svých narozenin.
Jak byl šťasten, když bylo po bále....
chudák ani netušil,, že Pírko se o celé
historii dozvěděl! Falešný písařík násle

doval v patách svého představeného a 1
do domu za ním vklouzl; viděl ho pak ve
fraku běžeti do sklepa, pozoroval služku,
která z kuchyně celé spousty krouženého
zelí snášela a dovedl šikovným spôsobení
z dívky vylákati celou tu historku o do
mácím plesu, jaký panička byla svému
manželu v den jeho narozenin připravila!
Ještě téhož dne věděl to celý okresní
soud a když se Skákal v úřadovně ukázal,
ptali se ho kolegové jeden po druhém,
jak se po bále vyspal? Ubohý Skákal! A
ples podobný opakuje se každoročně a p.
listovní ho více neodbývá ve fraku, nýbrž
jen zcela po domácku. O tanci se svým
„drahouškem” více nemluví.

-A-ng-liclsé a azrxiericlsé zmíry a yálxy.
Míra délky.

Zvláštní míry délky.

= 1 m inuta
= 1 s t ” peH
— 1 znam ení (Sign)
= l k adrant (Q uadrant)
= 1 kruh (G reat C ircle. )

M íra ú h eln á, A n g u lar m easu re.

60
60
30
90
4

vteřin (Seconds) ...............................
m inut. .............. . .............. ....................
stu p S ň ................................ r ................
stim uli ..................................................
kvad a u ty ...........................................

sudu]
1

gallonů ........................................ =
gallon ů ........................................ =
54
46

1

u n c í ............................................... '= l.p in t
p in tu ........................................... = 1 gallonu
4 g ills ............................................. = 1 pint
2 p in ty ........................................... = 1 quart
4 q u a rty .......................................... = 1 gallon
36 g a lo n ů ........................................ = 1 sud [barrel]

hogshead piva
hogshead vína

[1*4

tek u té (fluid) drachm ě
uncí [ounce]
1
1

M íra te k u tin (F lu id m easu re).

m inim s ...............................
=
drachem ...................................... =

60
8
20
8

Čtv. míle m á 640 akrů neb

A k r ..................

Čtv. y a rd ...............
Čtv. rod, p J e , perch 39 204
Čtv. ře tě z ............... 627 264
Rood [Čti rfid ].... 1,568.160

6,272 640

yardů

pólů řetězů rudy

............... ................................
....................................................
272*4
30*4 ................................
-1.365
484
16 .................
10.890
1 210
40
2%
43.560
4.840
160
10
4
.......... 3,097.600 102.4(0 6400 2.560

palců stop
144 ..........
i. 206
9

Ctv.[square] stopa

„

Č tvercová m íra povrchu.

Palce stopy yardy pólů řet. furl
Dian, palm,_____
.i·./.
___
3
__
__ _
• __
Pest’, hand,..........
4
__ _
__
..
Stopa, foot,.......... .
12
Yard.......................
36
3
Pod. pole,perch.. ..
16J4
...
198
5%
22 ‘
KetSz, chain____ .. 792
66
4
PurloDg................. .. 7.920 660
220
40 *ió
Mile____________ ...63.360 5.280 1.760
320
80
8

Němec,
zem ěp.
míle.

míle.

statut.

*°J
■»· O*« ·
^4. -U>
Ï £ Ä
Pí > Pí s

1

Angl.

n p

£ °*
c G
ľG <35
U
r- t*-*

Angl. statut, míle
Angl. zeměp. míle
Kilometr franc....
Něm. zeměp. míle
Nu ská versta_____
^Rakouská mile....

1,000
1.153
0,621
4.610
0,663
4,714

1,153
1,000
0,540
4,000
0,575
4,089

1,609
1,855
1,000
7,420
1,067
7,586

0,217
0,250
0,135
1,000
0,144
1,022

1,508
1,718
0, 937
6,953
1,000
7,112

12 Čárek, 1’nes.................................................... =1 palec, inch
3 palce,.................................................................. =1 dlaň, palm
4 palce................................................................... =1 pěst’, hand
krok vojenský [páce]........................................ =2 stopy,6 pal.
krok zeměměřičský......................................... =5 stop
sáh [fathom].......................................................=6 stop
lano, cable.......................................................... =240 yardů
stupeň (dcgree)................................................. =69H míle,
aneb 6·» plaveckých uzlů neb zeměpisných mil,
liga (league)........................................................ =3 mí.e.

Kostková míra, Cubic or solid measure.
1728 kostk. palců.............. =
27
,, stop................. =
128
,, stop................. =
40
,, stop................ =

1 kostková stopa (cub. foot)
1 kostkový yard
1 cord dřiví
1 tona nákladu.

Míra sutá (Dry or Corn measure )
4
O
4
3
12
8

kvarty...................................................
gallony.................................................
pecky ....................................................
nusle....................................................
PH1.®......... .-..........................................
buslu.....................................................

=
=
=
=
=
=

i gallon
1 peck
1 buši
1 pvtel (sack)
1 chaldron
čt.rť (Quarter.)

Lékárnická váha (Apotliec ries’ weights.)
20 gránů, grains......................... = 1 pcruple
3 scruple........................... ......... = 1 drachm=60 gránů
H drachm.................................... = 1 unce (ounce) =480 gr.
12 uncí.......................................... = 1 Jibra (pound) =576') gr
Surové léčivé látky kupují se dle váhy avoir du pois.

Obecná váha—Avoir du pois (čti: evrdepoiz.)
27>á
16
16
8
14
:b
4
20

zrna (grains).. = 1 drachma
drachem______ =
1 unce
uncí................... = 1 libra
liber.................. = 1 kámen (stone) řeznický
liber................ . = 1 kámen koňařský
liber................... = 1 čtvrť (qr.)
čtvrtě,.............. = 1 centnýř (Hundredweight, cwt.]
centnýřů........... = 1 tona.

3
24
20
12

1-6 zrn...................................................
zrna........................................................
penny weights...................................
uncí.................... ... ...............................

Zlatá váha, Troy weiglit.

Míle anglické a jiné evropské.
. c.

-eS*-

0,212
0,245
0,132
0,978
0,141
1,000

=1
= 1
= 1
= 1

cara
pennyweight
unce
libra.

Míra času, Measure of Time.
61 vteřin (Seconds)______________ = 1 minuta (minuté]
60 minut................................................. = 1 hodina
24 hodiny............. ........................
= 1 den
7 dni...................................................... = 1 týden
30 dni....................................................... =1 měsíc
12 měsíců 365 dni.................................. = 1 rok
366 dni................................................... = 1 přestupný rok.

motivů“ Sam
% oddílu: fTaro.

J^eto.

I.

SEM zaleknut, jako bych při hříchu
byl pojednou přistihnut býval,
však stalo se, od lét co nestalo —
já věru teď na hlas si zpíval!

Vždyť ale snad sám za to nemohu,
proč tedy ta v zápětí tíseň?
jak padl mi jara květ do oka,
tak do duše národní píseň.
Ach sladká nota!
nechť třeba se tesknota v prsou šíří,
ta písnička znovu zas hrdlem víří,
až zaklokotá.
Jsem ptákem v kleci:
když přistoupíš, v strachu on sem tam lítá,
’však z lirdélka píseň už porozvitá
se tlačí přeci.

II.
Buď požehnán, ty lístku první,
jenž ve smaragdu bujné zdobě
jsi zrak můj s životem zas spoutal
po té tak teskně dlouhé době!

III.
Již lučina je zkosena
jaká to, jaka vůně!
hle, klásky blednou, blednou stony,
a nad tím celý oblak vonný
se vznáší jak by z bájné tůně.
Ach takhle, pěvče, zahynout
jako ta luční trávaret bledne již, Tvůj skon Ti věště,
a na něm nechť Ti píseň ještě,
v omamnou sloku povyzrává!

Žj oddílu: ^Podzim. — ^ima.
IV.
Přede jen jsem kdysi hlavu sklonil v smutku
když četl jsem, co dobrv Krylov píše—
jakž každé slovo jeho pravdou dýše!—
o modré chrpě, jejím o zármutku.

Ta chrpa tichou nocí naříkala
že hlavu svou již těžko k zemi kloní,
než jitro svitne, ach! že bude po ní,
a teskně nad svou smrtelností štkala.

Buď požehnána, písni první,
jež vylétla’s z lesního houští
a zyonkovou svou mannu sila
po srdce mého zpralilé poušti!

Ta hloupá chrpa! když tak hlavu chýlí,
že símě její širým polem letí,
že příštím jarem vzkvetou její děti,
že vzkřísí v nich se — hloupá chrpa ví-li?
Že ten jen na skon smí si naříkati,
kdo hlucho kvetl, bez ovoce přejde,
kdo bez vzkříšení pod tu hroudu sejde —
ba naříkati, třeba zaplakati? —

Buď požehnán, paprsku první,
jenž s oblohy v má prsa skanul —
vždyť tebou duch můj ztrouchnivělý
zas v tichý modrý plamen vzplanul!

Co dál — Nic, nic — ach pranic, moji ctění,
chtěj jsem jen řiď —vždyť též to jiní jistí —
že není do£ře vše ve světě čisti
a ještě hůř že: myslit o všem čtení.

A je mně teď, jak vzduch by nesl
na vlažných vlnách bájné hlasy,
jak po slunce by zlatých prškách
se třepotaly dávné časy.

V.

Jak kolem hlavy šplounaly by
zas dětské písně, smavé zkázky,
jak žila by zas matka moje
a hladila mi černé vlásky.

Tak zvolna — tak smutně — tak sám a sám
svou loďku dál životem sunu —
což nechtěla pražádná dušička
sem do mého vsednout člunu?
Ach odpusť mně pánbůh tu otázku,
a nečiň můj hřích ještě větší:
když vesla svá nad vlny nadzdvihnu —
vždyť kanou s nich slzy něčí’·

Jak by se ke mně naklonila:
„Jsi mi tak bledý, dobrý hochu,
hleď, kolem vše se směje, volá —
jdi, dítě, ven a hraj si trochu.”

Když na konec kormidla pohlédnu,
vždyť trhnu tak plaše, tak prudce:
tam vzadu ty pruhy — toť spínají
se za mnou dvě bílé ruce!

CO BUDEME ČÍSTI?
Dlouhé večery nastaly, s nimi ubylo oby
čejné venkovské práce a tím přibylo času ku
čtení, tak že ohlíží se každý vzdělání svého a
svých dítek bedlivý čtenář po látce, kterou by
si ukrátil nejen příjemně ty večery dlouhé, ale
která by se také ukázala býti užitečnou a pouč
nou, aby nějaký zisk z toho mohl míti. A tu
neváháme poraditi a odporučit! ctěnému čtenář
stvu následující knihy a časopisy, které když
zkusí, pochválí si a nebude litovati že se s ni
mi seznámil, pakli jich ještě neodbírá:

„Svornosť’, časopis, který vychází každý den
a přináší nejen denní zprávy z celého světa a z
Ameriky, vše co důležitého se stane do půlnoci
před vydáním v Evropě, Asii, Africe i Austrálii,
ale všechny důležitější a zajímavější zprávy ze
Soustátí telegrafované do Chicaga se všech
stran, tak že denně podá přehled událostí na
celém světě, mimo politické, poučné a zábavné
Články, dva romány, mnohé drobné povídky i
všechny místní zprávy z Chicaga, jakož i vše,
co od denních listů naše čtenářstvo očekávati
může. Hojností česko-moravských zpráv po
štovních honosí se také list tento den co den,
jak do žádného týdenníku se vejiti nemohou.
Každý kdo má denní poštu ve svém místě, měl
by tento denník držeti, aneb by se mohli dva
neb tři složití, jak se často děje a dohromady
jej odbírati, tak aby každá osada česká poště
příručná měla aspoň jeden výtisk a stála tak
ve spojení s národností celou den co den. Cena
jest velmi mírná, neboť stojí měsíčně i s ,,Du
cbem Času” a s poštovní zásvlkou, kterou platí
vydavatel, 70 ctů., na čtvrt roku předplacením
$2, na půl roku $4 a na celý rok předplacením
$7-50, List jest veliký a každému jest volno
zdarma požádati za zaslání jednoho neb dvou
Čísel na ukázku s udáním adresy správné.
„Amerikán” jest týdenník, který obsahuje
nejhlavnější udalosti světové za celý týden se
brané z telegramů denních, články politické, po
učné i zábavné, romány, obchodní přehled a
trhy každotýdní a mnoho poučného a každému
nevyhnutelně žádoucí vědění v zemi této svo
bodné, kde jest každý odkázán sám na sebe s
věděním svým a nikdo se on nestará, jako se
dělo v staré vlasti, kde duchovní i světské vrch
nosti se staraly tak o člověka, že mu ani neda
ly času, aby sám se vzdělal, sám se poučil a
sám se u sebe staial. Zde kdo nečte časopis
dobrý a živý, nemůže bez škody ani obstáti, ani
spokojeně žiti a pracovati, neb každý týden po
strádá pak mnoho užitečného, kteréhož jest pil
ný čtenář účasten. Kdo to jen malou dobu za

kusil a obětoval jen něco málo peněz a trochu
času na to čtení, jak živ více bez něho nemůže
býti a raději jest bez pokrmu tělesného, nežli
by zůstal bez pokrmu duševního. ,,Amerikán’r
vychází ve spůsobě velikého knihovního formá
tu o 32 stránkách, jest sešitý a oříznutý, tak že
může každý po jeho vyzdvižení z pošty hned
bez obtížného skládání, řezání a trhání nalézt i
si, co hledá, zábavu neb noviny, články neb
trhy. Ameriku neb Evropu a zví všechno, cc
se za minulý celý týden i neděli v to počítaje
bylo stalo ve světě celistvém. Cena ročníku
„Amerikána” obnáší v předplacení $2.50, na
-půl roku $1.25. Každý, kdo pošle nadpis svůj,
může dostati jedno číslo na ukázku zdarma.

„Duch Času” nedělní list Svornosti, zalíbil
se ve své vzorné úpravě a zvelebení svém za
minulý rok velice českému čtenářstvu, nejen
pro podobizny vynikajících českých i jiných
mužů a žen, a pro své zábavné obrázky, ale i
pro poučné i žertovné své články, písně a zprá
vy. Cena jest mírná velice. Ročník stojí jen
$2, kdežto předplatitele na Amerikána dostávají
Ducha Času jen za příplatek $1 ročně a před
platitelé Svornosti denní dostávají Ducha Času
zdarma.
Kázáni o svaté vire, čili: výklady apoštolské
ho vyznání víry od F. Zdrůbka, nazývá se spis,,
který vychází po sešitech nákladem dobrovol
ných přispívatelů. Dosud vyšly 4 sešity obsa
hující 260 stránek a v těch 12 kázání o následucích předmětech: 1. Kde máme hledati pravdu?
2. O zjevení a písmu svátém. 3. Rozdíl mezi
věrou katolickou a protestantskou. 4. O lidském
poznání a vědění. 5. O bohu. I. Bohové pohan
ští. 6. O bohu. II. Bohové židovští. 7. Bohové
křesťanští. 8. O neznabozích. O zázracích. 9.
O vývoji světa. 10. O vzniku a vývoji života na
zemi i člověka. 11. Co jest bůh a kde jest. 12.
O Ježíši Kristu. Pátý sešit o 4 dalších kázá
ních vyjde do nového roku 1883.— Kázání tato
může každý dostati zdarma, když se o ně při
hlásí, neb se jich tiskne 5000 výtisků k rozdá
vání. Komu se zalíbí poučování to, jest pak
žádán, aby přispěl na pomoc jeho vydávání se
be menším příspěvkem. Příspěvků sešlo se už
ku krytí skoro všech prvních čtyřech sešitů a
snažně se žádá o další příspěvky na užitečné to
dílo. Práce spisovatele a rozesýlání se děje bez
platně a jen ostatní se platí. Jest to podnik úplně bezzištný a každá pomocná ruka jest víta
ná, aby se mohl dokončit:. — Dobrovolné pří.spčvky se přijímají u Aug. Geringera, 463 jižní
Canal ulice, Chicago, 111.
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Déjiny národu Českého v Čechách a na MoranČ
dle sepsání Fr. Palackého, jest kniha, kterou
by měl míti každý otec a každý Cech ve své
domácnosti i pro poučení své i svých dítek, aby
* nezapomenulo se na slavné předky, kteří svými
velkými činy proslavili jméno české ve světě
celém. Kniha tato jest přístupna teď čtenářům
za tu nejlacinější cenu, jak kdy byla, neb ná
sledkem toho, že se uveřejňuje v časopisu,
může její vydání býti více než o polovinu laci
nější nežli ve vlasti.
Dosud vyšly dva díly
celé, které nevázané stojí $3, vázané pak v jed
nu knihu, v tuhou a pěknou vazbu $4. V tisku
se nalézá díl třetí o husitských válkách a bu
doucím rokem bude míti každý celé dějiny v
rukou. Jest to nejkrásnější kniha poučná i
zábavná, a mládeži dospívající nemůže nikdo
užitečnější knihu koupiti nad tuto·
Dejiny Spojen, Států amerických ve spůsobě
dějepisné čítanky pro školní dítky i dospělé k
užívání s nesčíslnými obrázky a mnohými map
kami barvotiskovými, zvláště pro tuto kniha
objednanými. Celý náčrt dějin Soustátí americ
kého jest v nich naznačen pochopitelně a pro
stě od objevení Ameriky až na naše doby do
presidenta Artbura. Kdo chce se seznámiti s
podstatou dějin republiky této a naučiti se vážiti si novou vlasť, poznati její přednosti i vý
hody, nehody a činy veliké zakladatelů svobo
dy zde, ať neomešká seznámiti se s touto kni
hou, kteráž mu podá bezpečný a nestranný k
tomu návod, kterýž pomocí obrázků a podobi
zen, jakož i mapek jest velice pochopitelným
učiněn každému. Cena i s poštou $1.10.
Vesm&rnost. poslední spisek zvěčnělého pro
fesora Klácela, v kterém nad jiné zřejměji a
souborněji podal všechny své náhledy o bohu,
o člověku, o světě a o pořádku v něm, jakož
i o mravnosti lidské. Každý kdo profesora
Klácela ctí, měl by k jeho památce spisek ten
chovati, ale i k svému poučení z jeho ducha v
něm složeného čerpati. Spisek ten se prodá
vá po 15 centech výtisk a celý výnos jeho zbý
vajících bude věnován na pomník L. Klácela.

Ilirarchie a aristokracie, aneb působení je
suitů na život soukromý i veřejný, sepsal B_
Hassourek.
Jest to román z doby velikého»
ruchu a převratu, který nastal v Rakousku
roku 1848 a líčí kněžovládu i aristokracii ra
kouskou, zvláště pak tajné působení řádu je
suitů barvami velmi živými a napínavě veliceJest to kniha která do Rakouska nemá žádného
přístupu pro příliš mnoho pravdy, kterou ob
sahuje a příliš mnoho poučení, kterého lidu
poddanému podává. Nevázaná stojí $135,vá
zaná pevně $1.85 i s poštou,

Dve náboženská hádání, provedená mezi Fr.
B- Zdrůbkem a páterem V. Cokou v Chicago
o zhoubnosti působení církve svaté na člově
čenstvo. Jsou to zápisky zpravodajů a otisky
řečí držaných. Spisek stojí 15 centů.

Egoismus, svobodomyslné pojednání od praž
ského myslitele, kteréž bylo zabaveno v Če
chách a muselo vydáno býti v Americe, jest
velmi poučným a zajímavým pro každého osvojenějšího myslitele, které mu mnohou myšlén
ku pravdivou vnukne a v něm zbudí. Stojí 15c_
Anglický slabikář neb vyslovovatel, sesta
vený od Fr B. Zdrůbka. nalézá se právě v
tisku a bude Jo konce tohoto roku vydán. Jest
to ten nej spolehlivější návod k správnému nau
čení se vyslovování anglické řeči, velmi pracné
sestavený a výslovností dle Webstra a významy
českými opatřený a poslouží nejen-Českým dítkám ve školách česko-anglických, ale i dospělej
ším velice k tomu, aby se naučili správně vy
šlo vovati všechna lehčí i nej těžší slova anglická,
dovedli pak správně čisti a čtěnémú rozumětL
Bude mnohem důkladnější a pro české žáky
angličině se učící výhodnější, nežli kterýkoliv
anglický ,,Spelling book” Cena bude mírná.
Vyslovovatel tento, neb slabikář anglické řečí
bude tvořiti první díl nově upravené a důklad
ně opravené anglické mluvnice téhož spisovate
le, která jest rozebrána skoro už a která vyjde?
brzo po vyslovovateli v druhém vydání.

rOr" Shora uvedené časopisy a .spisy lze objednati pod odresou:

CS-erixig'er,
Sc-o/tlx Canal Street,

Clxicsugfo, Illixxois-

Mimo tyto vlastním nákladem vydané knihy a časopisy, chová závod podepsaný
na skladě veškerá důležitější díla vyšlá v Čechách i na Moravě a poukazuje za účelem
tímto na seznam, zvlášť k tomu cíli dle jednotlivých věd sestavený a kalendáři tomuto*
na konci připojený.
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xODĚVNÍ OBCHOD.
734Ž Soutli Halsted Street,

QHTOAOO,

—

ÍLLINOIS

Všem mojím ctěným příznivcům sloužiž k vědomí, že můj
hojně zásobeny obchod oděvní zahrnuje největší výběr zhotove
ných obleků všech druhů pro pány, jinochy a dítky z látek nej
lepší jakosti a nejnovějších vzorů.
Práce zakázkové zhotovují se dle nejnovějších .vkusů a dle
spolehlivých střihů, z látek nejjemnější hodnosti a nejnovějších
vzorů. Zboží zasílá se do všech částí Spojených Států.
Pište
o vzorky, zašlete šířku a délku vaší míry a naleznete úplné uspo
kojení. Přesvědčte se dříve než jinde koupíte.
Dále mám na
skladě klobouky, čepice, vrchní a spodní prádlo a jiné.
Jelikož ctěné obecenstvo vždy v té nejlepší spokojenosti ob
slouženo bylo, doufám, že mne i na dále svojí přízeň věnuje.
Znamenám se vždy službovolný
Jos. Matoušek, 734 již. Halsted ulice, Chicago, llls.

A'

ZKZ po’V’šim.n’ĽLtí I
Okrasou našich bytů, místností spolkových a hostinských jsou výtečně provede
ná sádrová poprsí nejslavnějších dvou mužů českých,
našeho mučenu í
ka a našeho slav
ného vojevůdce a
vá leč nik a za pni vn

Za laciný pom&rnti peníz k dostání v podepsaném závode.

Poprsí tato zhotovená rodákem naším důmyslným sochařem Frant. Hessem neměla by chyběti ani v jediném bytu české rodiny, ani v jediné místno
sti českého spolku, vůbec nikde, kde jen zaznívá český hlas. Každý jiný ná
rod ctí památku slavných mužů svých a kuášlí buď obrazem aneb poprsím svou
domovinu’ nezůstaňme i my zpět za jinými a čiňme totéž. Zejména ale vla
stenecké a svobodomyslné spolky naše měli by se postarali o hojné jich rozší
ření. Poprsí ta jsou mimo to skutečnou okrasou bytů a místností naších pro
jich v pravdě velmi vkusné provedení, jsou 15 palců vysoká a stojí z bílé sadry
jeden pár $5.00, z bronzové sadry jeden pár $6.00.
Balné a bedničky pro venkov účtujeme zvlášť a co nejlevněji. 1

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

-»· hypoteční -sk

,

Zvláštní pozornost věnuje vymáhání dědictví v Rakousku a
Německu, kteréž pomocí spolehlivých právních zástupců v jmeno
vaných zemích vždy k úplné spokojenosti všech klientů a za ma
lou náhradu vyřizuje. Notářské listiny všeho druhu vyhotovují
se levně a spolehlivě.

Listiny do Cech určené opatřují se potrebnými legalisacemi od cis^řsko-královského konsula.— Obstarává
vru, rodní listý do Evropy (/>«>7/)·
Zásylky peněz do Čech, Rakouska a Německa v různých ob
nosech dějí se bezplatně až do domů přijímatelů, Sprostredkuje
koupě pozemků a pojišťuje proti ohni u dobrých společností·
Hlavni JedLnatelstvi
pro světoznámé německé poštovní parolodě. — Přeplavní i želez
niční lístky za ceny nej nižší.
ľKTľB.—Všecky S-opissz· se

xxeproá-lexxě.

KSK O-AM

EtítC/(

Akeioá Pweptav.
[ §ain6uľg^2lmeľifaiiif(f)c ^acfetfafjrt-íícticn-Sefeífcřjaft. ]
Generální přeplavní jednatelé pro Ameriku:

č/íolo Gl eBwaSwaij/, ©C&w
-v jielxž •áŤaá.o-mě jest česZkrý-zxx jc5.n.s.t&ler

* Generální západní jednatelé

*

*

Felsenthal & Kozminski,
*

*

T. TT. ^-OSATEA.

*

-

Chicago, Illinois.

Generální jednatel pro Evropu

2LTTGVST

EOLTE1T,

2i'in. SWilícrS Wnrtjfolflcr 33= '4 Síbiniroíitiit Strafte, v Hamburku.
ľk:5.e je česlxý-zxx jei^atelem pan TOSEP BASTOR.

po velkých a výborných poštovních páro'oil ch :
Zjo-clxa.xxrj.g'ia.,.
E2.'rxexxa.xxla,,...........
Rugia,............ ............
Saxonia,.................
Silesia,.....................
Suevia,......................
Tlauringia,...........
Vanäalia,.............
Westpjaalia, ...
•XTZxela-xxá.,................
Cbtá.-, atčL.

_A.lToxzxg“xa., .............
Allem.an.ia,.........
Eoiiemia,...............
Borussia,...............
CxrxxToxxa.,..................
Bxisia,..........................
Gellert,.......................
T-Z ammonia,. -..
HZolsatia,________
ZEZerá.er,.......................
Lessing,............. ..

Jen tato spoh čnosť vysílá svoje parokdě přímo z Hamburku do N<jw Yorku a
jsou tudiž ty jediné, na nichž cestující nikd·· nepřešedší. Lepších, pohodlnějších ueh
bezpečnějších lodí nemá žádná společnost v celém s>čtě a při koupi přeplavního listu
jest hlavně zapotřebí dáti pozor, aby zněl na

Hambursko-Americkou Akciovou Paroplavební Společnost.
Parníky této společnosti dovážejí poštu Spojených Států a všech evrop
ských zemí a odjíždějí pravidelně d/vakrát za týden, a sice:

kaidlý ětw-tek a

z New Ywkm di®. WarafempRMi,

a každou středu a neděli z Hamburku do New Yorku.

Všechny české dopisy, týkající se bližšího vysvětlení zodpovídají se neodkladně,
když budou zaslány na generální přeplavní jednatelé, pod touto adresou:

C

8. RICHARD & CO , 61 Broadway, New York.

ČESKÝ

SMÍRČÍ SOUDCE
cÚradovna nalézá se v čísle

(nad obuvnickým obchodem.)

Obydli: 305 zšp. Í2. ulice blíž© Hatstedl,

LEDAJÍ SE LIDÉ, kteří by si
přáli vypůjčiti peníze na pozem
kový majetek v městě na nejnižší úroky. K zeptání u
Greenebaum Sons, 72 Dearborn ulice.

D

diica «-o, 111.

©Co. 1009 ©PcdjuiJ SlUe-ct,

MTLWAUKEE,

—

—

WISCONSIN,

odporučuje et. obecenstvu svůj dobré zásobený

-*· zahradních, kvhtinovýoh. lučních, polních a lesních.'
sQPn· v

s

t

s

uíc

.

Nevyhazujte peníze za semeno pochybných vlast
nosti! Nynějšího času potuluji se po všech konči
nách Soustátí tak zvaní ,, peddláci · ‘ a zanechávají
ve všech venkovských obchodech, ano i v hospodách
na poštách atd. do komise bedny semen. Obchod
ník, semena ta přijme a zapl«tí pouze za tolik, co
jich prodal a ostitni zase peddlero^i vrát . když v
letě opět obchodníka navštíví. A co se stane se se
menem neprodaným? Peddler ho vrátí obchodníkovi,
od něhož původně pochází a ten ho druhý rok opět
někomu pošle a to se opakuje tuk dlouho, až se ně
kde prodá. Je«* tedy semeno, které vám venkovský
obchodník nabízí, třeba deset a více roků staré a
možná, že již bylo ve více státech ku prodeji vysta
veno. Nuže, může takové semeno klíčiti? Zajisté
ne a každý cent, za něj vydaný, jest zbytečně vy
hozen. Není tedy divu že mnohý několikaletým ne
zdarem sklamán, zanechal veškeré pěstováni zelenin,
květin atd.
Naproti tomu pochází semeno, které já prodá
vám, od spolehlivých něstovatelů. jejichž závod již
od roku 1784, tedy 99 roku trvá a po celý ten čas
nešlepsí pověst si zachoval. Semena tato byla na 52

státních výstavách nrvnimi odměnami poctěna a na
poslední bavlnářské výstavě v Allan tě obdržela prv
ní zlatou medalii. Semena, která se v jednom roce
neprodají, nenabízejí se v n’s edujicím roce ku pro
deji. nýbrž spálí se a tím právě získal si závod ten
to svou chvatnou pověst a každý, kdo semena tato
kupuje, může býti jist, že pocházejí ze sklizně od
předcházejícího roku. Každý paklíček semena jest
opatřen českým nápieem, číslem dle mého seznamu
a letopočtem 1883. *
Nač byste tedy vyhazovali peníze za semeno
špatné, kayž za ně můžete u mne obdržeti semeno
zdravé a spolehlivé a pošta vám ho přiveze až do
domu? Každý rok' v lednu vydávám obrázkový se
znam s návody ku pěstování zelenin, květin, lesních
stromů, trav lučních ati.. který zasýlám na požádá
ní každému zdarma. —Pište si o něj nestojí vás nic.
než centový poštovní lístek.
Upozorněte na semena moje své sousedy a zdělte mi adresy jejich: mohu jim zasiati své seznamy
též v řeči anglické, německé a švédské; každá ob
jednávka v těchto nářečích vyřídí se tak správně, ja
ko v české. Veškeré dopisy adresujte:

A-Novák, 1009 Chestnut St., Mihoaukee,Wis.

MAX EBERHARD,

Justice of the Peace.
-------- ( smírčí soix5.ce.)---------

Úřadovna: jilio-záp, roh ul Randofph. a Canaf.
Qbydli: číslo Jßö jižní Canal ulice, Chicayo.

Quido J. Chott, «český clerk, obydlí 446 S. Jefferson ul.
Chicago, Ill.

PŘES BALTIMORE!
Každý, kdo vlast svou navštíviti obmýšlí, neb přátele své z
Čech do Ameriky povolati hodlá, učiní nejlépe, když zaopatří si
přeplavní lístek po pohodlných, nových, železných, vrtulových

pnA

oí6>

fbes

r©««

•se;

osob,

’^o

•iQJ OSOB.

Společnost tato má následující parníky :
Braunschweig. 3.200 ton, --kap. Pohle,
Nuernberg, — 3.200 ton. - kap. Jaeger.
Ohio.------------ 2.500 ton. - kap. Meyer,
Leipzig,-------- 2.500 ton, - - kap. Pfeiffer.
Batlimore,-----

America, — - - 3.200 ton, - - kap. Hamelmann
Weser---------- 3.200 ton, - - kap. Bruns,
Strassburg,---- 3.200 ton,- kap. Ileineke,
Hermann, - — 3.200 ton. - -kap. Baur,
500 ton.--kap. Hellmers,

B’l-o.ji prcu-sridelzxe Icsuzd/y-alx l-5s dxxx mozi.

PŘEPLAVNĚ OBNASI

AT ípTlUiriDP nn PDriUn?AT·
lilu Ulili 1JU DlUjBlIllN i
Z pD11L
Z BŘEMEN DO BALTIMORE:

j^7" ^-czipal^í 30 dollaríl — papírech..
ŕ X>£tlr;y oa jeo-xxoixo do desíti roku poloTrinu.

Z Břemen do Baltimore po parníkách Severo-nčmeckého Lloydu, z Baltimore
do Chicaga dráhou Baltimore a Ohio.
Místo, kde se na parníky Severo-něm. Lloydu nakládá a kde též cestující vsedají, jest bezprostřed
ně blízko dráhy Baltimore a Ohio, odkudž dopravují se beze všech obtíži cestující do všech končin zá
padu v ceuách nejlevně^sích. které žádná dráha ani z New Yorku ani z Philadelphie poskytnout nemůže.
Při příchodu parníku uzavře se nádraží všem nepříslušícím sem lidem, aby vystěhovali nepadli do
rukou podvodníkům a vydiračům. jak se zhusta děje na jiných přístavištích.

——. . ■ O bližší vysvětleni obraťte se na

—

A. SCIWMACHliB & ©Q.»

H. QUAOSSENIUS & C0 „

5 South Gay Street,

cis. kr. rakousko-uher. konsul,
2 8©. Clack St.,
Chicago, (HIrqIs.

Baltimore,

·>

WaeylaRd.

Plzeňská Pivovarnícka Sp
V BLUE ISLAND, ILLINOIS.*

L. J. Kadíš,............... předseda.
II. Spíte,....................... tajemník.

J. B. Belehradský, pokladník.
Písárna nalézá se v č.

7 LASALLE STREET,
Gřvwag/O, eH/Unoio.
Láhvové pivo na kvasnicích vařené, nejlepší to výrobek

Spojených Státech vařený.

v

Zasýlá se do celého světa a věnuje se

mu zvláštní pozornost. — Pány hostinské jakož i ct. rodiny upozor
ňujeme, že toto láhvové pivo hodí se pro každého kdo chce dobrou

sklenici piva okusiti a na něm sobě pochutnali.
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CHICAGO,

Ať především k tomu hledí od prodávajícího ma
jitele obdržeti úplný abstrakt, aby právo majitelské
prodavatele mohl nechat prozkoumati. Pak teprvé
n že položití závdavek a abstrakt odevzdati znalci ku
prozkoumání. Opomene-li tak učiniti, může se mu
lehce přihoditi, že vyhodil peníze za úplně bezcenný
titul majetkový.

číslo 85 ulice Washington,
zhotovili za posledních čtyř roků přes 12.000 abstrak
tů a prozkoumali přes 1500 titlů majetků za něž ru
-čili. Otto Peltzer jest již od roku 1853 se záležitostmi
majetku pozemkového obeznámen. — Veškeré práce
písemné této firmy jsou úplně zaručené.

Otto Peltzer & Spol.,
číslo 85 ulice Washington,

