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Vymáhání dědictví z Cech, Moravy, Slezka, Rakouska
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zkušenosti v tomto oboru bez průtahu. — Prodej po
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jišťování proti ohni. — Zásýlky peněz do Evropy.
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729 jižní H alsted ulice,

blíže železnic a lacino; taktéž již dobře zaříze 
ných farem. Půda úrodná dostatek čisté zdravé
vody, hojnost zvěře, dobré silnice, kostely, školy
a množství zkvétajících městeček.— O hledně bliž 
ších zpráv, hlaste se u jmenované firmy

Minnesota, Wisconsin, lowa a Dakota.
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Kalendár roční.

Zatmění slunce a měsíce.

V přestupném roce 1884 čítá se:
Roku 1884 bude trojí zatmění na slunci a
od stvoření světa dle počtu židovského----- 5644
trojí na měsíci, z nichž třetí zatmění na slunci
od stvoření světa dle počtu Calvisiusa----- 5884
a obě na měsíci — ale tato všecka jen částečně
od zboření Jerusalema..................
1811
ve Spojených Státech viditelná budou.
od zavedení kalendáře julianského----------- 1929
První jest částečné zatmění na slunci dne 26.
od
„
,,
gregoriánského------- 302
i
a
27.
března, od 11. hodin 22 minut v noci do
od
,,
,,
opraveného------------ 185
I
1.
hodiny
1 min. ráno.
od vynalezení prachu a střeliva---------------- 594
od
,,
knihtiskařství-.................... ---444
Toto zatmění viditelno bude v severní Evropě
(ve Švédsku a Norvéžsku, Dánsku, severním a
od objevení Ameriky------------------------------ 302
v
od vynalezení dalekohledů----------------------- 275
středním Německu, v severní části Cech, sever
od uzavření míru westfalského ---------------- -236
ní polovici ruského Polska a západním a sever
od prohl. samostatnosti Spoj. Států............. -108
ním Rusku, na ostrově Nové Zemlji), a v oné
Opravený kalendář zaveden ve Spojených
části ledového moře, jež nad Evropou leží.
Státech 21. zářím 1853, kde poručeno bylo mí
Velikost zatmění toho obnáší pouze lf palce.
sto H. září psáti a čítati 21. září.
Druhé jest úplné zatmění měsíce 10. dubna.
Měsíc vstupuje do polostínu ve 2 h. 51 m. ráno
Letopisná znamení a čísla.
Měsíc vstupuje do. stínu· · · · ve 4 h. 2 m. ráno
Roku 1884 jest zlaté číslo-......................
4
Začátek úplného zatmění · · · · v 5 h. 10 m. ráno
Epakta----............................
HI Konec úplného zatmění......... v 6 h. 43 m. ráno
Sluneční kruh----------------------------------------- 17 Měsíc opouští stín................... v 7 h. 51 m. ráno
Římský počet.........................................
12 opouští polostín........... v 9 h. 2 m. dopol.
Měsíc
Nedělní písmeno------- --------------------------- FE
Zatmění toto viditelno bude v Severní Ame
rice (ne však konec), na Tichém moři, v Austrá
Pohyblivé svátky.
lii a ve větší části Asie.
Jména Ježíše........................................................ 20.ledna V Chicagu zapadá měsíc krátce po začátku
úplného zatmění.
Neděle devitník (Septuagesima) .......... 10. února
Popeleční středa................................................... 27.února Třetí jest částečné zatmění na slunci dne 25.
dubna od 7 hod. 10 min. ráno do 10 hod. 42 m.
Neděle velikonoční................................ 13. dubna
dopol Viditelným bude v nejjižnější části Již
Dnové prosební· . - · ............ 19.» 20., 21. května
ní Ameriky, v nejjižnější Africe a na jižní čá
Na nebe vstoupení Páně.......................22 května
sti
atlantického moře. Velikost zatmění obná
Neděle svatodušní.................................. 1.'června
ší
9
palců.
Nejsvětější Trojice.................................. 8· ,,
Čtvrté jest úplné zatmění měsíce dne 4. října
Božího Těla............................................. 12. „
Památka neodvislosti..........................4. července
Měsíc vstoupí do polostínu v 1 hod. 25 m odpol
Navštívení Panny Marie.....................6. července
Měsíc vstoupí do stínu · · ve 2 hod. 24 m.
Sv· andělů strážných....................................7. září
Začátik úplného zatmění ve 3 hod. 25 m. ,,
Jména Panny Marie................................ 14. srpna
Konec úplného zatmění· - ve 4 hod. 58 m. ,,
Všeobecné posvěcení chrámů.................19. října
Měsíc opouští stín............... v 5 hod. 59 m.
První neděle adventní........................ 30. listopadu
Měsíc opouští polostfn.... v 6 hod. 58 m. večer.
Slavnost růžencová................................. 5. října
Tuto zatmění viditelno bude v Asii, Africe a
Slavnost sedmibolestné Panny Marie· -4. dubna Evropě celé; na Indickém a Atlantickém moři,
Slavnost srdce Pána Ježíše.................. 20. června
v nej západnější části Austrálie; (jen začátek), v
Slavnost drahocenné krve Pána našeho · · -7. č’ce
jižní Americe; ve Spoj. Státech jen ve východní
Zvěstování Panny Marie........................ 25.března
části a to jen konec.—V Chicagu vychází měsíc
jen krátce před tím, než stín opouští.
Přehled roku 1884.
Páté jest částečné zatmění na slunci dne 1S.
října. Začátek zatmění vůbec ve 4 hodiny 30
Masopust trvá od 7. ledna až do 26. února,
minut odpoledne, konec zatmění v 8 hodin 25
tedy 7 neděl a 2 dmi. Začátek postu dne 27.
minut
večer
Velikost zatmění 7| palce. Vidi
února. Konec postu dne 12. dubna. Půst tr
telné
bude
v
Californii,
Nevadě, Arizoně, Orevá 46. dní. Mezi vánocemi a popeleční stře
gon, Území Washingtonském, Wyoming, Utah,
dou jest63 dní čili 9 neděl.
Montaně, západní Kanadě, bývalé ruské Ameri
ce, ve východní Sibiři a v severní části Tichého
Postní dni.
moře.—V San Francisco počne zatmění ye 4
Dne 5., 7. a 8. března; 4. a 7. června; 17., 19.
hodiny 20 minut odpoledne (tamního času) a
a 20. září; 17.19 a 20. prosince.
končí se západem slunce.
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Protestantů.

1 Úterý

Nový rok

Nový rok

2|Středa
3;Čtvrtek
4.Pátek
5 Sobota

Makari a
Jenovefy
Tita bisk.
Telesfora

Ábela a Seta
Enocha
Izabely
Simeona

Neděle první v roce.

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

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

Zjevení

Luciana
Erharda
Basiliše
Agatona
Hygiana
Proba

Raimunda
Erharda
Marci ali sa
Pavla Poust.
Matildy
Reinliolda

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

Druhá nedele po Zjeveni Pané,

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

G

<
> «

7
7
7
7
7

234
234
234
22’4
22I4

37 8 36
37 9 37
37'10 38
38! 11 41
38 ráno

7
7
7
7
Ä 7
7

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

39 1 54
40 2 55
40 3 54
41 4,56
41 5 57
42 vých.

&

Hilaria
Felíxa
Maura
Marcela
Antonína p.
Prisky
Sáry

zří\Úplněk dne 11.
ve 10 hodin 27
ráno.
Poslední čtvrt
dne 20. ve 12 h.
23 min v pol.
Nový měsíc 28
nc 12 hodinl
minut v poledne.

Dno 1. jasno. 6.
zamračeno. 8. studei o, 14. proměnlivo, 22. mírné po
časí, 25. déšť, 27.
jasno a studeno,31.
krásně.

Dne přibývá od 9.
hodin 14 minut do
10 hod.

á*
áÉ
ïfc
sfe

7
7
7
7
7
7
7

18 4
17 4
16 4
15 4
14 4
13 4
12 4

«8$

&

7
7
7
7
7
7
7

124 48 11 58
114 49 ráno
10,4 50 1 1
94 51 2 5
8'4 52 3 8
74 53 410
6|4 54 5 4

Délka dne 9 hodin 50 minut.

Jana Zlatoúst.
Karla Vel.
V aleria
Adelgundy
Virgila

.7
& 7
S 7
ÎSE 7
!7

54
44
34
24
1|4

Žid. kalendář.

Dne 1. Tebet 3.—
42 5 41 9. Tebet půst, oble
Jerusalema 10
43 618 žení
dne 28 Sebat 1. 31.
Šebat 4.
44 719
451 8 8 Historický ka
lendář.
46; 9 6
Dne 1 prohlášení
47 9 59 emancipace r. 1863,
3. Sklo znovu nale*
48 10 57 zeno 653, 5. Kateř.

Délka dne 9 hodin 36 minut.

Fab. a Šebest.
Anežky
Anežky
Vine, a Anast. Vincence
Zasnoub. P. M. Emerana
Timotea
Timotea
Obr. Pavla
Obr. Pavla
Polykarpa
Polykarpa

Jana Zlatoúst.
Karta Vel.
Františka Sal.
Martiny p.
Petra Nol.

První čtvrt dne
4. ve 4 hodiny
>
35 minut večer.

Délka dne 9 hodin 24 minuty

Jména Ježíše

Třetí neděle po Zjeveni Páně,

27 Neděle
28 Pondělí
29 Úterý
Středa
31 Čtvrtek

G
N

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.

<
Délka dne 9 hodin
minut.
e
1^
Páně
7 21 4 39 12 47

Sv. Tří Králů

První ned< de po Zjeveni Páně,

"o =

západ

|

œ

m ěsíce

Katolíků.

G

Východ

Dni a týdní.

Oř
‘2 © 1
® i
S “

Západ

SVÁTKT A JMÉNA.

slunce

31

55 5 54
56 záp.
57 7 3
58; 8 10
59 9 22'

Medici zemřela r.
1 5 8 9. 7. Miliard
Fill more narozen r
1800, 9 Sir Francia
Drake zemřel 1506,
11. Vzbouření ve
Filadelfii 1M3, 13.
Robert Bru^e ze
mřel roku 1329, 15.
Charleston shořel r
1778, John Tyler
zemřel r. 1862, 19.
Petr II v Rusku
zemřel r. 1730, 21.
Tomáš Erskine na
rozen 1750, 22. Jin
dřich VIII narozen
r. 1547. 23. Daniel
0’Connel souzen r.
1844. 24. C. Fox na
rozen r 1749, 25.
James E. Murdoch
narozen 1811, 26.
Michigan připuště
no 18V7, 27. Petr
Veliký zemřel 1725,
128. Napoleon lil.
I žení se 1853. 29.Jiří
| IV. vládl 1820.

LEJDZELSTDen

Domáci zápisky.

Příjem.
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ct.

Vydání.
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ct.

Katolíků.

1 Pátek
2 Sobota

Ignacia
Hromníc

Čtvrtá neděle po Zjevení Páně

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

Blažeje
Veroniky
Agaty
Doroty
Romualda
Jana z M.
Apolonie

Neděle Devítník.

10 Neděle
n pondělí
12 Úterý
13 Středa
14 Čtvrtek
15 Pátek
16 Sobota

Skolastiky
Eufroziny
Eulalie
Jordana
Pap. Valentina
Faustina
Juliany

První neděle po Devítniku.

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

Šimona
Mansveta
Konrada
Eleuthera
Eleonory
Stol sv. Petra
Eberharda

Druhá neděle po Devítniku.

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

Přestupný den
Matěje ap.
Masopustní
Popeleční
Leandra
Romana

Protestantů.

Znam ení
m ěsíce

SVÁTKY A JMÉNA.

•
©
Z
>

© j
o
=
«■ i

a V
·
— * | Ti-Ö
ž i —O «Q. — Čtvrti měsíce
4·· = ?·«<» a domnělá poa >“ =
větrnost.

[7 0|5 0 10 39
První Čtvrt dne
jif 4. v 12. hodin
|6 5915 1 1136 57 min. ráno,

Brigity
Očisť P. Marie

Délka dne 10 hodin 4 minuty«

Blažeje
Veronik</v
Agaty
Doroty
Reinbarda
Šalamouna
Apolonie

6
6
6
6
6
6
6

58 5
56 5
55 5
54 5
53 5
52 5
51 5

2 ráno
4 12 36
5 134
6 2 38
7 341
8 4 42
9 5 46

Délka dne 10 hodin 20 minut.

Skolastiky
Evroziny
Eulalie
Kastora
Valentina
Faustina
Juliany

« 6
& 6
áí 6
áí 6
6
sfe 6
,6

50 5
48 5
47 5
46 5
45 5
43 5
42 5

6
6
■ wj 6
6
6
6
6

■'Trtj,

cxc

4115
40 15
39 5
38 5
36 5
35 5
33(5

19 11 45
20 ráno
21 12 21
22 12 59
24 148
25 2 46
27 3 40

Délka due 10 ho lin 56 minut.

Přestupný den
Matěje ap.
Masopustní
Valentina
Leandra
Romana

&
xír
nOK

XSF

6
6
6
6
6
|6

32 5
31 5
30 5
28 5
27 5
26 5

C
®

Dne 1. studeno,
6. sníh. 8. jasno, 12.
zamračeno, 13. sníh
15. proměnlivo, 17.
studeno, 20. jasno,
28. desř.25. studeno

Dne ptibývá od lo
10 výcli- hodin
do 9. hodin
12 5 56 8 minut.
V*
13 6 47 Zid.
kalendář.
14 7 45 Dne 1. Šebat 5.
27 Adar 1, dne 29.
15 8 42 Adar 3.
17 9 42 Historický ka
18 1041
lendář.

Délka dne 10 hodin 38 minut.

Konstancie
Konkordie
Gabina
Eucharie
Eleonory
Stol. sv. Petra
Serenia

zřř'Úplněk dne 10.
k—> vil hodin 47.
minut večer.
Poslední čtvrt
dne 18. v 10 h.
12 minut večer.
Nový měsíc dne
26. v 1 hod. 35
minut večer.

28
29
30
32
33
34

4 29
5 18
záp.
6 56
7 42
8 34

Dne 1 Lempiere
zemřel 1824, 3. II.
Greely narozen r.
1811, 5. Roger Willian s přistal 1631,
7. Osazení Georgie
1733, 9. Mír v Luneville 1801. 11. Prv
ní anglická loterie
1569. 13. Ethan Al
len zemřel 1789. 15.
St. Louis obchodní
stanicí 1164. 17. Mír
v Anglii 1815. 19.
Vzbouření v Li
verpoolu pro chléb
1845 21.Ludvík XVI.
popraven 1793, 22
Florida postoupena
Soustátí r. 1821. 23.
Sir J Reynolds ze
mřel 1792. 24. John
son obžalován 1868,
25. Útěk Ludvíka
Filipa r. 1848, 26.
John P.Kemble ze
mřel 1823, 27 Mi.
kulášBiddle zemřel
r. 1844, 28. Ilabeš
přepadena 1164.

Den

Domácí zápisky.

|

Příjem

Vydání

Albina

První neděle postní.

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

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

Druhá neděle postní.

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

Františky
40 mučedlníků.
Konstantina
Řehoře
Růženy panny
Matildy
Longina

Třetí neděle postní.

16|Neděle
17 Pondělí
18 Úterý
19 Středa
20 Čtvrtek
.91 Pátek
22 Sobota

[Heriberta
Patricka
Edvarda
Josefa pěst.
Jáchyma
Benedikta
Oktaviána

neděle postní.

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

Ottona
Gabriela
Zvěst. P. Marie
Haštal m.
Rupert b·
Gunthram kr.
Eustachius

Pátá neděle postní.

30 Neděle Kvirin
31 Pondělí iKvidon

Albina

6 25|5 35 9 36

TX První čtvrt dne
jF 4. v 8. hodin
31 min. ráno.
,<ří:\Úplněk dne 11.
7 v 8 hodin 31.
minut večer.
/f!T Poslední čtvrt
Ad.dne 19. v 6 hod.
13 minut večer.
filhNov^ měsíc dne
W37. v 12 hod. 47
minut polodne.

západ

m ěsíce

ljSobota

Protestantů.

Východ

Katolíků.

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.
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Západ

Dui a týdní.

'S «
° tí

slunce

SVÁTKY A JMÉNA,

Znam ení
m ěsíce

MARCH.

Délka dne 11 hodin 12 minut.

Simplicia
Kunhuty
Adriana
Bedřicha
Fridolína
Félicita
Filoména

Æb
«

6
6
6
6
6
6
6

24 5
23 5
21 5
20 5
19 5
18 5
16 |5

36 10 33
37 11 32
39 ráno
40 12 30
41 124
42 2 18
44 3 21

Délka dne 11 hodin 30 minut.

40 mučedlníků
Gaja
Rufina
Řehoře
Arnošta
Zachariáše
Krištofa

«

6
6
á* 6
6
áí 6
Ä 6
Ä 6
«

15 5
14 5
12 5
LI 5
10 5
85
75

Dne přibývá od 11

hodin 10 miaut do
45 4 31 12
hod. 26 minut.
46 5 18 V · —- ———
kalendář.
48 vých. Zid.
Dne 1. 4. Adar,
10 13. Adar, půst
49 6 54 Esther;
11. 14. Adar
12. 15. Adar,
50 7 55 Pur;
Susan-Purim; 27.1.
52 8 49 Nisan; 31. 5.Nisan.
53 9 40 Historický ka

Délka dne 11 hodin 48 minut.

Kristiána
Gertrudy
Anselma
Josefa
Huberta
Benedikta
Kazimíra

OTU,

«

6
6
6
6
6
5
5

65
45
35
25
06
59 6
58 6

54 10 20
56 11 11
57 11 59
58 ráno
0 12 56
1 1 51
2 2 37

Délka dne 12 hodin 8 minut.

Eberharda
Gabriela
Zvěstování Marie
Emanuela
Ruperta
Eustacha
Malcha

5
5
5
5
5
5
5

57Í6
56 6
54 6
53 6
52 6
50:6
49'6

3 3 19
4 3 59
6 4 41
7 • 5 31
8 záp.
10 8 19
11 9 42

Délka dne 12 hodin 24 minuty·

Zosina
Bohuvěra

Dne 6. jasno, 10.
krásně, 12. zamra
čeno, 14 zima, 18.
pěkně, 22. sníh, 24.
.íasno. 29. příjemto
31. proměulivo.

5 48 61210 31
P 4661411 19

lendář.

Dne 1. První Spectator 1711. 2, Horace Walepole zemřel
1799. 3. Nevada při
puštěna 1863. 4.
J a c k s o n dosazen
1829. 5. La Plače
zemřel 1827. 6. Bit
va u Alamo 1836,
7. B.bUcká společ
nost z «ložena 1804.
8. Vilím III. zemřel
1702. 9. Vilím Cobbett narozen 1762.
10. Princ Wales ženatl862 ll.DeMolay upálen 1313. 12.
Pateut pro New
York 1664. 13. Uranus oduryt 1781.
14. Klnpstock ze
mřel 1803.15. Vzbou
řeni ve Vendee 1793.
16. Natanael Bowditch zemřel 1838.
17. Sv. Patricka,
18. John C.Calhoun
narozen 1782. 19.
Milánské vzbouře
ní 1848. 20. Lord
Mansfield zemřel
1793. 21. Lucknowa
dobyto 1858. 22. Ze
mětřesení v Quito
1859 23. Cí=ař Pavel
usmrcen 1801. 24.
Bomby prvně uži
lo 1588.

Den

Domáci zápisky.

Příjem.
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APRIL.

Protestantů.

Hugona
Hugona
1 Úterý
2 Středa Františka de P. Teodosia
Rosamundy
3 Čtvrtek Richarda
Ambrože
Isidora
4 Pátek
Čeňka
Hozeáše
5 [Sobota
Ses á neděle postní.

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

Celestína
Hermana
Alberta
Kleofáše
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota

Volikonoění neděle.

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

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

Velký pátek

Bílá sobota

Olympie
Arona
Rudolfa
Valeria
Hermogena

Anastasia
Vitališe
Petra m.
Kateřiny

45 6
446
42 6
41 6
40 6

> « S

15 ráno
16 12 15
18' 12 59
19 138
20 1 2 16

5
« 5
5
5
5
i5
<*! 5

38 6
37 6
36 6
35 6
33 6
32 6
316

5
5
5
5
5
5
5

29 6
28 6
27 6
26 6
24 6
23 6
22 6

nů**
)^ar

5
5
6
5
5
5
5

21 6
19 6
18 6
17 6
16 6
15 6
14 6

39
41
42
43
44
45
46

2 8
2 47
3 20
3 56
4 31
záp.
8 13

Délka dne 13 hodin 36 minut.

Anastasia
Vitališe
Sybilly
Entropie

5
5
5
5

12 6
11 6
10 6
96

Vx První čtvrt dne
jy 2. ve 4 hodiny
17 minut odp.
zříxÚplněk dne 10.
v 6 hodin 44
min. ráno.
Poslední čtvrt
dne 18 v 10 h.
54 miu. ráno.
/Ofc Nový měsíc 25
v 9 hodin 57
minut ráno.

C

Žid. kalendář.

Ni
31 8 56 sanDne6. 1.— dubna
10. Nisan
15 začátek Passah.
32 9 59 —
11. Nisan 16. dru
sváté1·. —16. Ni
33 10 57 hý
san 21 sectmý svát k,—17 Nisan 22.
34 11 49 osmý
svátek. — 26.
36 ráno Ijar 1, —80. Ijar 5.
37 12 40
Historický ka
38 1 28
lendář.

Délka dne 13 hodin 18 minut.

Sulpice
Adolara
Soter a Kajus
Jiřího
Vojtěcha
Marka ev.
Kleta

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrno8t.

22 2 49
23 3 18 Dne 1. příjemno
8. jasno,
24 3 50 6.12. déšť.
déšť. 15. pří
17. bouřka,
25 4 51 jemno,
21. proměnlivo, 29.
27 vých. déšť.
Dn^ přibývá od 12
28 7 20 hod.
3 » ni do 13. h.
29 8 1 42 minut.

Délka dne 13 hodin 2 minuty.

Teodora
Kalixta
Rudolfa
Wernera
Krescence

Druha neclěle po velikonoci.

'27 Neděle
•28 Pondělí
29 Úterý
•30 Středa

Irenea
Eberharda
Apolonie
Demetria
Zelený čtvrtek

Hod Boží Velik.
Velikonoční

Sulpice
Anselm
Soter a Kajus
Vojtěcha
Jiří
Marka ev.
Kleta

«

5
5
5
5
5

®
w
rr e-ix

Délka dne 12 hodin 44 minut.

Hod Boží Velik.
Velikonoční

První neděle po velikonoci.

5»

Západ

Katolíků.

©s
■32
> «

slunce

SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdní.

Znam ení
m ěsíce

30.

48 9 32
49 9 56
50 10 48
51 11 32

Dne 1. Napoleo
nova druhá svatba
1810. 3. Komunisté
odraženi 1781 5.
Robert Reikes ze
mřel 1811. 7. Země
třesení v Mexiku
1845. 9. Gen. Lee se
vzdal 1865. 11 Bit
va u Ravenna 1512.
13. Kat. emancipa
ce podepsána 1829.
15. President John*
son nastolen 1865.
17. Franklin zemřel
1790 19. Doellinger
vyobcován 1871. 21.
Santa Anna z« j at
r 1836. 23 Shake
spear narozen 1564.
25. Král Jan koru
nován 1199. Gen.
Grant narozen 1822.
29Macready zemřel
1878. 30. Washing
ton nastolen 1789.

ZDTTZBľEZbT.
Den

Domácí

zápisky.

i

Příjem.

Vydání.

KVETEN
—

Dni a týdní

llCtvrtek
2 Pátek
3 Sobota

T·« ar.

Katolíků.

5 Pondělí Pia
Jana Damian a
6 Úterý
7 Středa Stanislava
8 Čtvrtek Zjevení Mich.
lielioře N.
9 Pátek
10 Sobota Isidora
Čtvrtá neděle po velikonoci·

Mamerta
Pankráce
Serváce
Bonifáce
Sofie
Jana Nepom.
Ubalda

Pátá neděle po velikonoci.

Venance
19Fondělí Petra C.
20 Úterý
Bernandina
21 Středa Felixe
22 Čtvrtek Nanebevst. Páně
23Pátek
Desiderius
24 Sobota Johanky kr.
lSNeděle

Šestá neděle po vellkon ci.

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

—
S! z

Protestantů.

Filipa a Jakuba Filipa a Jakuba
Zikmunda
Zikmunda
Nal sv. kříže
Nal. sv. kříže

Třetí neděle po velikonoci.
4 Neděle Floriana

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

OJ

Čtvrti měsíce
£.n>2 a domnělá po> cb S
větrnost.

SVÁTKY A JMÉNA

/

Urbana
Filipa Neri
Magdalena z P.
Ivona a Petra
Maxima
Ferdinanda
Petronii ly

5 8|6 52 ráno
5 76 5312 34
5 66 54| 118

Délka dne 13 hodin 52 minut.

Floriana
Gotharda
Jana Damiana
Bohumíra
Stanislava
Hioba
Gordiana

&

a*
áÉ
Ä
Ä

5
5
5
5
5
4
4

46
36
26
16
07
59 7
58 7

149
' 21?

I

2 51
316
410
výclb
7 59

Délka dne 14 hodin 6 minut.

Mamerta
Pankráce
Serváce
Karolíny
Sofie
Peregrina
Jodoka

«e

A

4
4
4
4
4
4
4

57 7
56 tr(
55 7
54 7
53 7
52 í
52 7

První čtvrt dne
dne 2. v 1 h
7 minut ráno.
Úplněk d!ne 9.
'
v 11 hodin 7.
mi uut večer.
Z7 Poslední čtvrt
dne 1tí. v 11 h.
54 miuut večer.
jjri,.Nový měsíc dne
W 23 v 5 hod.[36
minut večer.
První čtvrt dne
Jy 31. v 11. hod.
5ó min. dopoledne.
Dne 1. krásně, a
teplo 4. déšť, dne
8 bouřlivo, 11. stu
děno. 13. jasno a
příjemno, 22. proměnlivo, 26. pěkně
29. posmůrno.

3 8 44
Dne přib)vá od
4 9 40 13. hodin 44 minut
do 14 hod. 38 minut
5 10 36
Žid. kalendář.
6 11 20 Dněl.května Ijar
13. Ijar 18 Lag7 11 59 6B—’omer,
— 25. Sivan
1,—30. Sivan 6 slav
8 ráno nost
týdenní, — 31.
8 12 14 Sivan 7 druhá slav.

Délka due 14 lioiliu 18 minut

Liboria
Potenciany
Athanasia
Prudence
Nanebevst. Páně

Desiderius
Zuzany

>***·

Historický ka
4 51 7 9 12 46 Dnelendář
1. Vídenská

4 50 7
*&· 4 49 7
ia«
4 48 7
A* 4 48 7
4 47 7
|4 46;7

Xtr

10 116
11 152
12 2 26
L2 3 2
13 340
14 1 záp.

Délka dne 14 hodin 30 minut.

Urbana
Bědy
Vilíma
Viléma
Maxima
Eduarda
Petronilly

**

«

&

4
4
4
4
4
4
4

45 7
44 Î
43 7
43 7
42 7
41 7
41 7

15 7 52
16 8 44
17 9 32
17 10 12
18 10 50
19 11 41
19 ráno

výntava otevřína r
1873. 3. Ms hornet
II. zemřel 1481. 5.
James L. Orr ze
mřel 1873, 7. Gen.
Worth zemřel 1849.
9. Bitva u Resaca
de la Palma r 1846
11. T. Buchanan
Read zemřel 1872.
13. Jamestown ob
sazen 1607, 15 Cu
vier zemřel r. 1832.
17. Lopez dobývá
Kuby r. 1P50. 19.
Francouzské loď
stvo dob>to bylo
r. 1892. 21. Bitva u
Esslingň 1809. 23.
Prusové v Paříži r.
1871. 25. l>r. Wm.
Paley zemřel 1805.
27. Cornel Vander
bilt narozen r.1794.
29. Generál Put
nam zemřel r.1790.
31.Chalmers zemřel
1847.
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Katolíků.
Neděle Svatodušní,

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

Hod Boží svat.
Svatodušní

Klotildy
Františka K.
Bonifáce
Norberta
Roberta

Erazma
Karpasia
Bonifáce
Norberta
Lukrecie

4
OTO) 4
4
4
"ORj.

Feliciana
Onufria
Barnabáše

Božího Těla

Božího Těla

Antonína P.
Basiliusa

Tobiáše
Elizea

Víta m.
Bruna
Adolfa
Marcela
Ger v. a Prot.
Sylveria p.
Aloisia G.
Paulina
Edeltrudy
Jana Křtitele
Ivana a Sid.
Jana a Pavla
Ladislava
Lva II. p.

Čtvrtá neděle po sv. duchu.

29 Neděle [Petra a Pavla
30 Pondělí |Památka Pav,

38 7
38 7
37i 7
37 7

22
22
23
23

210
2 42
313
3 43

Délka dne 14 hodin 46' minut.

Feliciana
Oliva p,
Barnabáše

Třetí neděle no sv. duchu.

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

á* 4 40 7 20 12 34
á*. 4 39, 7 21: 111
áj 4 39 7 21 141

Nejsvětější Troj. Medarda

Druhá neděle no sv. duchu.

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

Délka dne 14 hodin 40 minut.

Hod Boží svat.
Svatodušní

První neděle po sv. duchu.

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

Protestantů.

a z
»C3 X
N X

a západ

Dni a týdní

m ěsíce

SVÁTKY A JMÉNA.

Východ

30.

slunce

30.

Východ

JUNE.
Znam ení
m ěsíce

ČERVEN.

&

4
4
4
4
4
4
4

37 7
36 7
36 7
36 7
36 7
35 7
35 7

4
«Ir 4
4
a* 4
4
4
4

35 7
35 7
35 7
35 7
35 7
34 7
35|7

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

25 záp,
25 8 18
25 8 55
25 9 24
25 9 51
24 10 29

Délka dne 14 hodin 48 minut.

Petra a Pavla

Památka Pav,

Historický ka-

25 11 58
lendář.
Dne 1. Kentncky
25 ráno státem
1792. 3. Pře
Venuše 1769.
25 12 25 5.chod
Kníže Metternich
lb59. 7 Jiří
25 110 zemřel
Washington velite
1775. 9. Charles
25 150 lem
Dickens zemřel ’70.
Col Crawford
26 218 11.
shořel r. 1782. 13.
Marylandu
25 2 56 Charter
16733 15.Krveprolití

5» 4 35 7 25 j3 42

4
4
4
4
4
4

Dne 1. krásně, 6.
jasno a příjemno,
10. zamračeno. 14.
pěkně, 22. posmour
no, 26. krásně, 29.
teplo.

V

Délka dne 14 hodin 50 minut.

Acliace
Basilia
Jana Křtitele
Eulogia
Jeremiáše
Sedm spalů
Lva

/^5\Úplněk dne 9.
ve 2 hodiny 49
minut odpoledne.
Poslední čtvrt
XL dne 16. v 9 h.
34 minut ráno.
/sHhNový měsíc dne
2 v 12. h. 33
Vrt
n (’i ·
AJ1 1Í Ufl 11
14 1L FÍ4
A clil
"CX Poslední čtvrt
V dne 29. o 1, h.
14 minut ráno.

23 vých·
24 8 2 Dne přib)vá od
40 minut
24 910 d14.) 14hodin
hod. 50 minut
konci ubývá
24 9 46 adoku14 hod.
48 min.
24 10 14
kalendář.
25 10 40 Zid.
Dne 1. Sivan 8,
Tainus 1, dne 30.
25 1118 24.
Tamus 7.

Délka dne 14 hodin 601 minut.

Víta
Justiny
V ukmíra
Gerváze
Silveria
Siliáše
Albana

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.

I
4 36 7 24 10 59
1 á*

4 36 7 24 11 40

v Cawnpore r 18*57.
17. Zajetí Louisbur
gu 1745. 19. Parník
Alabama potopen
‘64.15 James Madi.
son zemřel r. 1836.
22. Napoleon I. se
p »děkoval r. 1815.
23 Akenside zemřel
r. 1770. 24. Labra
dor byl odkryt r.
1497. 25. Královna
Isabella odstoupila
1870. 26. Pizarro ze
mřel 1541. 27, Mis
sissippi Bubble pu·
k1 r. 1720. 28. Bitva
u Monmouth 1778.
29. Svatý Petr usmr
cen 65. 30. Bitva u
Sulli vanova ostro
va 1776·

ÔEZES^ZEZbT..
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i| Úterý
2 Středa
3 čtvrtek
4 Pátek
5 Sobota

Theodoricha

Izaiáše pr.
Velibalda
Kalian a
Brikcia
Amalie; 7 bratří
Pia I. pap
Jana Kvalb.

Markéty
Bonaventury
Jindřicha
Marie H.
Alexia
Kamila
Vincence z P.

Sedmá neděle po sv, daclin.

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

Eliáše pr.
Daniele
Máří Magdal.
Apolináře
Kristiny
Jakuba
Anny

Osmá neděle po sv. duchu.

27 Neděle
28 Pondělí
29 Úterý
301 Středa
31 Čtvrtek

Theobalda

Oldřicha
Helioda
Prokopa, Neodv. Neodvislosti
Karoliny
Cyrila a Met

Šestá neděle po sv duchu.

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

Pantaleona
Inocence
Marty
Abd. a Sen.
Ignáce z Loj.

Ä

■

36 7
37 7
37 7
37 7
38 7

m ěsíce

Východ

a západ

slunce

slunce

4
4
4
4
4

Západ

Protestantů.

Navšt. P. Marie Navšt. Marie

Pátá neděle po sv. ducbn.

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

|

'

Katolíků.

Východ

Dni a týdny.

SVÁTKY A JMÉNA.

Znam ení
m ěsíce

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

24 ráno
23 12 19
23 12 51
23 1 36
22 2 18

Délka dne : 4 hodin 22 minut.

M. Jana Husí
Velibalda
Kaliana
Ludviky
Amalie
Pia
Jindřicha

1Ä*

4
4
4
4
4
4
4

38 7
38 7
39 7
39 7
40 7
40 7
41 7

22 2 49
22 3 28
21 vých.
21 8 0
20 8 46
20 9 19
19 9 57

Délka dne 14 hodin 38 minut.

Markéty
Bonaventury
Kozesl. apoštolů
Kuty
Aleše
Eugena
Kufíny

it*

1^

4
4
4
4
4
4
4

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

Ä

&

4
4
4
4
4
4
4

45 7
46 7
47 7
48 7
49 7
50 7
51 7

3*

Ä

cäC

4
4
4
4
4

52 7
53 7
54 7
55 7
56 7

Úplněk dne 8.
v 5 hodin 10
min. ráno.
ZT Poslední Čtvrt
dne 15. ve 4 h.
88 min. odp,
/Ok Nový měsíc 22
W v 7 hodin 54
minut večer.
/TPrvní čtvrt dne
xi_29. v 5. hodin
1 minutu odp.
Dne 2. krásně, 6.
teplo, 12. jasno, 15.
a 16. pošmourno, 18
příjemno, 24. za
mračeno, 27 horko,
31. jasno a teplo.
Dne ubývá od 14
hod. 48 m . do 14. h.
8 minut.

Žid. kalendář.
D.ne 1. Tamus 8.

15
14
13
12
11
10
9

3 16
4 18
záp.
7 42
8 16
844
9 12

Délka dne 14 hodin 16 minut.

Marty
Pantaleona
Boženy
Abdona
Arnoštiny

·

dne 20. Tamus 17.
19 10 29 půst
T. E. 23. Ab.
1.. 31. půst a spále
18 10 59 ní
chrámu.
18 11 39
17 ráno Historický ka
lendář.
17 12 16
1. Sněm ve West
16 2 15 minster 1643. 2. R.
Peel zemřel r. 1850.
15 1 13 3. Krveprolití ve

Délka dne 14 hodin 30 minut.

Eliáše
Praxedy
Majdaleny
Apolináře
Kristiny
Jakuba ap.
Anny

V

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.

8 9 42
7 10 36
6 11 16
5 ráno
4 12 1

Wyoming roku 1778
4. Adams a Jeffer
son zemřelí r. 1836
4. Vzdání seAlgie.
ru 1830. 6. Hayesova výprava vyplu
la 1860. 7. Generál
Quitman zemřel r.
1858. 8. Edw.Burke
narozen r. 1730. 9.
Braddock poražen
1755. 10. Vilím Ml
čenlivý zabit 1584.
11. Gen. Prescott
přemožen 1777. 12.
Bitva u Aghrim r
1691. 13, Nařízení
1787 přijato. 14. N.
Y. Crystal Palace
otevřen r. 1853 15.
Velké krupobití v
Anglii 1808. 16. Pre
sident Fillmore na
stolen 1850. 18. Pe
dro brazilský koru
nován 1841. 21. Bit
va u Bull Run 1861
26. První pošta v
Ameriee 1775.
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Dni a týdní

Protestantů.

Katolíků.

1 Pátek
2 Sobota

Délka dne 14 hodin 2 minuly.

Augusta
3 Neděle Štěpána
Dominika
4 Pondělí Dominika
Úterý
Marie Sněž.
Osvalda
5
6 Středa Prom. Krist. P. Sixta
7 Čtvrtek Kajetana
Afry
Cyriaka
Cyrilla
8 Pátek
Romana
9 Sobota Romana

iíbX

Xir

V avřince
V avřince
11,Pondělí Zuzany
Heřmana
12Úterý
Kláry p.
Kláry p.
13Středa Hippolýta
Hippolýta
14 Čtvrtek Eusebia
Eusebia
Nanebevz.
P.
Μ.
Nanebevz. P. M.
15| Pátek
fó)
16 Sobota Rocha
Rocha
lONeděle

Je lenáctá neděle po sv. duchu ,

23 Sobota

|Rajmunda

5
Ä 5
Ä 5
rilíC
5
r-W
5
#-) 5
5

46
45
44
43
42
41
38

218
314
4 1
záp.
6 51
716
Y 46

22 6
23 6
24 6
25 6
27 6
28;6
29'6

38 8,26
37 8 48
36 9 24
35 10 4
33 10 50
32 1140
31 ráno

Délka due 12 hodin 58 minut,

(Paulina

I

C

Dne 1. krásně. 4
posmůrno, 8 jasno
15. bouřlivo, 17. jas
no. 18. teplo, 24.
pěkně, 27. zamra
čeno, 29. jasno.
Dne ubývá od 14

5.14 6
5 15 6
5 16 6
5 17 6
5 18 6
5 19 6
5 21 6

Bartoloměje
Ludvíka kr.
Samuela
Gebharda
Augustina
Stětí Jana
Benjamina

Bartoloměje
Ludvíka kr.
Zefyrina
Josefa Kal.
Augustina
Stětí Jana
Rosy p.

/^5\Úplněk dne 6.
k-7 ▼ 5 hodin 6.
minut večer.
Poslední Čtvrt
dne 13. v 10 h.
8 minut večer.
íí«ř>.Nový měsíc dne
W 20. v 6 hod. 54
nunut večer.
První Čtvrt dne
J? 28. v 10. hod.
41 min. ráno.

6 minut do
6 6 54 9 15 hodin
13 hod. 2 minuty.
7 6 53 9 52 V . ■
kalendář.
8 6 52 1015 Zid.
Dne 1. srpna Ab,
Elul 1.—31
9 6 51 10 56 10.-22.
Elul 10.
10 6 50 1139
11 6 49 ráno, Historický ka
lendář.
12 |6 48 1 126
Dne 1. Jižní A-

Délka dne 13 hod n 16 minut.

Třináctá neděle po st. duchu,

31jNedě!e

5
5
5
5
5
5
|5

Délka dne 13 hodin 32 minuly.

Bertrama
Agapeta
Sebalda
Bernarda
Adolfa
Timotea
Zachariáše

Dvanáctá ne iěle po sv- duchu

24 Neděle
25 Pondělí
26 Úterý
•27 Středa
■28 čtvrtek
•29 Pátek
:301 Sobota

5
5
5
5
5
5

1 2 34
0 3 24
59 414
58 vých
57 7 30
56 813
55 8 48

Délka dne 13 hodin 48 minut.

Desátá neděle po sv. duchu,

Liberata
Heleny kr.
Ludvíka
Bernarda
Anastasia
Timotea
Filipa bisk.

7
07
16
26
36
46
56

4 59

•

17 Neděle
18 Pondělí
19JÚterý
‘20 Středa
21 'Čtvrtek
22'Pátek

> *

Čtvrti měsíce
a
£.n’ž domnělá po> ca ©
větrnost.
©« "^■caý-

4 57 7 3 12 47
Ä0 4 58 7 2 141

Petr v okovech Petr v okovech
1 Gustava
Alfonsa

Devátá neděle po sv. duchu.

’S
© «
-= s

slu n ce

SVÁTKY A JMÉNA;

Západ

Znam ení
m ěsíce

£ AUGUST

merika odkryta r.
14 <7. 3. Eugen Sue
zemřel r lt-57. 5.
Jindřich I. koruno
ván 1100. 7. Soud
komunistů r. 1873.
9 Ludvík Filip krá
lem r. 1830. Lopez
přistál na Kúbě r.
1857. 13. Jeremy
Tavior zemřel r.
1007. 15. L.favette
v New Yorku 1824.
17. Admiral Blake
zemřel r. 1657. 19.
August Cesar ze
mřel 14. 20. Bitva
u Saragossa roku
1710. 21. Profesor
J. Tyndall narozen
lQ20. 22. Dr. Gall
zemřel roku 1828.
23. Cuvier se na
rodil roku 1769. 24.
Washineton City do
byto 1814.25. .James
Watt zemřel 1819.
26. Bitva u CresBy
1346. 37. S. Wright
zemřel 1847. 28 Ro
bespierre popraven
1794. 29. bitva na
Rhode I-lar.d K78.
30. Cleopatra ze
mřela p. K. 36. 81.

|5 31|6 29|12 39|l“ytsf“ kýl

Den

Domácí

zápisky.

Příjem.

Vydání.

$

$

ct.

ct.

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

Jiljí
Arnošta
Mansveta
Rosalie pan.
Heraklia
Magna

Jiljí
Štěpána
Mansveta
Rosalie pan.
Viktorina
Zachariáše

Čtrnáctá neděle po sv. duchu.

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

Anděla strážce
Narození P. Μ.

Serapbina
Mikuláše
Pafnucia
Kvidona
Tobiáše
Jména P. M

Nikodéma
Ludmily
Lamberta
Tomáše
Januaria
Eustacha

iReginy
Narození Μ.
Brunona
Sosthena
Prota
Syra
Materna

Matouše ev.
Mauři ce
Tekly p.
Gerharda
Kleofáše .
Cypriána
Kosm. a Dam.

Pov. sv. kříže
Marianny
Eufemie
Lamberta
Tita
Sidonie
Fausty

m ěsíce

Východ

a západ

Západ

slunce

28 1 32
27 2 19
25 3 18
24 410
23 vých·
21 7 4

5
5
5
5
5
5
•“S 5

40 6
41 6
43 6
44 6
45 6
47 6
48 6

Úplněk dne 5.
y 5 hodin 55
min. ráno.
ZT Poslední čtvrt
XL dne 12. v 3 h.
16 min. ráno.
M^Nový měsíci»
W v 4 hodin 37
minut ráno.
-Jh První čtvrt dne
JjF 27. ve 5 hodin
20 minut ráno.

Dne 1. září Elul
11.—19. Elul 29. —
20. Tisri l.nový rok
—21. Tisri 2. druhý
svátek. — 22 Ti
sri 3. půst Gedaljah,

5 49!6 11 12 10
« 5 50 6 10 126
k ko ß
u oo 2 37
« 5 53 6 7 3 40 Historický kalen dar.
á* 5 54 6 6 4 4
Dne 1. Ludvík
áÉ 5 56 6 4 záp. XIV. zemřel 1715.
S. Bitva u Worces
Ä 5 57|6 3 6 34 ter 1651. 5. K. Parr
U

1

lïfe
Ä
«
to
SF)

59 6
06
25
35
45
55
65

1 7 9
0 7 45
58 8 18
57 8 59
56 9 49
55 10 44
54 11 42

6 7 5 53 ráno
6 8 5 52 12 45
6 10 5 50 1 50

*1 r v*

zemřela r. 1821. 7.
Bitva u Borodina r.
1014.

5
6
6
6
6
6
6

Délka dne 11 hodin 46 minut·

Václava
Michala
Jeronýma

čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.

20 7 41 Dne 1. zamračeno
10 krás
19 8 20 3.ně, bouřka,
14. bouřka, 16.
18. proměn17 8 59 jasno.
íivo, 24. pěkně, 28.
16 9 40 zamrač., 30. krásné
Dne ubývá od 13.
15 10 27 hodin
do 12. hodin
13 11 11 40 minut.
12 ráno Žid. kalendář.

Délka dne 12 hodin 2 minutý.

Matouše ev.
Maurice
Tekly
Gerharda
Kleofáše
Cypriána
Kosm a Dam.

Sedmnáctá neděle po sv duchu«

28 Neděle IVáclava
29 Pondělí IMichala arch.
jjarolýma
30 Úterý

32 6
33 6
34 6
36 6
37 6
39 6

Délka dne 12 hodin 22 minut.

Šestnáctá neděle po sv duchu«

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

5
5
5
5
5
5

Délka dne 12 hodin 40 minut·

Patnáctá neděle no sv. duchu.

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

nítK

slunce

Protestantů.

Východ

Katolíků.

Znam ení
m ěsíce

SVÁTKY A JMÉNA.
Dni a týdni.

«7.

Vžil i 1 Ulil lil

připuštěna 1850.11.
Amerika odkryta r.
1492. j3 Ústava
spolková podepsána 1788. 15. New
York dobyt r 1776.
17. Mathew Carey
zemřel r. 1839. 19.
Bitva u Sti lwater
1777. 21. Sir Walter
Scott zemřel 1832.
23. Vítězství Paul
.Tonesovo 1779. 25.
První americký Ča
sopis 1690. 27. Prv
ní železnice na svě
tě 1825. 28. Detroit
znovu dobyto 1813.
29. Generál Nelson
zastřelen r. 1862.
30 Pompejfiv tri
umf 61 p. K.
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1 Středa Remigia
2 Čtvrtek Ledoegara
Kandida
3 Pátek
4 Sobota Františka Ser.

Remigia
Leodegara
Kandida
Františka Ser.

Placida
Bruna
Justiny p.
Brigity
Diviše
Františka b.
Emiliana

Maxmiliána
Kol man a
Burgharda
Terezie
Havla
Hedvika vév.
Lukáše
Posv. Chrámu

Vendelína
Uršuly
Korduly
Severina
Rafaela arch.
Krišpína

Evarista
Sabiny
Šimona a Judy
Narcisa
Marcela
Volfganga

49 2 49
48 3 52
47 4 56
45 vých·

6
6
6
6
6
6
6

16 5
17 5
19 5
20 5
21 5
22 5
24 5

44 6 17
43 6 59
41 7 43
40 8 46
39 9 48
38 10 35
36 11 10

&

á*

6
6
6
6
6
6
6

25 5
26 5
28 5
29 5
30 5
31 5
32 5

Ferdinanda
Vendelína
Voršily
Korduly
Severina
Nathana
Krišpína

Ä

6
6
6
6
6
6
6

34 5
35 5
36 5
38 5
39 5
40 5
11 5

Slavnost reform.

Wr
TOK

>**>·

6
6
6
6
6
6

42 5
43 5
45 5
46 5
47 5
40 5

Úplněk dne 4.
\
v 5 hodin od
poledne.
Poslední čtvrt
dne 11. v 9 h.
29 min. ráno.
Nový měsíc 18
v 7 hodin 31
minut večer.
1N První čtvrt dne
Jí 2«. vil hodin
54 minut večer.

®

Dne 1. zamrače
no, 7. jasno, 12. pří.
jemno, 16. desť,
20. jasno, 22. větr
no, 23. proměnlivo,
29. jasno, 30. krásně
Dne ubývá od 11·
hod. 39 min. do 10hodin 24 minut.

švan 12.

26 6 12 Historický ka
lendář.
25 6 50
Dne
Královna
24 7 30 Anna 1.korunována
1554. 3. Modokové
22 8 40 popraveni
1873. 5.
zabit r.
21 9 35 Tecumseh
1813. 7. Burgoyne
vzdal r. 1777. 9.
20 10 37 se
Harriat Hosmer na
razena r. 1830. 11.
19 11 43 Ostrovy
bahamské

Délka dne 10 hodin 36 minut«

Evarista
Sabiny
Šimona a Judy
Narcisa
Hartmana

Čtvrti měsíce
a domnělá pov eti nost.

35 ráno Žid. kalendář.
34 12 16 Dne 1. října Tisri
—4. Tisri 15. svá
32 1 32 12,
tek pod zelenou,—
Tisri 16 druhý
31 2 49 5.svátek,
—lO.Tisri 21
svátek ratolestí, —
30 3 59 11. Tisri 22 konec
svátků, —12. Tisri
29 5 19 23
radost ze zákonů
— 20. Mašešvan 1,
28 záp. — Dne 31. Marše-

Délka dne 1 ) hodin 52 minuty.

Dvacátá první neděle po sv· duchu.

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

11 5
12 5
13 5
15 5

Délka dne 11 hodin 10 minut

Maxmiliána
Edwarda
Kalixta
Hedviky
Havla
Floriana
Lukáše ev.

Dvacátá neděle po sv. duchu·

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

6
6
Ä 6
6

Fides
Bedřišky
Abadiáše
Pelagia
Diviše
Friedmana
IBurgharda

Devatenáctá neděle po sv. duchu.

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

8

Délka dne 11 hodin 28 minut·

Osmnáctá neděle po sv. duchu

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

H
NJ

m ěsíce

Protestantů.

Východ

1

’S
3 ®
5
a.«

a západ

Katolíků.

8 ®

slin íte

Dni a týdní.

‘8 g

Východ

SVÁTKY A JMÉNA.

18 ráno
17 12 51
15 1 54
14 2 49
13 3 39
12 4 25

odkryty r. 1492. 13.
B i t v a u Queens
town 1812.15 Swa
llow zajat 1812. 17.
Bitva u Durham r.
1346. 19. Král Jan
zemřel r. 1216. 21.
Bitva u Trafalgar
1805, 23. zemětře
sení v Uhersku r.
1736. 25. Philadel
phia osazena 1682.
27 r Metz se vzdalo
roku 1870.

Domácí zápisky.
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[Všech Svatých

| Všech Svatých

Dvacátá druhá nedele po sv. duchu

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

Dušiček
Huberta
Karla Bor.
Emericha
Leonarda
Engelberta
Bohumír

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

Teodora
Přen. sv. Lidm.
Martina b.
Martina p.
Stanislava
Serapiona
Leopolda
Otmara
Éehoře
Odona
Alžběty
Felixa
Obět. P. Marie
Cecílie p.

23 Neděle
24. podělí
25i Úterý
26► Středa
21r Čtvrtek
26> Pátek k1
2£) Sobota.

Klimenta
Chrysogona
Kateřiny
Konrada
Achace
Rufa
Saturn ina

Teodor
Proba
Martin
Gonáše
Brikcia
Levina
Amosa Kom.

i

m ěsíce

Východ

Západ

9 6 56
8 vých
7 6 22
6 7 35
4 8 40
3 9 46
2 10 52

«

6
& 7
& 7
3* 7
áÉ 7
7
ïfe 7

59 5
05
14
24
34
44
54

7 6 4 54 5 37

Otmara
Hugona
Gelasia
Alžběty
Edmunda
Obět. Marie
Cecilie

cgß 7 7 4 53 záp.
US
Tg 7 8 4 52 5 51

7
šG 7
7
7

94
10 4
11 4
12 4

51
50
49
48

6 42
7 42
8 50
9 51

Délka dne 9 hodin 36 minut.

Klimenta
Emilie
Kateřiny
Konrada
V intíře
Achace
Kleothona

'«M-í

1

I

V
e
Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.
Úplněk dne 3.
ve 3 hodin 36
ráno.
(<7~ Poslední Čtvrt
XL.dne 9. v 6 hod.
12 min, večer.____
Nový měsíc 16
v 7 hodin 31
minut odpoledne.
První čtvrt dne
JjF 25. v 5 hodin
15 minut večer.

•

Dne 2 ’’proměnlivo. 5. pěkně, 8. za.
mračeno, 10. jasno
14. příjemno. 19.
promenlivo, 22 jas
no, 27. sníh.

1 11 55
Dne ubývá od 10
0 ráno hodin
22 min. do 9
59 12 40 hodin 26 minut.
58 129 Žid. kalendář.
Due 1 litttopadu,
57 2 22 Maršesvan
13 —19.
1, — 30. Ki56 3 29 Kislev
81ev 12.
55 4 29

Délka dne 9 hodin 4í} minut.

(Ondřeje

30(Neděle
>'

«

51 5
52 5
53 5
54 5
56 5
57 5
58 5

7 12 4 48 10 40
7 13 4 47 11 29
7 14 4 46 ráno
7 15 4 45 12 8
7 16A 44: 116
7 17 4 431 2 22
|7 17r4 43i 3 29

Délka dne 9 rodin 24 minuty.

JMěle adventní.

i!

6
6
6
6
6
„Mí 6
6

Délka dne 10 hodin 2 minuty.

Dvacátá pátá neděle po sv duchu.
t

slunce

Délka dne !<· hodin 18 minut.

Dvacátá čtvrtá neděle po sv duchu.

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

|6 5o: 5 10 510

Pam. dušiček
Teofila
Ottona
Blandiny
Leonarda
Malachiáše
Bohumíra

Dvacátá třetí neděle po sv. duchu.

slu n ce

Protestantů.

|

a západ

íjSobota

Katolíků.

VÝciiod

Znam ení
m ěsíce

SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdní.

|7 18.4 42| 4 34

Historický ka
lendář.
Dne 1. zákon kol
kový v Americe r.
1765. 3. Dlouhý par.
lament se sešel r.
1640. 5. Keppler
zemřel 1630. 7. Bit.
va na Bílé Hoře r.
1620. 9. T>rinc wa
leský narozen 1841.
11. Milánský zákon
l«07. 13 Kateřina
n. zemřela r. 1796.
15. Lord Chatham
narozeu 1708. 17.
Královna Marie
zemř -la r.1568. 1«.
W. M. Tweed od
souzen 1813 21. Vol
taire zemřel r. 1694.
22 Krveprolití na
St. Domingo 1791.
23. Franklin Pierce
narozen r. 1809. 24.
Smír v Ghentu 1814
25. Isaac Watte ze
mřel 1748. 26. Will
Cowper narozen r.
1731 27. Hoosac tu
nel otevřen r. 1813.
28. Zemětřesení v
Anglii 1814 29. Pol
ske povstání 1830.
30. Útok na Quebek
1775.
i :
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SVÁTKY A JMÉNA.
11

Katolíků.

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

Eligia
Bibiány
Františka Xav.
Barbory
Judity
Mikuláše

Druhá neděle adventní.

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

Ambrože
Nep. Poč P. M

Leokadie
Melchiada
Damasa
Synesia
Lucie p.

Protestantů.

Longina
Kandina
Kasiana
Barbory
Abigaily
Mikuláše

Nikasia
Irenea
Albíny
Lazara
Graciana
Nemesia
Kristiny

Nikasia
Ignacia
Albina
Lazara
Vunibalda
Abrahama
Izáka

© « „
— o. T
»

>«S

41 5 40
41 výcli.
40 5 48
40 6 40
39 7 37
39 8 33

&
&

7
7
á* 7
& 7
á* 7
7
ä 7

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

38 9 32
38 10 28
37 1125
37 ráno
37 12 24
36 126
36 238

7
7
7
«a 7
7
7
7

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

35
35
35
35
35
35
35

Narození Páně
Štěpána

Narození Páně
Štěpána

Jana ev.

Jana ev.

7
7
7
7
7
7
7

26 4
25 4
25 4
25 4
25 4
25 4
25 4

7
7
7
7

25 4
24 4
24 4
24 4

34 8 43
35 944
35 10 45
35 1149
35 ráno
35 12 58
35 144
35
36
36
36

zřř\Úplněk dne 2.
v 1 hodinu 59.
minut večer.
Poslední čtvrt
dne 9. v 6 hod.
30 minut ráno.
/řThNový měsíc dne
W 17. v 8 hod. 24
minut ráno.
X První čtvrt dne
/ 25. j v 8. hodin
21 min. ráno.

C

3

Dne 1. snesitelno
7. proměnilvo, 10.
jasno. 14. zamrače
no, 16. déšť, 20.
jasno, 24. proměn
il o, 27. jasno a
chladno, 31. zima.

Dne ubývá od 9
hodin 24 minut do
9 h. a ku kouči při
bývá do 9 2 minuty.

Žid. kalendář.
Dne rl. prosince

Délka due 9 hodin 10 minut.

Mláďátek
Jonathana
Davida kr.
Sylvestra

Čtvrtiy/měsíce
a domnělá povětrnost.

13,— 13. Ki
3 58 Kislev
slev 25, posvěcení
—19. Tebet
4 51 chrámu.
1,—28. Tebet. Půst
Jerusale
5 59 Obležení
ma.— 31. Tebet 13.
záp.
5 4C Historický ka
lendář.
6 42
Dne 1. ’bitva u
743 Niniveh e27. 3. Bit

Délka dne 9 hodin 8 minut.

Tomáše
Blaženy
Dagoberta
Adama a Evy

Mláďátek
Tomáše b.
Davida kr.
Sylvestra

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

’S TJ OJ

Délka dne 9 hodin 1 » minut.

Tomáše ap.
Zenona
Viktorie
Adama a Evy

Neděle po naro/e ií Páně.

28 Neděle
29 Pondělí
30 Úterý
31 Středa

7
7
7
« 7
« 7
7

Háty
Kajícní den
Jáchyma
Judity
Damasa
Otilie
Lucie

Čtvrtá neděle adventní.

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

©
© £ —
ž x
=
> <*·

Délka dne 9 hodin 16 minut.

Tietí neděle adventní.

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

Znam ení
m ěsíce

31

2 49
3 56
5 4
612

va u Hohen’inden
1800. 5. Martin Van
Buren narozen r.
1782. 7. NewportR
I. dobyt 1776. 9. An
glické embargo r.
r. 18CB. 11. Ústava .
brazilská 1823. 13.
Francia Drake plul
1577 I 15. Zemětře
sení v Guatemala r.
'773. 18. John G.
Whittier narozen r.
1807 19 Rím spálen
69. 21 Útěk Lafaye
tův 1815. 23. Osa
zení Nové Anglie
1620. 25 Vánoce.
27. John Kepler na
rozen 1581. 28. Osadní spolek utvoř n 1816. 29. Friga
ta Yava zajata 1612
40. Královna Isabel
la zemřela r. 1504
31. Záp. Virginia
připuštěna 1862.

•T’ZESOSIlšrľEO.
Den

Domácí zápisky.

Příjem.

Vydání.

—

$

e

ct.

$

ct.

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 Přibík, 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. Hňta.
Agaton. Dobroslav, lO.led.
Agnes v. Anežka,
Agrikola 4 listopadu.
Achac 22. června,
Achac 27. listopadu.
Achilleus 12. května,
Aka30. i stop.
Akar 22. června,
Albar, b.,Bělobor, 21, Červ.
Albert p. z J. 3. dubna.
Albert v, 15. listop.
Albín, Bělouš,l. března.
Albína p. a m. Bělouše. 16.
prosince.
Albrecht 23. dubna.
Aleš 17. července.
Alexander, Leska, 18. břez.
Alexander 26. února.
Alexius, Aleš, 17. Čerce’
Alfons 2. srpna.
Alfred 19. července.
Alipius 15. Brpna.
Alois 21. Čirvua.
Alto 9. února.
Alžběta král, Eliška, 8.
Července.
Alžběta 19. listopadu.
Amadeus v, Bohumil.
Amalie, Libuše, 10. Čerce*
Amalie 7. října.
Amandus, Milota. 8. dub.
Amatos, MiloS, 13. září.
Ambrož, b„ Brož, 16. října.
Ambrož 7. prosince.
Amiaon 8 září
Amos 31. března.
Anaklet 13. červenoe.
Anastas 21.srpna.
Anastasia, Protibora, 15.
dubna.
Anastasiam. 25. prosince.
Anastisiusm. 22. ledna.
Anatolia 9. Červince.
Anatoliu 3. července,
Anežka, Agnes, 16. list.
Anežka p . a m. 21. ledna
Anežka Češka, Nečiše, 6.
a 28. března.
Anjela 13. května.
Anjelika 28. března.
Anjelina 16. července.
Anna 26. července.
Anseim 18. března.
Ant mia, Tonka, 10. ledna.
Antoniu poust. 17. ledna.
Antoniu 13. června.
Apolinář 23 Cervonce.
Anolonia 9. února.
Aquilina, Orlična, 13. Červ.
Araad 19. října.
Arnold 18. července.
Aru lf 18. června.
Arnošt 12. ledna.
ArnoštinKa 31. Července.
ArseniuB 19. Července.
Asterius, Hvězdou, 30. říj.
Athanasia 26. února.
Athannsius 2. května.
August p. 7. října.
Augusta 29. března.
Aug stiň cirk. 28. srpna.
Aurelia 1. prosince.
Aurelian 16. Června
Aurelius, Zlatko 27. Čerce’
Babyla8 24. ledna.
Balbina31. března.

Baldomer 7. února.
Baltasar 6. ledna.
Barb ra 4. prosince.
Barnabáš 11. června.
Bartoloměj ap. 24. srpna.
Baruch 30. k' ětna.
Basiliše9. ledna.
Basiliu8 v. 14. 1 dna.
B ithilda26. ledna.
Bdín v. Vigil.
Beata v B1 žeua.
Beatrix, Blažena, 10. květ.
Bedřich 6. března.
Bedřiška6. října.
Bělena v. Leokadia.
Bělobor v. A^au.
Bělouš v. Albert.
Běluše v. Albin.
Benart v. Benard.
Benedikt b., Beneš, 15. dub.
Benedikt 21. března.
Benigna, Pobravka, 9. kvt.
Beniguus Štědrý, 6. června.
Benja uin 21, března.
Benno. Zbyněk, 16. června.
Bernard p., Benart, 20. srp.
Bernardin 20. května.
Bernhard T. A. 20. srpna.
Berta, Perchta, 4. července.
Bertram 17. srpna.
Bertrand 15 října.
Bibiana2. prosince.
Blahomirl3. října
Blahoslav 21. března.
Blahorod v. Eugenius.
Blahovoj, EustrateB, 9. led.
Blandina 5. listopadu.
Blažej 3. února,
Blažena 22. prosince.
Bojisláv 9. dubna.
Bohaboj 15. dubna.
Bohachval 10. července,
Bohdal d. 8. listopadu.
Bohdan v. T< odosius.
Bohdana v. Theodosia.
Bohdarv. Theodor.
Bohdík22. března.
Bohpomozi v. Gotthelf.
Bochuchval, Lausdeo, 10.
Července.
Bohumil, Amadeus. 7. červ.
Bohumil 3. listopadu.
Bohumjla28. prosince.
Bohumír 13. ledna,
—
b. 8. listopadu.
Bohuslav,Deogratias, 22.
března.
Boleslav v. Ma^nus.
Bonaventur^, Dobrohost.
11. Čce., 26. října.
Bonifác p., Vinfrýd. 5.
Června.
Bonifác m., Dobroděj, 14.
května.
Bořek v., Tiburc.
Bořivoj v., Abdon
Božen a 29. července.
Břeněk v. Bruno.
Brigida p. 1. února.
Brigyda v., Bryta, 8. října.
Brož v. Ambrož.
Bruno b., Břeněk 21. dub.
Kryta v. Brigita.
Burkhardll. října.
Bůhspěj 22. Června.
Bušekv Celestín.
Cecilie22. listopadu.
Cecilius 8. Června.
Celestin P., Buček, 6. dub.
Celestin p. a m. 19. května.
Celina 21. října.
Celerinus vyz. 20. února.
César z B. 15. dunna.
Chranibor v. Se vác.
Crha A. M. 9. března.
Ctibor v. H norat.
CtimírV. Čestmír.
Ctirad v. Honor
Cyprian b. 14. září
Cyria 5. června
Cyriak m. 8. srpna
Cyrila 5. Července
Cyrin 12. Června
Cyrus m. 81. ledna

Čeněk v. Vincenc
Ceslav 20. Června
Čest nír, Ctimír, 9. ledna
Čestislav 16. Června
Damasus 11. prosince
Da-mian 27. září
Daniel 21. Července
David 30. prosince
Deicola, Ctiboh, 17. ledna
Delfln 24. prosince
Deogratias v. Bohuslav
Děpolt v. Theobald
Desider. ZdaS, Zádostiv.
23. května
Dettel, Ditlev, 81. března
Dětmár26. září.
Dětřich 6. května
Devota27. ledna
Didakt 13. listopadu
Dignus 18. prosince
Dionisius, Diviš 9. října
Dismas 25. března
Ditlev v. Dettel,
Dluboš v. Long.n
Dobeš v. Tosiáš
Dobravka v. Benigna.
Dobroděj v. Bonifác
Dobrohost v. Bonaventura
Dobromysl, Euthlmius, 11.
března.
Dobroslav v. Agaton.
Dobrožizn. Eutropius, 11.
února.
Dodá abat. 24. dubna
DomicianB 10. ledna
Domicius 5. Července
Dominik4. srpna
Domnína 14. dubna
Donatus ro. 30. Června
Dorota 6. února
Duchoslav v. Spridion
Dulla25. března
Ebbaabat. 23 srpna
Eberhard, Eberart, 28. list.
Eberhard23. února.
Edburka 12. prosince
Edeltruda23. června
Edita 26. září.
Edmund are. 16. list.
Eduard 18. března.
Edvin k. 4
Egbert24. dubna
Eleonora 14. února
Eliáš 20. července
Eligius 1. prosince
Eliseus 24. Června
Eliška v. Alžběta
Emanuel 26. března
Emerencia 23. ledna
Emer ch 5. listopadu
Emil 22. května
Emilia5. dubna
Emilian 11. září, 11. říina,
Emiliana p. 24. pros.
Emilíus 30. května
Emma 1. a 19. dubna
Engelbert7. listopadu
Enoch 3. ledna
Erhard 8. ledna
Erik (Erich) m, 15. února
Ermelinda25. října
E^ther 29. května
Etbin 19. října
Eucharins 20. února
Eufemisa. Ofka, 13. dubna
Eufrosma 11, února
Eugenia 25. prosince
Eugenius, Blahorod, 8.
Července
Eulogius, Ložek. 3. Čerce’
Emebia 16. března
Eu»ebiuR, Smil, 14, srpna
Eustach, Sta :h, 20. září
Eustachia 29, března
Eva 24. prosince
Evald 3. října
Evariet, Blahoklas, 26. říj.
Evermond 17. února
Ezechiel 10. dubna
Fabian 2 >. ledna
Fandila m. 13. Června
Fano b. 28. října
Faust 16. Července
Fauetin 15. února

Fanstina20. září
Felician 9. Června
Félicitas m. 7. března
Felix b. a. m., Šťastný, 24.
října
Fel x 21. května
Felix Val. 2J. listopadu
Ferdinand k. 19. ledna
Ferdinand k. 30. května
Fidelis 28. dubna
Filemon 22. listopadu
Filip ap. 1. května
Filip N. 26. května
Filip b. 23. Brpna
Filipma 16. února
Flavian m. 18. února
Florenc 7. listopadu
Florencia 10. listopadu
Florentin 27. května
Florian 4. května
Fortunat 24. října
Frant. S. z As. 4. října
— B. 10. října
— de Paulla 2. dubna
— Sales 29. ledna
— Xav. 3. prosince
Františka R. 9. března
Fridolín 6. března
Frldus v. Friedman
Friedman, Friduš 10. říj.
Frodoaldus 12. září
Frumencius 27. října
Fu gentius 1. ledna
Fulso 10. říina
Gabian 19. února
Gabriel areb. 24. března
Gabriela 10. února
Gaudentius v Radím
Gebhard, Jaromír, 27. sro.
Gelas Smích, 18. listopadu
Genesius 3,wČervna
Genovefa, Zeneva, 3.ledna
Genuin 5. února
Gerhard, Radko, 24 září
Gerlach v. Jarloch
German 28. května
Gertruda, Gediuta, 17.břez.
Gervás 19. června
Gideon, Jedek, 1. Června
Gi'.bert 4. února
GiHas 29. ledna
Gisela, Hisla, 7. května
Glyceria 13. dubna
Goar 3. Července
Gordian 10. května
Gotthard, Hotart, 5. května
Gottšalk m. p. 7. Června
Gracian 18. prosince
Gratus, Vděčný, 8. října
Gudval 6. června
Guibert 28. května
Gustav 2. srpna
Gnntíř, Vintiř,28. listopadu
Hanibal 2. srpna
Hartman 30 října
Hartví.k 21. srpna
Haš al 26. března
Háta 5. února
Havel 16. října
Hedvika 17. října
Helena m., Jelena, 22. květ
Heliodor 8- Července
Herkules 5. záři
Hermens 28. srpna
Hermine 24, prosince
Herman 7. dubna
Hilaria 12. srpna
Hilarion 21. října
Hilarius 24. ledna
Hildebert3. května
Hippolit, Ippo, 13. srpna
Honor, Ctirad. 80. září
Honorát, Ctibor, 8. února
Hubert 3. listopadu
Hngo b. 1. dubna
Hyacint na., Jacek, 11. září
Hygin 11. ledna
Ida vd. 4. ledna
Ignác, Loj, 31. Července
Iluminata 29 listopadu
Inocenc 28. Července
Irena 5. dubna
Ireneus, Lubomír, 15. proa
Isak 20. prosince.

Isak 20. prosince
Isabela 4. ledna
Isai 8 6. Července
Isidor pr. 10. května
Ivan 25. listopadu
Ivo 28. května
Jachim20. března
Jadocus, Jošt, 17. května
Jairus, Jar, 3. října
Jakub v. 25. Července —ap.
1. května
Jan Zlatoústý 27. ledna
— M. 8. února
— boží 8g března
— Nep. 16. května
— z Pf. 6. května
— a Pav., Jan Burian,
26.června
Jan Křtitel 24. Června
— Kvalb. 12. „
— stětí 29. srpna
u kř. 24. listopadu*
— Evang. 27- prosince
Januar 27. září
Jarloch, Gerlach, 5. ledna
Jarolím 30. září
Jeremiáš 26. června
Jetřich, Eustasius 19. bř.
Jindřich, Hynek 15. Če’co
Jindřise 16. března
Jiří 24 dubna
Job 9. května
Joel 24.
Johan na 24. května
Jonatan 29. prosince
Jordán 13. února
Josafat 27. listopadu
Josef Kal. 27. srpna
— pěst. 19. března
Josua 23. února
Jovita 15. února
Juda 28. října
Judit, Jitka, 5. prosince
Julia 22. května
Julian m. 9. ledna
Juliana p. a m. února
Julita 15. Června
Julius p. 12. dubna
Justina, Pravomila7. října
Justinian. 26. záři
Justin 8. srpna
Justus, Pravoslav, 9. září
Juta 3. listopadu
Juvenal, Mlád, 3. května
Kajetán 7. srpna
Kamil 2. Července
Kandid, Bělous 3. října
Karel Bor, 4. listopadu
— v. 28. ledua
Karolina 14. června
Karolínka 5. července
Kašpar 6. lemia
Kateřina p. 25. listopadu
Kazimír 4. března
Kilián 8. července
Klara 12. sríma
Klement, Klimeš, 23. list.
Klementina 23. listopadu
Kleofáš 25. září
Kletus 26 dubna
Klothar, Lidhor, 7. dubna
Klotilda 3. Června
Kolumba 17. září
Kolumban, Holubán, 21.
listopadu
Kolumbin 31. Červerce
Kolumbus 9. Července
Konkordia 18. února
Konkordius, Svorný, 1. led.
Konrád, Kundrát, 26. list.
Konrád 19. února
Konstancia 19. září
Konstantin 11. března
Kordula 22. října
Kornel 16. září
Kosmas 27. září
Krescencia 15. června
Krescencius, Rostislav, 27.
Června
Kiistin 14. května
Kristiána 15. prosince
Kristina 14. července
Krištof 15. března
Krisostom, Zlatoust, 27. led.
Krišpín 25. října
Kunhuta z P. 3. března

Kuno, Kuneš, 29. května
Kvalbert 12. července
Kvido 31. 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. Ustop.
L>’poldina 15. listopadu
Levin 14. července
Levina24. Července
Libor, Litobnr, 23. Července
Liboúst, Liebmund, 27.
listopadu
Libuše v. Amelie
Lidmi'a 16. září
Lidvina 15. dubna
Ligor 13. září
Longin, Dluhoš, 15. března
Lot 4. ledna
Lotar, Lideřžl. dubna
Lucie 13. prosince
Lucian7. ledna
Luciana, SvětluŠe, 30. Červ.
Lucius 11. února
Ludomír, Leufried, 3. října
Ludovika30. ledna
Ludvik T. 19. srpna
Luise 9. července
Luitgarda 16. června
Lukáš 18. října
Lukrecia 7. června
Lydia 3, srpna
Magdalena 22. Července
Maguus, Boleslav, 19. srpna
Makar, Blah, 2. 15., ledna
Malachiáš 3. listopadu
Mamert 11. května
Mansuet, Miloslav, 18. úd.
Marceli 16. ledna
Marcella 31. ledna
Marcellian 13. června
Marcellin 10. dubna
Marcellina 17. července
Marciál, Marciáš, 27. února
Marek 25. dubna
Mariána 15. září
Marián, Mareš, 30. dubna
Mario Zasn. 23. ledna
— Nar. 8. září
— Sněž. 5 srpna
— Bol. 30. března
— Hromu ic 2, února
— Zvěst. 25. března
— Navet. 7. července
— u Hory 16. „
— Nanebevz. 15. srpna
— Obět. 21. listopadu
— Početl 8. prorfiuce
— Jména 15. září
Markéta 20. července ·
Marta 19. ledna
Martin 11. listopadu
—
12.
„
Martina30. ledna
Matěj ap. 5 5. února
Mathildu 14. března
Matouš Ev. 21. září
Maura21. září
Maurlc 22. září
Maxmilián 12. října
Maximus 19. května
Mechtllda 31.
„
Medardus 8. června
Melichar 6. ledna
Mlchála zjev. 8. května
Mikleta 9. září
Mikuláš b. 6. prosince
Milada 29. prosince
Minart, Meinhard, 21. ledna
Mojžíš 3. záři
Monika 4. května
Moři«· 22. zÁtá
Myroíí 16. srpna
Napoleon 15. srpna

Narcis 29. října
Natalia 1. pro ince
Nathan 24. října
Nereus 12. května
Nestor 26. února
Nicefor p. 13. března
Nicetas, Mikat, 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. čeveuce
Oliva 10. června
Olympia 26. března
Ondřej a. 30. listopadu
Optatus 4. června
Osva!d k. 5. srpna
— 15. ř j a
Otilia 13. prosince
Oto kar 4 lis opadu
Otmarl5.
,,
Otto,Udo, Otík. 23. března
Pankrác, Vševlad, 12. květ.
Pantalenon 27. Července
Papin 28 listopadu
Patricius 1tí. března
Paula v<1. 26. ledna
— p. 18.června
Paulina 2?. Června
Pavla obr. 25. ledna
— poust. 15. „
— pam. 30 června
— ap. 29.
„
— a Jana 26. „
Pelegrin Pelřín 16. května
Perpetua7.. 15. března
Petr Al í. 19 říma
— Cel. 19. května
— Ap. 28. Června
— st. okov. 1. srpna
— m. 29. dubna
— Nol. 31. ledna
Petronilla 31. května
Pins m. 11. července
Pravota 21. pr< síňce
Primus 9. Června
Priska 18. ledua
Prokop poust, 4. Července
ProtaB. Tas, 20. června
Prudencie 9. března
Quinibert 18. května
Ráchel 14. července
Radím, Gaudentius, 1. červ
Rafael 24. října
Raimund 23. srpna
Reiner 17. čersua
Rainold 7. ledna
Rebe a 9. března
Regina 7. záři
Reichard 7. února
Reinhard, Reinart, 23. ún.
Rerabert 4. února
Richard 3. dubna
Robert, Robes, 7. června
Rochus, Hrož. 16, srpna
Roland 9. srpna
Roman 28. února
Romana 28. února
Róza, R&ž na3(>. srpna
Rosalia. Rozára, 4. září
Rosina 13. března
Rud-df 27. dubna
Rueiua, R&žena, 10. Čeťce
Ruflnus, Rvšavín, 14. červ.
Rupert, Rauš, 27. března
Ruthard 16. července
Řehoř Nnz. 9. května
— 12. března
— 17. listopadu
Sabas 12. uubna
Sabian 27. srpna
Salome 24. října
Salomona 7. dubna
Samuel m. 16. února
— 26. srpna
Sara. 16. května.
Sebald 19. srpna
Serafln 12. října
Serapion 14. listopadu
Servác, Chranib r. 13. kv.
Severián 8. listopadu
\Sibilla29. dubna

Sidonia, Zděnka, 23. čcťce
Sidonius, Zdeněk, 23.srpna
Silver 20. června
Silvia, 3. listop.
Silvin 17. února,
Simeon b. a m. 17. února
Simplic P. 2. března
Stanislav b. a m. 7. května
— K. 13. listopadu
Strachota9. března
Successus, Prospěch, 19.
ledna
Svatoň, Sanctus, 2. června
Svatopluk 13. srpna
Světlík, Photius, 4. března
Sylver 20. Června
Sylves er31 prosince
Šalamoun 8. února
ebastian 20. ledna
imek, 18. února
imon ap. 28. října,
kolastiua 10. února
Sofronius Mndrota 11. bř
Štěpána nal. 3. erpna
„ - K. 2. zář!
Štěpána m. 26. prosince
Štěpán Pr. 13. listopadu
Tftdyaš 28. října
Teresie 15 října
Thekla ab. 15. října
Theobald 1. červ» nce
Theodolinde 22. ledna
Theodor b.. Bohdar, 19. záři
Theodora m., Božena, 28,
Theodořicb, Detřich, 1.
července
Theodosia p. m., Bohdan,
2. dubna
dubna
Tib .re m., Ctibor, Bořek,
14. dubna
TimotheuB b., Bohaboj,
24. ledna
Titu? b. 4. ledna
Tobiáš, Dobeš, 13. Června
Tobiáš 13. září
Toleta 5. března
To.? áš 18. září
— ap. 21. prosince
— b. 29. prosince
— Aq. 8. března
Trojan 30. listopadu
Ubald 16. května
Ulrika, Oldřiška, 6. srpna
Urban p. 25. května
Václav 28. záři
Valburna 25. února
Valentin m., Valeš, 7. a 11.
ledna
Valentina 25. července
Valter, Vladiboj, 29. listop.
Valerian in., Jaroslav, 24.
dubna
Valtrud 9. dubna
Vavřinec 10. srpna
Venanc 18, květi a
Vendelín, Venda, 20. října
Verner. Vernuš, 18. dubna
Veronika 4. února
Viktor A., Vítězslav, 26. ún.
Viktor m. 30. září
Viktoria 23 prosince
Viktorin 3. září
Vilém a. 6. dubna
Villibald, Veleslav, 7. če’ce
Vincenc m., Čeněk 22. led.
Vmcenc Fer. 5. dubna
— z P. 19. července
Vít 5. Června
Vladimír24. července
Vojslava 22. listopadu
Vojtěch, Adalbert, 23. dub·
Volden ar 6. května
Volfgang, Vlk, 31. října
Voršila 21. října
Zachariás pror., Zachař, &
září
Zeno m. 22. prosince*
Zikmund 2. května
Zuzana p. a m. 11. srpna
— Čistotná
„
„
Zbislav 24. března
Zbislava 21. února
Zděnek 7. listopadu
Zdislava 29. ledna
iZofle, Zofka. 15. května.

I

TaTo-ullzy Irn propočítání úroků.
ŠEST ZE STA.

1 den.
2 „
5 „
6 „
7 „
8 «
9 "
10 „
11 „
1« m
18 «
14 „
15
16 „
17 „
18
19
20 „
21 „
22 „
23 „
24 „
25
28 „
27 „
28 „
29
1 mes.
9 „
8
4 „
5
6 „
7 „
8 „
9 „
10 „
11 "
; i rok.

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

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

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
p
8
3
3
3
3
3
4
7
11
14
18
21
25
28
82
35
39
42
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0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
8
3
3
4
4
4
4
8
12
16
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24
28
32
36
40
44
48
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0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
9
14
18
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27
3’
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
151 1
17! 1
18 1
20 2
22 2
23 2
25 2
2? 2
28 2
30 3
32 3
33 3
85 3
37 2
38 8
40 4
42 4
43 4
45 4
47 4
48 4
50 5
00 10
50 15
00 20
50 25
00 30
50 35
00 40
50 45
00 50
50 55
00 60
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38
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67
83
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17
33
50
67
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17
33
50
67
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00
17
33
50
67
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17
33
50
67
83
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1
a
8
4
5
6
7
8
9
10
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12
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15
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18
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1
2

den.

„
„
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„
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„
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«
„
„
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„
„
„
„
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„
„
„
„
„
„
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V
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&
6
7
8
9
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„
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„
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24 32|
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0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
o
2
2
2
2
2
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3
3
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Na dobu $1 .$2 $3 $4 $5 $6 $7

I

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

wao

OSM ZE STA.

0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
8
4
4
4 4
4 4
4 4
4 5
4 5
4 5
5 5
5 5
5 6
5 6
5 6
11 12
16 18
21 24
27 30
32 36
37 42
43 48
48 54
53 60
59 66
64| 72
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

0

O
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
8
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
13
20
27
33
40
47
53
60
67
73
80

1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
8

2
4
7
9
11 1
13 1
16 1
18 1
20 2
22 2
24 2
27 2
29 2
31 3
33 3
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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 „
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0
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<5 ".. 00
6 M
0
0
7 „
8 ,
0
9 H
0
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0
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0
12 ,
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0
14 „
0
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0
16 ,
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0
18 „
0
19 „ X 0
20 „
0
21 „
0
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0
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24 „
0
25 M
0
26 M
1
27 M
1
28 „
1
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1
1 měs. 1
2 n
1
3 ·.
2
4 „
2
5 n
8
8 "
4
7
4
8
5
9
6
10 ,
6
11
6
1 rok. 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
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0
0
0
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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2
2
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2
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2
8
3
3
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3
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4
4
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1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
8
3
3
3
3
3
4
4
4
4
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8
3
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3
4
4
4
4
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1
1
1
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2
2
2
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8
3
3
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3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
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6
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/

1
1
2
2
8
4
4
5
5
6
7

2
4
6
8
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12 1
14 1
16 1
18 1
19 1
21 2
23 i 2
25 2
27! 2
29 2
31 3
33 3
85 3
87 3
39 3
41 4
48 4
45 4
47 4
49 1
51 5
53 5
54 ! 5
56 5
58 ; 5
17'11
7517
83 23
92 29
50 35
08 40
67 46
25 52
83 58
42 64
00|70
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39
58
78
97
17
86
56
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14
33
53
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92
11
31
50
69
89
08
28
47
67
86
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25
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64
83
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33
17
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67
50
33
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1
2
3
4
5
8
7
8
9
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den.
„
»
«
„
„
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
,
0
M
0
„
0
„
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„
0
„
0
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0
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
8
5
7
8
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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
8
5
8
10
13
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18
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23
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28
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0
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0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

8
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8
8
8
8
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1
1
1
1
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8
3
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29
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0
1
1
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1
1
1
2
2
2
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8
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8
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4
4
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4
4
4
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5
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0
1
1
1
1
1
2
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2
2
3
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
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6
6
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28
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41
47
53
58
64
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0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
8
8
3!
8

4
4
4
4

4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
13
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27
33
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47
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1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
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88
45
53
60
68
75
83
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0

1

1
1
1
2
2
2
8
8
8
3
4
4
4
4
5
5
5

6
6
6

6
7

7
7
8

8
8
8
17
25
88
42
50
58
67
75
83
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$1

8
28
6
56
8
83
11 1 11
14 1 39
17 1 67
19 1 94
22 2 22
25 2 50
28 2 78
31 1 3 06
33 3 33
36 3 61
39 3 89
42 4 17
44 4 44
47 4 72
50 5 00
53 5 28
56 5 56
58 5 88
61 6 11
64 6 39
67 6 6?
69 6 94
72 7 22
75 7 50
78 7 78
81 8 06
88 8 83
1 67 16 67
2 50 25 00
8 88 83 38
4 17 41 67
5 00 50 00
5 88 58 83
6 67 66 67
7 50 75 00
8 33 84 38
9 17 91 67
$10 $106

Tabulka mzdy na základě desíti hodinné denní práce.
HODINY:

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 9.00

Za půl hodiny----- .1
Za 1 hodinu
•U
Za 2 hodiny.------- .31
Za 3 hodiny. ------- .5
Za 4 hodiny.------- .61
Za 5 hodin.--------- .81
Za 6 hodin. .......... .10
Za 7 hodin.--------- .11*
Za 8 hodin............. • 13i
Za 9 hodin.............. .15

.11

.5
•71
.10
.121
.15
.171
.20
.221

• -H
.31
.61
.10
.13*
•16*
.20
.231
.261
.30

.2
.41
.81
.121
.161
.21
.25
.291
.331
.371

1 den-----------2 dni-----------3 dni................ 4 dni............ ..
5 dní------------6 dní-------------

.31
.61
.131
.20
.261
•331
.40
• 461
.531
.60

•3f
.71
.15
.221
30
.371
.45
.521
.60
.671

.41
81
.161
.25
•331
•411
.50
.581
.661
.75

.41
•91
.181
27.1
.361
.46
.55
.641
.731
.821

.5
.10
.20
.30
.40
.50
.60
.70
.80
.90

.6
.61
.71
.51
.61
.111
.121
11
.15
.131
.21i
.231 .25
.30
.261
.321
.35
.45
.371
.40
.431
.461
.50
.60
.531
.541
.581
75
.621
.661
.65
.80
.90
.70
.75
.76
.931 1.05
.811
.871
■86J
1.061 1.20
.931 1.00
1.35
.971 1.05
1.121 1.20

.81
.161
.331
.50
• 66£
.831
1.00
11681.331
1.50

1

DNI.
Za
Za
Za
Za
Za
Za

.3
.6
.111
.171
.231
.291
.35
.41
.468
.521

.21
.5
.10
.15
.20
.25
.30
.35
.40
.45

10.

.16| .25
.331 .50
.75
.50
.661 1.00
.831 ’ 1.25
1.50
1.00

.331
.661
1.00
1 331
1.661
2.00

411
.831
1.25
1.661
2.081
2.50

.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

11

12

.9
.181
.361
.55
•731
.911
1.10
1.281
1.461
1.65

.10
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1 60
1.80

1
.58J
1.161
1.75
2 331
2.911
3.50

.661
1.331
2.00
2.661
3.331
4.00

.75
1.50
2.25
3 00
3.75
4.50

.831
1.661
2.50
3.331
4.161
5.00

.911
1-888
2.75
3.661
4.581
5 50

1.00 1.081
2 00 2.161
3.00 3.25
4 00 4 331
5.00 5.411
6.00 6.50

1.161
2.331
3.50
4.661
5 831
7.00

1.25
2.50
3.75
5.00
6.25
7 50

1.331
2.661
4.00
5.331
6.661
8.00

1.50
3.00
4.50
6.00
7.50
9.00

1.661
3.331
5.00
6.661
8.331
10.00

1.831 2.00
3.661 4.00
5.50
6.00
7.331 8.00
9161 10.00
11.00 12.00

VZSVĚTLErrí.
Veliké číslice v hlavách sloupců vykazují obnos mzdy týdní, kdežto
číslice pod tím značí obnos mzdy na hodiny a na dny. Když tedy chceme
naleztí, mnoholi obnáší mzda na hodinu, když týdní jest $8, začneme hledati při číslici 1 (hodina) a jdeme stále dále v pravo až přijdeme pod ohlave·

ní $8,
obnos
hodin
obnos

kde nalezneme na jednu hodinu 131 centu. Tak také nalezneme
mzdy na více hodin a na dny. Když hledáme obnos mzdy na více
neb na den při týdní mzdě $13, $14, $15, $16 atd., tož najdeme si
při $6.50, $7, $7.50, $8, atd, a násobme to dvojkou.

'jMajor ^dward JPreiss,
na cestách v Texasu před jeho zavražděním roku 1882.

U SEVERNÍ TOČNY.
gDle ^Wilkie Cjollinse upravil Cj. JB. JReišl.
I.

^ĚŠŤANOSTA a zástupitelstvo města pořádají na
počest zítra odjíždějící
výpravy do vod arktic
kých se beroucí, velký
ples. Loďmi vypravený
mi jsou ,,Poutník44 a ,,Mořský Racek“;
jejích účelem jest liledati severozápadní
průchod.
Ples jest skvělý, hudba znamenitá,
prostor nanejvýše elegantní; s taneční
síní hraničící rostlinám a jest bohatě vy
zdobena Čínskvmi
·/ % svítilnami. Všichni
přítomní důstojníci moci zemské i náinořské oděni jsou ve své uniformy na
počest slavnostní příležitoti. Krása žen
ského šatu jest okouzlující a lepost po
stav téměř omamuje.
Právě tančí se čtverylka. Dvě dámy
v pestrém tom moři hlavně to jsou, jež
vzbuzují všeobecný obdiv. Jedna z
nich jest překrásná bruneta v nejkypřej
ší svěžesti mladistvé — manželka první
ho poručíka Crayforda z parníku „Pout
ník44. Druhá jest bledá, jemná mladá
dívka, oděná v jednoduchý bílý šat, kte
ráž nemá na hlavě žádné jiné ozdoby
než bílou růži v krásném kaštanovém
svém vlasu. Jest to slečna Klára Burnhamova. sirotek, nejdůvěrnější přítelky9

ně paní Crayfordové, u níž se za poručí
kovy nepřítomnosti ubytuje. Tančí prá
vě s Crayfordem a má ve čtverylce za
protějšek přítelkyni svou a kapitána
Heldinga^ velitele',, Poutníka‘ 4.
Rozmluva vedená mezi kapitánem
Ileldingem a paní Crayfordovou v pře
stávkách mezi tancem, otáčí se okolo
slečny Burnhamovy, o níž se kapitán
velice zajímá. Obdivuje se její kráse,
shledává však jednání její pro dívku tak
mladou příliš vážným a zdrželivým.
Dívka zdá se, že trpí chorobou nějakou.
,,Rozkošné to stvoření, paní Craw
ford o vá, stvoření to, jež proti mé vů
li mne zajímá/4 pravil kapitán živě;
,,kdybych byl o dvacet roků mladším,
což pohříchu nejsem, snadno by se mo
hlo státí, že by si srdce mého dobyla.
Nedopouštím se neslušnosti, táži-li se
co vlastně dívce schází?“
,,Od cizince bylo by to ovšem ne
slušností“, odvětila manželka poručíko
va, ,,avšak starý, osvědčený přítel vždy
se může tázati. Přála bych si, abych
vám mohla vysvětí i ti důkladně chorobu
Klářinu, ta však jest i lékařům tajem
stvím. Dle mého skromného náhledu
dlužno liledati kořen zla toho v spůsobu,.
jakýmž byla vychována. Klára ztrávi-
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la nejrannější leta svá v osamělém sta
rém domě skotských vysočin. Nevědo
mý nízký lid, kterýž ji obklopoval, ne
byl přispůsoben k tomu aby jí sloužil
za povzbuzující vzor; jeho vypravování
naplnila její dětskou duši pověrečnými
představami, jež v divokém romantic
kém severu za nezvratné pravdy jsou
považovány a má ubohá · přítelkyně po
hříchu často se nalézá pod vlivem těch
to dojmů mládí. Ona má velmi chou
lostivé čivy, celá její bytost jest ovládána
tímto čivním rozčílením, ona vyhýbá se
veškeré společnosti a žije ponejvíce ja
ko poustevnice, svým myšlenkám se
oddávajíc. “
,,Nanejvýše pozoru hodno !£< odpově
děl kapitán, ,,a přece chodí na plesy ?“
„Klára mne dnes provázela, jen aby
mně a mému muži laskavost proukázala;
jinak vyhýbá se každému společenské
mu styku. Lékař, jejž jsme požádali za
radu, předepsal jí změnu a zábavu, ona
však nedbá jeho rady; pouze v řídkých
neobyčejných případech lze ji pohnouti
k opuštění domu.“
„Snad nevězí za touto trudnomysl
ností nic více, než nějaká zamilovaná
pletka, nějaké zklamání aneb něco po
dobného! Co o tom soudíte?44 tázal se
kapitán, kterýž se patrně o dívku velice
zajímal.
„Nevím věru, kapitáne,“ odpověděla
paní Crayťordová; „tušila jsem také
něco podobného; tápu však úplně ve
tmách. Klářina důvěra ve mne, jindy
neobmezená,zdá se, že v tomto zvláštním
případě nemůže nalézti výrazu. Však
nyní dosti,tajuplná naše rozprava mohla
by jinak vzbuditi podezření — obraťme
řeč k jinému předmětu.
Kapitán učinil tak ihned sám a sice
zavedl řeč o výpravě, pak mluvil o lo
dích, kteréž vůbec k tomu byly určeny
vyplouti do vzdálených krajů a na ko
nec i o takových, jež po dlouhé nepří
tomnosti domů se očekávaly.

. „Víte-li pak také,“ tázal se kapitán
v průběhu rozmluvy, „že parník „Atalanta“ ze západního pobřeží Afriky se
navrátí? Může každého dne veplouti
do našeho přístavu. Máte snad zná
mých mezi důstojníky lodě té?“
Když otázku tuto paní Crayfordové
předložil, setkali se oba tanečníci s pro
tějším párem, tak že slova ta i od dru
hých tanečníků slyšána býti mohla.
V tomtéž okamžiku slečna Klára Burnliamova se zarděla a uvedla k všeobec
nému překvapení celý tanec ve zmatek.
Aniž by se dosti málo přičinila o napra
vení své chyby; vystoupila z kola a na
smrť zblednouc, uchopila tanečníka své
ho za rámě.
„Jaké to parno!'4 zvolala slabým hla
sem; „odveďte mne,—nechte mne vdýchati něco čerstvého vzduchu.44
Poručík Crayford vyvedl ji ihned
z moře tančících do značně chladnější
rostlinárny, do níž čerstvý vzduch měl
přístupu. Kapitán Helding a paní Crayfordová rovněž zanechali čtverylky; paní
požádala tanečníka, by jí prominul, že
se musí podívati co se její přítelkyni
přihodilo.
Ve dveřích do rostlinárny vedoucích
setkala se se svým manželem. Poručík
byl v nej lepších svých letech, velké po
stavy. Výraz obličeje a celá jeho by
tost označovaly ho co muže jímavé pro
stoty a laskavosti; jmenovitě z poctivých,
modrých očí zářily dobrota a laskavost,
jež mu neodolatelně získaly srdce
každého.
„Nepřipouštěj si žádné starosti,“
pravil poručík, „parno ji přemohlo —
to jest vše!“
Paní Crayfordová potřásla hlavou;
prosila manžela svého, aby se navrátil
do tanČírnv
v a ona sama se odebrala do
rostlinárny i byla brzo po boku své pří
telkyně.
„Nuže, mé dítě,’4 počala paní Cray
fordová, „co pak to již zase znamená?44
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„Parno v síni panující—“
„Ono samo to nebylo; řekni raději,
že máš přede mnou tajemství; to bude
pravdě podobnější/1
Klářiny smutné světlešedé oči poble
dly v obličej přítelčin i naplnily se
ihned slzami.
„Ó kdybych se mohla osměliti vyznati se tobě—“ prohodila tiše.
„Nemešká zde nikdo, kdo by rozmlu
vu naši mohl vyslechnouti, otevři mi
srdce své, milá Kláro! Vím že se du
še tvá v bídě a úzkostech nalézá a tak
ráda bych tě potěšila, tobě, pakli to jen
poněkud možno pomohla/*
„Slíbíš mi, že v prsou svých co nej
větší tajemství zachováš to, co ti nyní
sdělím?“ tázala se Klára.
„Slibuji ti to h*
Klára ještě váhala, jako by jí připa
dalo za těžko mluviti. „Nevím jak započíti“, zvolala zoufale; „slova osudná ne
chtějí mi přese rty; kapitán Helding—“
„Kapitán Helding? Co jen ten má
Činiti s tvým duševním stavem?“ tázala
se paní Crayfordová postrašena.
„On ti vyprávěl něco o „Atalantě“;
řekl, že se loď jmenovaná očekává
těchto dnů nazpět z Afriky !“
„Ovšem že; a v jaké souvislosti na
lézá se loď s tvou chorobou ? Nalézá
se mezi důstojníky někdo, o jehož ná
vrat se zajímáš?
„S lodí navrátí se někdo, jehož pří
chodu se obávám."
Oči paní Crayfordové otevřely se na
celo údivem. „Drahá má Kláro, mlu
vila’s právě do opravdy?“ pravila s
vřelým soucitem.
„Měj chvilku utrpení a sama budeš
moci souditi. Abys mi dobře porozu
měla, milá Lucy, musíme se poněkud
vrátiti až k onomu roku, v kterémž jsme
se poznaly, k poslednímu to roku mého
ubohého otce. Nevím, zdali jsem ti
sdělila, že se zdravotních ohledů opustil
chladný sever a do domu jednoho v
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Kentu se přistěhoval, kterýž mu od pří
tele jednoho, pana Wardoura, byl pro
najat. “
„Nikoliv, milé dítě, slyším o tom
dnes poprvé.“
Dům nalézal se v nejbezprostředněj
ší blízkosti pěkného statku, kterýž byl
velkým parkem obklopen. Majitel stat
ku toho měl jediného syna. “
Klára pojednou umlkla i pohrávala
si v značném pobouření s vějířem; Lucy
pohlédla na ni zkoumavě, Klára však
nespouštěla zraků svých s vějíře i
mlčela.
„Jak jmenoval se syn ten?“ tázala
se paní Crayfordová klidně.
„Richard!“ zašeptala dívka.
„Nuže—Richard Wardour stal se ji
stě tvým zbožfíovatelem?“
Slova ta vyvolala
žádoucího účinku
v
i ulehčila Kláře pokračování v její zpo
vědi.
„Z počátku sama jsem dobře nevě
děla/* pravila dívka, „zdali se o mne
zajímá čili ne; byl neobyčejně podiv
ným ve svém jednání, strašně tvrdolilavým a vášnivým, vzdor těmto chybám
povahovým přece však jen šlechetným
a velkodušným. Mnoho týdnů uplynulo, my často se scházeli a poznenáhlu
probouzela se ve mně doměnka, že mne
miluje. Neprojevoval sice nikdy pocity
a myšlénky své, já ale přece jen byla
utvrzena ve svém podezření. Činila
jsem všemožné, abych mu dala na jevo,
že mu mohu býti pouze sestrou a nikdy
ničím více; zda-li mi nerozuměl, aneb
rozuměti nechtěl, nemohu opravdu říci.
Richard byl námořníkem. Jednoho
dne, v příjemné jarní ráno Richard, nás
navštívil, aby ses námi rozloučil, dříve
než se na svou loď odebéře; domýšlela
jsem se, že již odešel i odebrala jsem se
do přiléhajícího pokoje, z něhož několik,
schodů vedlo do zahrady; musel mne
pozorovati, neboť sotva že jsem do
spěla stinné stezky, octnul se neočeká
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vaně a náhle po mém boku a aniž bych přítelkyně nezodpovídanou; viděla po
ho byla k tomu vyzvala, kráčel podle stavení Klářino jasně před sebou; po
mne. Byla jsem velice polekána, jak chopovala jak neblahého vlivu muselo
se snadno domysliti můžeš, použila jsem míti na mysl její.
zdor tomu nebyla Lucy úplně upo
však veškeré své sebe vlády, abych mu ne
dala na jevo, jak mi to bylo nepříjemné. kojena; pouhý návrat Richarda War„Čím vám mohu posloužiti, pane doura nemohl vy volatí u dívky takovou
Wardoure?“ táži se tak klidně jak mi hrůzu. Paní Craýfordové rychlá chá
pavost a ostrovidnost učinily ihned se
jen bylo možno.
Zůstal státi a přinutil mně, abych znání, že Klářin obličej stále ještě jest
podobně učinila, i pravil pak rychlým, zatažen těmitéž chmurami a že duši
drsným svým spůsobem: ,,Kláro! Od její vyznáním právě učiněným neulehjedu k africkému pobřeží; zůstaňu-li na čila. Na dnu jejího vnitra spočívalo
živu, budu povýšen. Po mém návratu ještě něco co tudíž teprvé muselo býti
budeš mou na věky!“
vypátráno. “
„Povědělas mi vše, milé dítko!“ tá
Políbil mne; byla jsem spolu poleká
na, zpolu rozhněvána, dříve však než zala se náhle.
Klára ulekána vyskočila; místo od
jsem mohla nabyti tolik síly, abych mu
odpověděla opustil zahradu a já ho více povědi pohlížela ku dveřím rostlinárny
nespatřila. Vím dobře, že jsem měla a jemné, krásné její líce poprvé se za
ml uviti, že jsem mu měla uzmouti na lilo ruměncem.
ději, již si dělal, že jsem ho neměla
Paní Crayfordová sledovala pohled
nechat domýšleti se, že pocity jeho sdí své přítelkyně i spozorovala mladého
lím. Jednala jsem velmi nespravedlivě; muže, kterýž právě přicházel z plesové
sama jsem si Činila nejtrpčí předliůzky síně, damám se blížil a o příští valčík
a i ty mi je budeš muset Činiti; učiň požádal. To zavdalo paní Cravfordové
tak Lucy, zasluhuji toho!“
novou látku k přemýšlení; nalézal se
,,Milé mé dítě, nečiním ti žádných mladý ten pán—tázala se—v souvislosti
předhůžek—myslím jen, že by se bylo nějaké s nevypravovaným koncem dív
čina přiznání ? Spočívalo v tom právě
slušelo, abys mu byla ihued psala.“
,, Psala jsem mu! Vyložila mu mno Klářino vlastní tajemství! Naplňoval
ha slovy, že se ve mne sklamal—že se ji z této příčiny návrat Richarda Warnikdy nemohu státi jeho ženou. Pro doura hrůzou ?
Lucy umínila si, že musí věci přijití
sila jsem ho, aby mi odpustil, aby mi
odpověděl — avšak odpovědi se mi ne ihned na kloub.
,,Jeden z tvých přátel, milé dítko'?“
dostalo. Z toho mohu činiti jen jednu
závěrku a sice tu, že psaní mé neob tázala se nevinně, ,,prosím—nepředsta
držel. A ,,Atalanta“ v brzku se navrá víš mi lio ?4
tí, Richard Wardour přibude do Anglie,
Klára uposlechla zardívajíc se, vy
Richard bude žádati, abych sé stala je zvání své přítelkyně.
ho ženou ! On řekne, že mne zde za
„Pan Francis Aldersley, milá Lucy.
nechal, co svou zasnoubenou — že jsem Pan Aldersley naleží také k výpravě
svým mlčením lásku jeho i slib, že mne točnové. “
,,K výpravě točnové?“ opakovala
pojme za ženu, přijala. Chápeš nyní
moji obavu ? — — —“
paní Crayfordová; „o tu se i já velice
Paní Crayfordová opírala se zamýšle zajímám a poněvadž Klára úplně zapo
na o svou židli; nechala otázku své mněla tak uČiniti,musím býti tak smělou
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a sama se představiti; jsem paní Crayfordová; manželem mým jest poručík
Crayford z lodě ,,Poutník“; přináležíte
snad k téže lodi?“
,,Nemám tu čest; přináležím k
,, Racku“.

aby neshody s Richardem Wardourem
ještě značněji zvětšil.
K dalším otázkám a výkladům ne
zbývalo nyní času. Hudba již započala
s předehrou valčíku a páreček odebral
se do taneční síně. Klára cítila se však

^Daniel ^Webster.
Paní Crayťordové překrásné Černé oči
pohlížely střídavě na Kláru a mladého
pana Aldersley—vvČtly nyní zcela zřej
mě nevypravované pokračování dívčina
vyznání. Mladý důstojník byl sličný,
štíhlý mladík, jakoby utvořený k tornu,

býti příliš nešťastnou, než aby byla mo
hla blahodějně pocítiti oživujícího vlivu
tance; jediné obkroužení síně postačo
valo k úplnému jejímu unavení i prosí
tanečníka svého, aby jí zase dovedl do
rostlinárny, kteráž při jejich do ní vstou-
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pení právě tak jest prázdnou a chladnou
jako byla dříve. Dívka usedá na ma
lou, mezi rostlinami ukrytou pohovku i
činí slabý pokus o zapuzení mladého
muže.
„Nechci vás zdržovati od tance, pa
ne Aldersley“, praví, lehce hlavu sklá
nějíc. On však nedbá slov těch, ný
brž usedá k ní a upírá pohledy své na
rozmilý sklopený obličej, kterýž se
neodvažuje k němu pohlednou ti.
,, Jmenujte mne Fran tiskem ! ‘c šepo
tal tiše.
O jak ráda byla by tak pojmenovala
jeho, jejž ze srdce miluje, avšak rty její
zůstávají uzavřeny. Mladý ' důstojník
přisedává poněkud blíže i prosí tiše o
prokázání jediné přízně. Všichni mužové
chovají se stejně při takových příležito
stech; mlčení dodává jim vždy jen větší
odvahy.
,,Kláro! Zapomněla jste na to, co
jsem vám včera při koncertu pověděl ?
Mám to snad opakovati?“
,,Nikoliv!“ vydechla ze stísněných
prsou.
,,Odplujeme zítra do krajin točno
vých, vrátím se snad teprvé po letech
—nenechte mně odcházeti bez naděje.
Vzpomeňte si dlouhého osamělého času
v studeném severu — dejte mi s sebou
malé slovíčko, kteréž by mne roze
hřálo !“
Ačkoliv pronáší slova tato s pevností
muže, jest přece jen ještě mladíkem,
kterýž právě překročil dvacátý první
svůj rok a nyní mladý život svůj má
dáti v sázku v polích ledových a sněho
vých krajin. Klára lituje ho jako do
sud žádné lidské bytosti nelitovala; on
z lehká béře její ruku; ona však se po
kouší o její mu vyproštění.
,,Jakže? Ani této malé přízně mi
nechceš poskytnouti v poslední noci
před našim rozchodem?“
Vzdor jejímu předsevzetí, že mladé
mu muži nedovolí nic povzbuzujícího,

dostává srdce nadvládu nad rozumem
mladé dívky, ručka její zůstává v ruce z
jeho a trpí i slabé, však významné
stisknutí.
,,Kláro—miluješ mne?“ tázal se ro
zechvěný námořník vášnivě.
Ona neodpovídá; oko její neodvažuje
se pohlednouti naň. srdce její zachvívá
se pod střídajícími dojmy radosti i žalo
sti. Ruka jeho vine se okolo šíje její
—rty jeho opakují šepotem nejkrásnější
otázku celého života a dotékají se skoro
malého růžového ouška, když opětně
vydechuje otázku: ,,Kláro, miluješ
mne ?
Ona uzavírá oči své, jakoby byla
stižena záchvěvem blaha — neslyší nic
než slova pronešená. kteráž jako tekutý
oheň její žilami proudí—ona necítí niče
ho než oblažujícího tlaku jeho ruky;
jediná jen myšlénka kvete i vydává libodech svůj v čistém srdci děvčete, my
šlénka o první, nevýslovné krásné její
lásce! Hlavinka její klesá na jeho pr
sa a byť i tiše šepotala přesvědčující
na jeho otázku odpověď, jásaje on
zvedá sličnou, skloněnou lila vínku; rty
jejich setkávají se u prvním vroucím
políbeni—duše jejich octly se v ráji.
Klára jest první, která nalézá zase
cesty na zemi. ..O můj bože, co jsem
to učinila?“ volá z obětí se vyprošťujíc.
„Učinilas mne šťastným, nebeský
andělí!“ odpovídá jí František Aldersley; „až se navrátím, učiním té milou
svou ženuškou!“
Celé její tělo se zachvělo při slovech
těchto; vzpoměla si, že Richard Wardour tatáž pronesl slova.
„Františku“, pravila tiše, uchopivši
ho za ruku, „nezapomeň toho; kladu ti
to na srdce — žádám toho jakožto
první oběti tvé lásky: Žádný člověk
nesmí zvěděti, že jsme sobě zaslíbení,
pokud ti neudělím dovolení k rozhláše
ní toho. Buď toho vždy pametliv,
Františku!“ — — — —
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pak stála před ním slova nemohouc
promluviti, nehybná, jako by byla ná
hle bývala proměněna v sochu. Zdálo
se, že všechen její život uniknul jí do
očí, do těcliže očí, jež jí činily strašné
to sdělení, žo pohlížejí na Richarda
Wardoura. On byl prvním, jenž pro
mluvil.
,,Lituji, že jsem tě polekal, můj dra
houšku; pro štěstí, jakýmž mi je spatřiti tebe, na vše jsem zapoměl. Teprve
před dvěma hodinama jsme vpluli do
přístavu; z počátku marně jsem se po
tobě vyptával, konečně mi ale sděleno,
že tě zde naleznu. Blahopřej mi Kláro
—byl jsem povýšen ! Navrátil jsem se,
abych tě učinil ženou svou, jak jsem ti
přislíbil. “
Bledost jejího obličeje v okamžiku
ustoupila hlubokému uzardění a rtové
její pohybovaly se k náhlé otázce.
.,Neobdržel jste můj dopis?4'
Wardour se zarazil.
II.
,,Dopis od tebe? Nikdy jsem žád
Nebylo věcí tak snadno vyhledati v ného neobdržel.4’
pestré této směsici paní Crayfordovou.
Okamžikové oživení jejího obličeje
Hledaje v síni a ve vedlejších prosto odumřelo ihned v smrtelnou bledost;
rách, setkal se Francis s cizincem, kte ustoupila na několik kroků od něho a
rýž sám také někoho hledati se zdál. sklesla na židli. Wardour se jí přiblí
Byl to osmáhlý muž silné stavby těles žil udiven i polekán, ona však i nyní se
né, s černým kaděravým vlasem a hu mu uhnula, jakoby se ho bála.
stým obočím, oděný v ošumělý, obno
,,Kláro tys mi dosud ani ruky nepo
šený stejnokroj námořského důstojníka; dala—co to znamená?'4— — — — —
I
jeho chování se a celá jeho bytost,
Bedlivě ji pak pozoroval i vyčkával
ačkoliv bezohledné a drsné, prozrazova
její odpovědi;ona mlčela. Náhlé pobou
ly přece jen gentlemana. Bral se zvol
na hustým davem plesovníků i pohlížel ření prudké jeho povahy zablesklo v je
každé dámě, jižto potkal, pátravě v ho očích; opakoval poslední slova hlasi
obličej a domýšlel-li se býti sklamaným, tějším i vážnějším přízvukem.
,,Co to znamená?“
odvrátil pokaždé nelibě hlavu. Pozne
Nyní odpověděla; řeč jeho ji urazila
náhlu blížil se rostlinárně i vešel po
chvilce uvažování věnované do vnitř — a skleslou její mysl znovu obživila; pra
bílý šat prosvitající zelenou houštinou* vila pevným hlasem: ,,To znamená,
zdál se přitalio váti jej silou magnetickou; pane Wardoure, že jste se od samého
tiše přikradl se až k malé lenošce, rozhr počátku klamal!“
nul květem osypané větve i vyrazil ze
,,V čem jsem se klamal?4'
sebe výkřik radosti a překvapení.
,,Nalézal jste se pod vlivem klam
Ulekaná vyskočila Klára z lenošky, ných dojmů i nedopřál jste mi příleži

Svatě jí to přísahá. Ruka jeho po
kouší se ještě jednou o obepnutí dívky,
ona však se dovede již ovládati i má
dosti síly, aby mu přízně této mohla
odepříti.
,,Nech mne nyní, Františku“, praví,
jemně se vyprošťujíc z jeho obejmutí;
,,jdi a přiveď mi sem paní Crayfordovou; řekni jí, ze ji nechám srdečně pro
šiti, aby sem ke mně přišla, neboť mu
sím s ní mluviti — prosím tě, milý
Františku, učiň tak pro naši lásku a jdi!44
Mladému muži nezbývá nic jiného,
než uposlechnou ti; oči jeho pohlcují je
ště jednou její krásu—pak kvapí odtud,
aby vyhověl její žádosti; byl nyní nej
šťastnějším mužem v celé síni. Před
desíti minutami nebyla ničím více než
jeho zbožňovanou tanečnicí; nyní byla
zaslíbenou jeho nevěstou---------- jeho
nastávající ženou! — —
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tosti k tomu, abych vás z omylu vaše
ho vyvedla/4
„Jak tomu mám rozuměti? 4
„Oddal jste se vzhledem k mé osobě
náhledu, kterýž postrádal všeliké pod
staty — zcela špatně jste mi rozuměl.
Srdečně toho lituji, že vás musím zklamati, avšak ve vlastním vašem zájmu
musím mluviti zřejmě; přítelkyni vaší
stále ještě jsem, —manželkou vaší však
nikdy se státi nemohu.4 4
Opakoval trudnomyslně poslední její
slova, jako by se nalézal v pochybno
stech, slyšel-li dobře čili nic.
„Nikdy že se nemůžete státi mou
ženou?44 tázal se a oči jeho hluboce se
zajiskřily.
’„Nikdy!“
„A proč ne?44
Otázka ta zůstala nezodpovídána; ne
mohla poskvrnit! rty své lží a pravdu
vyznati se styděla. Sklonil se k ní a
rychlým pohybem zmocnil se její ruky ;
prsty její mezi svými stiskuje, sklonil
se ještě více k ní a pozoroval hru tahů
jejího obličeje. Vlastní jeho obličej za
pozorování tohoto se zachmuřil; počal
jí nedůvěřovat! i dal nedůvěře své hned
na to průjevu.
„Událať se s námi změna k mému
neprospěchu, Kláro; někdo jiný domo
hl se vlivu na vaší,osobu —nutíte mne
předložití vám otázku: Jest doměnka
má pravdivá'/4
„Nemohu vám přiznati práva k této
' otázce44.
Aniž by bral ohledu na poznámku
tuto, pokračoval; ,, Vedral se jiný muž
mezi vás a mne? Otázka má jest zřejmá
a jasná. *
„Mluvila jsem již; nevím co bych
ještě dodati měla,44 odvětila Klára.
V rozprávce nastala pomlčka; dívka
pozorovala v oku jeho záblesk svědčící
o vnitřním pohnutí; ruka jeho tiskla
ruku její skoro bolestným spůsobem;
obrátil se k ní naposled:

„Rozvažte tji vše dříve než bude
pozdě44, pravil naléhavě; „mlčení vaše
málo vám prospěje. Setrváte-li v ml
čení svém, musím to považovati za od
pověď přisvědčivou. Slyšíte mne?44
„Slyším vás44.
„Kláro Burnhamoval Nejsem mu
žem, s nímž možno žertovati. Kláro
Burnhamova! Přeji si zvědět! pravdy.
Byla jste mi nevěrnou?44
Zodpovídala urážku tu pravým žen
ským taktem.
„Pane Wardoure! Zapomínáte se,
mluvě takovýmto spůsobem se mnou !
Nikdy jsem vás nepovzbuzovala, nikdy
vám nedala slova aniž učinila slibu ně
jakého—44
Prvé než mohla pokračovat! přerušil
ji s vášnivou prudkostí: „Za nepří
tomnosti mé zasnoubila jste se s jiným
—vaše slova, vaše pohledy tomu nasvěd
čují. — — — Vy jste se zasnoubila
s mužem jiným. 4 4‘
„A kdybych se byla zasnoubila ně
komu, jakého máte práva potaliovati
mne k zodpovědnosti?44 odpověděla dív
ka pevným hlasem. „Jakým právem
činíte se soudcem mého jednání?44
Slova poslední však již zase odumře
la jí na rtech, neboť zpozorovala, že
Richard Wardour ruku její ze své vy
pustil. S výrazem jeho očí udála se
nápadná změna, změna, kteráž jí dosti
patrně ukazovala, jak hrozné vášně v
jeho vnitru rozpoutati se musely. Ctla
zcela zjevně v trhavých tazích jeho obli
čeje, že sice nemusí sama o sebe, za to
však tím více o Francis Aldersleyho se
obávati.
Pozvolna ztrácely se zasmušilé stíny
s obličeje jeho a hlas jeho proměnil se
v klidný, tichý šepot, když promluvil:
„Ani slova více, slečno Burnhamova;
dosti již jste mluvila; dostal jsem své
odbytné—jsem propuštěn. — — —44
Pak přistoupil těsně k ní a položil
ruku svou na její rámě. „Nadejde
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snad doba, kdy vám budu moci odpusti
li; však muž, kterýž mne o vás oloupil,
musí vzpomínati po celý můj život· ne
blahé náhody, kteráž ho s vámi svedla!“
Wardour se na to rychle obrátil a
opustil ji, aniž by více slova byl pro
mluvil.
O několik minut později byla paní
Crayfordová oslovena pánem jedním,
jejž neznala. ,,Odpusťte, madame“,
pravil, ,,nemáte snad při sobě lahvičku
s voňavkou?“
,,K jakému ričelu, můj pane?“
,.V rostlinárně omdlela mladá jedna
dáma. “
Paní Crayfordová poděkovala poky
nutím hlavy a pospíšila do rostli nárny.

Jitro dne, kdy lodě vyplouti měly,
jitro jasné a veselé nastalo. Paní Cray
fordová, kteráž si umínila, že bude
manžela svého až k břehu provázeti,
abv se těšila jeho společnosti pokud
možno nejdéle, dříve než se s ním bude
muset na tak neurčitý, na tak dlouhý
Čas rozloučiti, vstoupila, nej vážnějšími
naplněna jsouc obavami, do pokoje
Klářina, aby se přesvědčila, jak dívka
noc ztrávila. K nemalému svému úža
su přistihla mladou svou přítelkyni již
úplně přistrojenou, jakoby se k vycház
ce chystala.
,,IIle, hle, co to má znamenati, má
milá?“ tázala se; ,,po rozčilení minulé
noci* po svém setkání se s mužem, kte
rýž tě hrůzou naplnil, mělas uposlech
nout] rady mé a zůstati na loži.“
,,Nemohu zde zůstati; po celou noc
oka jsem nezamhouřila. Byl as již venku?“
Nebyla. “
„Vidělas Richarda Wardoura aneb
slyšelas něco o něm?“
,,Jaká to otázka podivná?“
,,Zodpovídej mi ji a nežertuj !“
,,Buď pokojná, dcero má; neviděla
jsem ho, aniž o něm slyšela; věř mému
slovu—ten již dávno město opustil. k

,,Nikoliv, on jest zde—on jest nám
na blízku! Po celou noc nemohla jsem
se ubrániti myšlence, že se František a
Richard Wardour setkají.“
., Jdižiž, milé dítě; jak ošklivé to již
zase máš myšlénky? Vždyť jsou si oba
muži úplně cizími!“
,,Cítím, že náhoda nějaká svede je
dohromady. Oni se setkají; spor na
život a na smrt mezi nimi povstane
a já nesu toho vinu. Ó Lucie; proč
jsem byla dosti pošetilou a Františkovi
zjevila lásku svou? Půjdeš k přístavi
šti? Jsem hotova—musím tě provázeti. “
,,Vzdej se záměru toho, Klářičko! —
Považ jaká tam bude panovati tlačenice,
jaký zmatek na břehu — tys také příliš
slabá, abys mohla snésti bol rozlouče
ním spůsobený. Sečkej zde, nezdržím
se dlouho—sečkej až se navrátím!“
,,Chci a musím tě provázeti! Nežá
dej, abych zůstala nazpět—zšílela bych,
kdybych tak učinila—neměla bych ani
na okamžik pokoje, kdybych vlastníma
očima neviděla, že František bezpečně
a bez pohromy nevkročil na svou loď.
Tys k vycházce připravena a já též; na
co ještě Čekáme? Pojď, sice půjdu sa
ma. Popatř na hodiny. Nezbývá nám
ani okamžik času.“
Bylo by bývalo líplně zby tečno zrážeti ji z jejího předsevzetí; paní Cray
fordová proto povolila; obě dámy opu
stily společně dům.
Na břehu byla zřízena vyvýšená se
dadla, kteráž byla — jak Lucie předpo
věděla—přeplněna diváky;nejen příbuz
ní a přátelé arktických cestujících, ale
i cizinci a zvědavci shromáždili se u
velikém množství, aby byli svědky od
jezdu obou lodí. Zraky Klářiny těkaly
úzkostlivě s jednoho obličeje neznámé
ho k druhému, avšak nadarmo—nespa
třila obličeje, kteréhož hledala a kte
rého tak velice se obávala. Čivy její
nalézaly se v takovém zimnicním
rozechvění, že vykřikla zděšením, když

pojednou hlasu Františkova tam za že ne! Kláře se o vás zdálo a ona jest
dosti dětinnou, aby sen svůj za orakul
slechla.
,,Čluny jež odrazí k ,,Racku44 již považovala, to jest vše i nestojí to za
čekají“. pravil; ,,musím jiti drahá dív to, aby se o tom jediným slovem činila
ko; jak jsi bledou, Kláro! Jsi snad ne zmínka. Však lile—volají vás! Roz
lučte se s ní, sice přijdete pozdě na loď!41
mocna?“
Aldersley uchopil se ruky Klářiny.
Neodpověděla mu slovy, tázala se ho
však divoce vyhlížejícími očima a chvě- Ještě dlouho, za tmavých dnů tráve
ných v krajích věčného ledu, vzpomí
jícíma se rtoma.
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Aldersley pohledl udiveně na paní
ruku její ve své i byl by s odchodem
Crayfordovou.
„Co, pro vše na světě, to má známe- i svým neustále odkládal, kdyby paní
I Crayfordová nebyla bývala dosti roznati ?“
V·
Živý dar vynalézavosti vnuknul paní umnou, aby k poslednímu rozloučení
té ihned odpověď, jakáž se pro tento nabádala.
okamžik hodila.
Obě dámy následovaly ho v jisté
„Věříte ve sny, pane Aldersley?4' vzdálenosti, davem se protlačujíce, i
tázala se mladého důstojníka; „zajisté viděly ho vstupovali do člunu. Vesla
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zaryla se do vody, Aldersley zamával
ještě jednou čepicí na rozloučenou. Za
několik okamžiků byl člun zakryt vel
kou lodí; viděly lio naposledy na ne
bezpečné jeho cestě do arktického moře.
,,Žádný Richard Wardour v člunu!4*
pravila paní Crayfordová; „žádný Ri
chard Wardour na břehu; budiž ti to
naučením milé dítě, abys nikdy více
nevěřila tušením a snům. “
Zrakové Kláry těkali stále ještě po
obličejích zástupu.
„ Jsi nyní upokojena?“ tázala se Lucy.
,,Nikoliv!“ odpověděla Klára. „Ne
nabyla jsem ještě upokojení.
„Jakže? Snad po něm ještě'nevyhlížíš? Toť opravdu největší pošetilostí.
Zde přichází můj muž: on musí mi obstarati povoz, kterýž by tě domů
zavezl. “
Klára ustoupila o několik kroků.
„Nechci ti překážeti při tvém louče
ní se s chotěm,“ pravila, „sečkám zde
. / ií
zatnu.
„Ty zde chceš čekati? Na co?“
„Na něco, co snad přece ještě budu
moci viděti aneb o čem budu moci
slyŠeti.44
Lucy, ani slova neodpovídajíc, obrá
tila se ku svému manželi—tvrdohlavost
Klářina přesahovala všechny meze
rozumu.
Čluny, jimiž důstojníci na „Racka44
byli převeženi, vrátily se nyní prázdné
a přirazily pod tribunami k pevnině
aby přijaly důstojníky „Poutníka44.
Hlasité provolávání slávy prozrazovalo
příchod velícího důstojníka výpravy.
Kapitán Helding kráčel množstvím lidu
a hledal na pravo i na levo se ohlížeje,
prvního svého důstojníka. Spatřiv ho
» ve společnosti jeho manželky, prosil co
nejzdvořileji za odpuštění, že vyrušuje,
dodal však ihned, že musí prošiti paní
Crayfordovou, aby mu jejího manžela na
několik okamžiků přenechala, poněvadž
mu musí uděliti některé úřadní rozkazy.

„Jen na chvilku, “ pravil, „pak vám
manžela vašeho zase, ovšem že jen na
několik minut navrátím. Arktická vý
prava, nikoliv já nese vinu toho, drahá
paní, že muž a žena tak ukrutným spů*
sobem jsou odlučovány. Na Crayfordově místě byl bych vynalezení severo
západního průjezdu ponechal starým
mládencům a sám byl bych zůstal do
ma u své ženušky.44
Po této galantní omluvě vůči manžel
ce svého důstojníka, zavedl tohoto ně
kolik kroků stranou, náhodou však zvo
lil směr takový, že přišli poblíž Kláry.
Avšak kapitán i důstojník byli přílišně
zaujati služebnými záležitostmi než aby
byli spozorovali přítomnosti mladé dív
ky. Ani jeden ani druhý neměli sebe
menšího tušení, že dívka může slyšetí
každé slovo, jež spolu vyměnili.
„Obdržel jste dnes ráno list můj“,
ujal se slova kapitán.
„Zajisté, kapitáne Heldingú, jinak
bych se již nalézal na palubě lodě.“
„Ihned se tam sám odeberu,“
pokračoval velitel, „musím vás však
prošiti, abyste se svým člunem ještě
hodinu pošečkal — můžete si tak ještě
o něco déle se svou žínkou pohovoří ti;,
těším se Cray forde, že vám mohu služ
by té prokázati.
„Jsem vám za to velice po vděčen,
kapitáne, mám však za to, že jen žertu
jete. Či nestává snad jiné příčiny, pro
níž by musel takto býti porušen obvy
klý průběh služebných instrukcí a kte
ráž by zdržovala poručíka na břehu me
zitím co kapitán již na palubě se
nalézá!44
„Máte pravdu, milý Crayforde!“
pravil Helding s úsměvem; „stáváť
ovšem jiné ještě příčiny. Musíte čekati
ještě na jednoho dobrovolníka, kterýž
se právě naší výpravě přidružil.“
„Na dobrovolníka?44
„Ano; teprvé včera večer se odho
dlal. že popluje s námi i připravuje· se·
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nyní v největším spěchu; myslím však,
že bude za půl hodiny hotov.“
,,Zvláštní to případ, že celá výprava
musí čekati na jediného muže!“
,,Máte zcela pravdu, milý Crayforde;
okolnosti jisté mění však věc. Muž ten
to na nějž výprava půl hodiny čeká,
zaslouží si toho v nejplnějším významu
slova toho; on bude perlí právě pro na
ši výpravu. Zvyklý jsa všem podnebím,
jakož i útrapám všelikého druhu, jest
silným, statečným, ctihodným mužem
a znamenitým důstojníkem. Kdybych
ho neznal příliš dobře, buďte bezpečen
že bych naň tak dlouho nečekal, že
bych ho vůbec ani nebyl přijímal. Pev
nina, zdá se, že se mému novému dů
stojníku nelíbí; neboť sotva že se včera
vrátil od afrického pobřeží, dnes již zase
vstupuje na jinou loď.“
,,To jest ovšem zcela zvláštní případ,
kterýž mne nemálo překvapuje; což
člověk ten nemá žádných rodičů neb
příbuzných, aby s nimi pobyl? Aby se
s nimi rozloučil?“
Nevím ničeho o tom; nemůžete býti překvapenějším než jsem byl já, když
se mi v hotelu představil a svůj úmysl
mi sdělil.“
,, Jakže?“ pravil jsem, ,, vždyť jste se
teprvé vrátil a již zase chcete odsud?
Omrzela vás již zase svoboda vaše, sot
va že jste jí několik hodin užíval ?
Odpověď jeho mne polekala.
,,Život můj mne omrzel, pane“ od
pověděl mi. „Navrátiv se domů, shle
dal jsem se s poměry, jež srdce mé rozežraly. Nedostane li se mi změny a
tuhé práce, budu mužem ztraceným;
ehcete mi poskytnout! příležitosti k za
chránění toho, co se na mne zachráni ti
dá?“ To jsou vlastní jeho slova, Cray
forde !4 4
,,Netázal jste se ho po bližších okol
nostech?“
„Nikoliv! Znal jsem jeho ceny a
spokojil se s tím; proč měl jsem chuďa

sa mučiti dalšími otázkami a neštěstí
jeho tak jen ztrpčovati? Skutečnosti
mluví v takových případech samy za
sebe. Jest to stará pohádka, můj milý
příteli;toť se ví, že v tom vězí ženština!“
Paní Crayfordová, kteráž se vší tr
pělivostí na svého muže čekala, obrá
tila se polekána, když pojednou po
cítila ruku nějakou na svém ramenu.
Viděla Kláru vedle sebe; překvapení,
jakéž se jí v prvním okamžiku zmocnilo,
proměnilo se ihned v hrůzu, když spo
zorovala jak se ubohá dívka na celém
těle chvěje.
,,Co jest ti?“ tázala se. Co se tě tak
vroucně dotknulo?1*
„Lucy! Já o něm slyšela!1 *
„O Richardu Wardourovi?“
,,Vzpomeň si toho, co jsem ti pově
děla; slyšela jsem každé slovo promlu
vené mezi kapitánem Hel dingem a
tvým manželem. Dnes ráno přišel k
veliteli výpravy muž a nabídnul se mu
co dobrovolník pro ,,Poutníka4*. Kapi
tán ho přijal a muž ten jmenuje se Ri
chard Wardour!4 4
„Jsi toho také jista, milé dítě? Slyšelas kapitána Heldinga také opravdu
vysloviti jeho jméno?“
„Nikoliv!44
„Jak tedy víš. že to byl Richard
Wardour?44 ’
„Netaž se mne po tom; jsem o tom
tak pevně přesvědčena jako o své jsouc
nosti; oni spolu odplují, Lucy, odplují
spolu do krajin věčného ledu. Mé před
tuchy počínají se již splňovati; oni se
setkají; muž, kteréhož za manžela chci
pojmouti a muž, jehož srdce jsem roze
rvala!44
..Předtucha tvá neosvědčila se býti
správnou, Kláro! Poněvadž se oba mu
ži zde nesetkali, zdá se býti nanejvýše
pravdě nepodobno, že se někde jinde
setkají. Je-li tvá domněnka opravdu pod
statnou. tož přece jen odplují na růz
ných lodích. František Aldersly náleží
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k „Racku"" a Richard Wardour k
,,Poutníku"4. Však hle! Rozmluva me
zi kapitánem Holdingem a mým man
delem se skončila, Crayford zase k nám
přichází; zjednáme si hned jistoty o spor
né naší záležitosti!""
Poručík Crayford přistoupil zase ku
své manželce. ,, Viléme"", *pravila tato
neprodleně, ,,jak slyším, dostanete do
brovolníka na ,,Poutníka"".
„Tys naslouchala, Lucy?4"
Musím znáti jeho jméno!4"
,,Nechápu však opravdu, jak tě roz
právka naše mohla zajímati!""
„Jeho jméno! Sdělil ti kapitán Hol
ding jeho jméno?44
„Tak pak se přece jen nerozčiluj mi
lé dítě, Hle, jaks polekala slečnu Burnliamovu ! Nový dobrovolník jest nám
všem—kapitána vyjímaje—cizincem; zde
jest jeho jméno—onť poslední v sezna
mu mužstva."4
Paní Crayfordová vytrhla manželi
svému listinu z rukou i čtla jméno:
„Richard Wardour!"" — — — —

III.
Dva roky minuly od té doby co vý
prava k točně opustila pobřeží domácí.
Podnik setkal se s nezdarem, lodě zblou
dily a zamrzly ve vodách arktických.
Statné lodě „Poutník"4 a „Racek"" jsou
v ledu pohřbeny i nebudou více rozdě
lovat! modravé vody; obou použito k
vystavění dvou velkých chatrčí na blíz
kém břehu.
Větší z lodí skýtá přístřeší důstojní
kům i mužstvu „Racka44, kteréž bylo
zachováno na živu. Jedna strana prosto
ru obsahuje lože i prostor k topení; k dru
hé straně vedou široké, starou plachtou
zakryté dvéře; v tomto prostoru přebý
vají vyšší důstojníci. V prostoru prvnějším nalézá se zvláštní lože pozůstá
vající z konoušky v stropě upevněné; na
visutém loži tomto spí muž, kterýž jest

tak zahrabán v polštáře a houně, že ne
ní možno spatřiti jediného jeho údu.
U místa k topení určeného sedí jiný
muž, kterýž zde nepochybně na stráži jea spí tak, že možno slyše ti to i před
chatrčí. Za spícími stojí starý sud,
jehož se užívá na místě stolu, na němž
nalézá se hmoždíř s paličkou a velký
pekáč naplněný suchými zvířecími hná
ty k obědu určenými. Jakožto okrasy
drsných, tmavohnědých stěn a »stropu
byly zde matkou přírodou vytvořeny le
dové rampouchy, jež všude skulinami
do vnitř vnikly a při každém zasvitnutí
v dýni zahalovaného ohně v červené
záři se zaskvěly. Venku ijevane žádný
vítr—žádné ptačí cvrlikání, žádný skřek
zvířete neproniká nikým nepřerušova
ným tichem. Uvnitř i zvenčí rozkládá
se hluboký, nevolný klid mrtvé krajiny
točnové.
První zvuk, kterýž jednoho dne tot°
ticho smrti přerušil, vycházel z vnitra
chatrče. Důstojník jeden rozhrnul sta
rou plachtu, kteráž tvořila záclonu mezi
velkým a menším prostorem i vstoupil
do většího prostoru, v němž se lože na
lézala. Zima i strádání všelikého druhu
značně ztenčily počet důstojníků i
mužstva
Velitel „Racka"", kapitán Ellsworth
byl nebezpečně nemocen. První poru
čík bvl mrtev a jeden důstojník z „Pout
níka"" zastupoval se svolením kapitána
Heldinga jeho místo ; důstojníkem
tím byl poručík Crayford. Důstojník
ten blížil se k muži u ohně usnuvšímu i
probudil ho.
,.Procitni" Batesone!"" pravil. „Bu
deš vystřídán
!""
*/
Vystřídání objevilo se hned na to v
postavě člověka, kterýž se zvolna a ne
ohrabaně vyprošťoval z hromady sta
rých plachet a pak zimou celý se otřásl.
Bateson neustále zývaje, pracně se do
vlékl k lůžku jeho nástupcem právě
opuštěnému. Poručík Crayford pře
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cházel rychle sem a tam, aby krev
„Roztavuji si svůj vous, pane!44
ustydnutím mu hrozící v patřičný oběh
„Hned sem pojď a zaměstnávej se
8
hnáty!'
4
uvedl.
Hmoždíř s paličkou na starém sudu
Jan Want nedal se tímto velitelským
se nalézající vzbudil jeho pozornost, oslovením výru šiti, nýbrž zůstal stati
důstojník se pozastavil i vzhlížel do u ohně a držel nvní nějaký jiný před
výšky k muži v konoušce ležícímu.
mět nad plamenem.
„Musím vzbuditi kuchaře44. pravil s
„Co u všech všudy čertů to zase
mdlým úsměvem. „Člověku tomu zda tropíš ?"
se býti zcela lhostejno, jak velkého má
„Roztavuji své hodinky, pane; le
vlivu na oživení mých životních sil. Je žely po celou noc pod mou poduškou
to zařezaný bručil a hašteřil a přece jen a zůstaly zimou státi. Příjemné, zdravé
dle vlastního jeho přiznání, jediný mezi podnebí, v jakémž se nalézáme, pane!
námi člověk, jenž si zachoval ještě ždi Píhv sem v tomto letě nedostal — tím
bec humoru. Jene Wante! Jene Wan však si nesmíme pokaziti rozmar!44
te! Vzhůru! Měj se k práci!4'
„Nuž dobře—to již víme; raději jdi
Ospalá hlava s vlasem štětinatým a po své práci! Jsou hnáty už dost drob
Červenou noční Čepičkou pokrytá zvolna ně roztlučeny?44
Jan Want přiblížil se rychle poručí
se zvedala z lůžka.
„Nu ano—tu máme zase tu zpropa- ! kovi a pohlížel mu patrně s nemalým
děnou komedii!44 pravil bolnomyslně. zájmem v obličej.
„Vv odpustíte, pane44, pravil, „ale
„Dech můj zase zmrzl na podušce a
celý můj vous pozůstává z ledových váš hlas zní dnes zase jednou proklatě
rampouchů. Musím se pěkně vvjímati dutě.
„Co ti po mém hlasu? Hnáty!
pane! Tak asi jako Mikuláš ve výklad
ní skříni cukráře — při každém vdých Hnáty!“
„Ano, ano, pane — rozumím vám —
nutí člověku nastydají plíce. Jiní roz
umní lidé zahřívají si svou postel: jest hnáty pro hnáty; musí býti ještě drob
vděčná i zahřívá je: stane-li se však z něji roztlučeny; z lásky k vám si s ni
Člověka takový ledový chuchvalec jako mi dám hodnou práci."
„Co tím’ chceš říci?44
z nás, tak že své lože studíme, nesmíme
Jan Want potřásl hlavou a pohlížel
se diviti tomu, že nám není ohnivými
kamny. Však neškodí! Člověk nesmí na důstojníka se smutným úsměvem.
si tím pokaziti dobrý rozmar!"
„Uvařím vám poněkud silnější po
lévku,
4' pravil pak;„mátetoho zapotře
Poručík Crayford potřásal netrpělivě
pánví, na níž se’hnáty nalézaly. Jan bí, pane, musí se vám dostat posilnění.
Want porozuměl tomuto znamení, vzpří Ci snad myslíte, že budete dlouho ještě
mil se na své konošce a spustil se pak mezi námi meškati? Nejsem toho ná
zvolna po provaze, kterýž visel k zemi. hledu, ačkoliv dnes ještě živ přede
Místo však co by se byl měl svému mnou stojíte. Myslím, že za osm neb
představenému pánev držícímu přiblíži- deset dní všichni zahneme okolo rohu
ti a nádobu mu odejmou ti, spěchal na —tím však nesmí si nechat člověk po
celém těle se chvěje k ohni a držel bra kaziti rozmar!4 4
du svou pokud možno nejblíž nad
Kuchař vsypal hnáty do hmoždíře a
ohněm. Poručík Crayford udiveně naň počal je tlouci. V tomtéž okamžiku
pohledl.
objevil se námořník vystupující z vnitř
„Holia! Co to děláš?44 zvolal hlasitě. ku chatrče.
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„Mám pro vás sdělení od kapitána tolio neučiním — člověk musí býti dů
sledným ve všech věcech.
Kdybych
Elswortha, pane.“
„Nuže — co se stalo ?“
jen věděl, kde jsem nechal svůj zdravý
„Kapitánovi jest dnes značně hůře rozum lidský, když mne napadla ta
přeje, si s vámi okamžitě ml uviti.4’
neblahá myšlénka, abych přijal službu
na lodi.44
„Půjdu lined — vzbuď lékaře!“
Poručík Crayford odebral se, ná
Potud dospěl kuchař se svou samo
mořníkem jsa následován, do vnitřku mluvou, když se tu ozval jemný hlas
chatrče; Jan Want potřásl znovu hla na jednom z lůžek ; mluvil to Franti
vou a usmál se zasmušileji než prve.
šek Ardesley.
„Co se to tam vaří na ohni?44 tá
„Vzbuď lékaře.“ opakoval pro sebe,
„to se snadno řekne. Zmrzl-li však lé- zal se.
V v/ Qi6
kař přes noc ? —
an ?
opakoval Jan Want
Vcera neměl již
ani dva stupně
s hlasem muže,
kterýž přemýšlí o
tepla v těle a hlas
jeho zněl tak, jako
tom, chtěl-li ho
někdo uraziti. —
když stařena něja
„Vaří? Snad by
ká zakašle do
ste nechtěl příje
mluvčí t roub v. —
Což pak ty hnáty
mným tím slovem
neroztluču ? Ne
označili bublání
mé mizerné po
myslím, že se ně
kdo tou polévkou
lévky
hnátové ?
v
Ci snad se mýlíte
zadáví; do pánve
s vámi, pak pros vlastním svým
hlasem
?“
půjČte vařící se
,,Co to tam tro
vodě tolik síly, co
píš ?“ tázal se Aljen můžete. Veli
kých nároků na
dersley.
,,Vařím polév
vás nečiníme. O,
ku z hnátů, pane,
vzpomenu-li si, že
jsem někdy byl
a uvažuji o tom,
Jirí ®Vilém Cjurtis.
kuchařem v jedné
proč jsem se na
moře vydával ?u
z nejlepších restaurací londýn
„Nuže a proč
ských, vzpomenuli si, že tato ruka mí jsi se tedy vydával na moře?44
„Nevím ani sám, pane Františku ;
chala libovonnou polévku želví, vzpo
menuli si, že tento palec a ukazováček někdy si myslím, že to byla vrozená
kradly humry z mayonnarsy a- je k li spletenost; mnohdy se mi zase chce
stům podávaly, vzpomenu-li si, že jsem zdáti, že mne k tomu pohnula touha
čistě oblečen stál v pěkné, teplé ku chlubiti se, že jsem pánem námořské
chyni a vzpomenu-li si až přes příliš nemoce a na konec jsem nakloněn věživě toho, že nyní vařím polévku z řiti, že jsem šel na moře, poněvadž
hnátů a že se při tomto zaměstnání na mne od toho čtení příběhů Robinsona
lézám v stavu pozvolného umrzání — Crusoe zráželo.44
Aldersley se usmál.
tu zmocnila by se mne touha nechati
„Tys bláznivé chlapisko,44 pravil.
si pokazit můj rozmar. Však přece
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„Cos myslel se slovy, že tě vedla na
loď touha chlubiti se, žes pánem námořské nemoci ? Vynašels snad něja
ký prostředek napomáhající tomu, aby
člověk nepříjemné této . nemoci ušel?"
„Tak jest, pane, odvětil kuchař,
„byl-li někdo vůbec kdy vyhojen z námořské nemoci, tož jsem jím já, pane
Františku, i mohu se pochlubit!, že
jsem si předpis ten dobře zapamatoval.
Mám vám vyprávěti o komedii té,
Františku ? Dobře tedy. Když jsem
prvně spatřil modrou vodu, nalézal
jsem se co cestující na dopravní lodi.
Zrovna na půl hodiny před polednem
míchal vichr neobyčejně prudký vodou
tak, že loď počala tančiti, jako by bvla
více vypila než žízeň dovolovala. Jak
mile přinešena polévka na stůl, počal
jsem pociťovati, že v žaludku mém ne
ní vše v nejlepším pořádku. ,Nemo
cen Otázal se mne kapitán. —,Skoro
tomu věřím/ odpovídám. — ,Chcete
zkusiti můj spůsob léčení ?' táže se ka
pitán. — ,Zajisté, pane,4 odpovídám.
— ,Máte nyní srdce své v ústech?' tá
že se kapitán. — , Ještě ne docela,4
pravím. — , Požijte talíř polévky želvo
vé,' praví kapitán a naleje mi. — Já
požiji několik lžic a zblednu jako ruč
ník. Kapitán pohlíží na mne okem
z póla přimhouřeným. , Jděte na pa
lubu,' praví pak, , snažte se zbaviti se
polévky á přijďte zase do kajuty.4
„Zbavil jsem se polévky a přišel za
se do kajuty.
,Tresku pane?4 táže se
kapitán a klade mi velký kus na talíř.
— ,Nemohu ji vžiti, pane,4 pravím. —
,Musíte,4 odpovídá kapitán, ,poněvač
toho mé vás léčení vyžaduje.' — Prac
ně pohltím kus tresky a ještě více
zblednu. —,Jděte na palubu, pane,4
praví kapitán,' snažte se zbaviti se léku
a přijďte zase do kajuty.4
„Odejdu a zase se vrátím. — ^ko
pové s cibulí?4 táže se kapitán a před
kládá mi pořádnou porci na talíř. —
,Nemohu tučné ani viděti, pane !4 pra

vím s uděšením. ‘ — ,Tučné jest zna
menitým lékem,' odpoví kapitán a ne
ustává, pokud jsem nepožil několika
soust. ,Nuže V táže se kapitán. „Je
vám již lépe ?4 — ,Nikoliv, ‘ zní má
odpověď. — ,Jděte na palubu,4 nařizu*
je kapitán, , snažte zbaviti se skopové
s cibulovou omáčkou a přijďte opět do
kajuty!"
,,Odejdu a vracím se více mrtev než
živ. , Smažená kuřata,' praví kapitán.
Přimhouřím oči a sním kus kůřete. —
.Nyní počíná léčení,' praví kapitán
,,skopové kotelety s okurkami!'4 Při
mhouřím oči a sním skopové kotelety s
okurkami. — '‘Vařená šunka s kajenským pepřem,'4 praví kapitán, „sklenici
porteru a nákyp z ostružin. Chcete ješ
tě jednou na palubu, pane?4' „Nikoliv,
pane,4' odpovídám.
„Nuž dobře—léčení se zdařilo," pra
ví kapitán; „napřed musí se žaludku
vžiti; pak nám žaludek ponechá vše co
potřebuje.44
Ukončiv své veselé vypravování, ode
bral se kuchař, aniž by výsledku vyčkal
se svou pánví do kuchyně. Za nějakou
chvíli vrátil se Crayford i uvrhl Aldersleyho neočekávanou otázkou v nemalý
údiv.
„Máte vůbec něco ve svém loži na
oo byste kladl váhy nějaké, Františku?"
Aldersley udiven naň pohlednul.
..Ničeho na čem bych si sebe méně
zakládal." odpověděl, „proč však se
tážete?4'
„Trpíme zrovna tak nedostatkem pa
liva jako nedostatkem potravin, pokra
čoval Crayford, „postel vaše bude do
brou potravou pro plameny; objednal
jsem sem Batesona se sekyrou.4'
„Jste vskutku velmi pozorným,'4 od
pověděl Aldersley, „a co s vaším dovo
lením má se státi ze mně, rozseká-li
Bateson mou postel na palivo?44
„Nemůžete to uhodnouti?44
„Nemohu! Možno, že zima ublížila
mé chápavosti—rozřešení této hádanky

přesahuje mé síly.
Nebyl byste tedy
tak laskav a nechtěl byste mi při tom
býti poněkud nápomocen?“
„Velmi rád. V nebližší době nebu
deme potřebovat! tolik postelí, poněvač
nás "očekává změna bídného našeho ži
vota. Počínáte chápati ? 44
Zrakové Aldersleyho se zaleskli; vy
skočil na loži svém a vesele zamával
svou čapkou.
„Ovšem, že’chápu !44 zvolal, „vyšle
me výpravu, aby vyhledala místa oby
dlená — náležím k výpravě?44
„Není tomu dávno, Aldersley, co
jste byl stižen těžkou nemocí,44 odvětil
Crayford laskavě, „pochybuji, že jste
dosti silným, abyste mohl vzdorovat!
namáhání a obtížím výpravy.44
„Nechť jsem dosti silen nebo ne,44
odvětil Aldersley, „na vše se raději
odvážím, než abych zde bídně zahy
nul!44
„Dobrovolníci se k podniku tomu
nepřijímají,44 pravil poručík, „kapitán
Helding a kapitán Elsworth domýšlí se,
že by za stávajících poměrů, při použití
této cesty s vážnými překážkami se set
kali. 44
„Chcete snad sám o tom rozhodo vá
ti?44 tázal se Aldersley. „Musel bych
se tomu co nejrozhodněji opříti!“
„Jen se neukvapujte s úsudkem,44
pravil Crayford. „Před několika dny
jste hrál s jiným důstojníkem v dámu;
náleží hrací náčiní vám neb jemu?“
„Náleží mně, mám je v oné skřínce;
co s ním chcete? Mám prkno i kostky.44
„Oba kapitáni,44 odpověděl Crayford,
„velmi rozumně ustanovili, že náhoda
má vybrat! ty, kdož se mají státi účast
níky vypravy a kdož mají zůstati zde.
Důstojníci i mužstvo „Poutníka44 budou
v několika okamženích shromážděni v
naší chatrči, aby nechali osudu rozhodnouti, jemuž se všichni bez reptáni pod
robíme.
Každý má právo vrhnouti
kostky a každý musí býti s osudem
svým spokojen.44

„S tím úplně souhlasím," pravil Al
dersley;44 znám však jednoho důstojní
ka, kterýž jistě bude činiti námitky.4'
„A kdo by to byl?44
„Znáte ho zrovna tako jako já. My
slím „Medvěda výpravy44 — Richarda
Wardoura!“
„Aldersley! Aldersley! Špatný to od
vás zvyk, že rozvahu svou vždy pouštíte
s jazykem! Prosím, neužívejte již této
ohavné přezdívky, mluvíte-li o mém do
brém příteli Richardu Wardourovi.4 4
„O vašem dobrém příteli, Crayforde?
Musím se vám vyznati, že mne nemálo
překvapuje slyšet vás takto mluvit! o
muži tom.'4
Poručík položil přátelsky ruku svou
na rámě Aldersleyho, kterýž byl jeho
miláčkem mezi všemi důstojníky „RacklC
a .
„Proč by vás to překvapovali mo
hlo?44 tázal se Crayford. „Jaká se
vám naskytla příležitost, abyste muže
toho mohl posuzovali ? Vy a Wardour
vždy jste náleželi k různým lodím a já
neviděl vás nikdy ani pět minut pohro
madě ; jak tedy jste s to posuzovati je
ho karakter ?“
„Nemám ničeho proti němu,4' odpo
vídal Aldersley, „pozoruji ho jen tak
jak ho všichni pozorují. Přezdívky té
dostalo se mu jednohlasně, poněvadž je
nejméně oblíbeným mužem na své
lodi ; žádný člověk nemůže ho vystáti a
to není bez příčiny.44
,,Stáváť ovšem jedné příčiny,44 odvě
til Crayford a ta spočívá v té okolnosti,
že nikdo Richarda Wardoura nezná.
Nemluvím jenom tak na piano ; vzpo
meňte si, že jsem s ním vyplul z Lon
dýna na „Poutníku44 a že jsem byl pře
sazen na „Racka44 teprve pak, když
jsme byli dávno již zamrzli. Žil jsem
po mnoho měsíců s Richardem Wardourem v nejužším styku i dostalo se
mi příležitosti poznati ho. Za všemi
zevnějšími jeho vadami a nesnášenlivo
stí skrývá se srdce znamenité, šlechet
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„Vy je milujete ? Pro vše na svě
né. Proto zdržte se svého úsudku,
milý Aldersley, na tak dlouho, než se tě — z jaké příčiny ?“
„Poněvadž zde není žádných žen
s mým přítelem seznámíte, tak jako já
jsem s ním seznámen. Neciťme toho štin !“
— dejte mi kostky/1
Aldersley obrátil se k druhým dů
Aldersley otevřel skřínku. V tém- stojníkům, vzdávaje se pokusu o za
že okamžiku bvlo
hluboké ticho sněho- předení rozhovoru s mužem v příje
v
vé i ledové pustiny přerušeno z ven Čí mnou rozprávku. „Medvěd výpravy“
zavznívajícím a daleko se rozlehajícím zdál se býti dnes zasmušilejším a ne
pozdravem mužstva „Poutníka“: „Ra přístupnějším než kdykoliv jindy. V
cek“ — o hov !“
tutéž dobu naplnila se chatrč mužstvem
Námořník na stráži stojící otevřel ze k službě ještě schopným ; kapitán Hel
vnější, do pustiny vedoucí dvéře. Kdo ding stoje u prostřed a maje po své le
jimi pohledl, viděl důstojnictvo broditi vé ruce Crayforda, rozkázal utišení se,
se děsně bílou hladinou sněhovou a aby mohl shromážděným sděliti. z jaké
blížiti se k chatrči „Racka“. Za nimi příčiny sem byli svoláni.
Počal následovně : „Páni důstojní
přicházelo rozptýlené, nejlepší místa si
vyhledávající mužstvo, provázeno saně ci i mužstvo Poutníka a Racka ! Mým
mi a psy, majíc nad sebou temná, smi úkolem jest sděliti vám krátce, co ka
lování neznající nebesa a pod sebou pitána Elswortha a mne samotného po
sníh, v němž snad brzo ubožáci hrobu hnulo k změně nynějšího našeho straš
ného postavení.
Za všech okolností
svého nalézti měli.
Svými důstojníky jsa provázen, vešel musíme sestaviti výpravu, abychom
kapitán Helding do chatrče „Racka“ a podnikli nepochybně poslední pokus,
oko jeho zářilo radostí při vyhlídce na zdali pro nás stává nějaké pomoci čili
brzké skončení všech těch útrap, jichž ne. Aniž bych se zdržoval vypravo
tolik museli zakoušeti. Posledním ze váním vší té bídy, všech těch nesnází,
všech byl osmahlý, silný, mrzutě před jež jsme v posledních dvou letech spolu
se zírající muž, s hustým vousem a o- zažili — aniž bych obšírněji mluvil o
bočím. Nemluvil s nikým a také ni zničení první a pak i druhé naší lodě,
komu nepodal ruky ; on zdál se býti je o smrti několika našich nejstatečněj
diným v celém tom shromáždění, který ších a nejlepších soudruhů, o marném
osudu svého zcela lhostejně očekával. boji, jejž jsme s ledem a sněhem podByl to muž, jehož soudruzi jeho pojme stoupiti museli, jest mou povinností
novali „Medvědem výpravy“; byl to připomenout! vám. že litulek, kterýž
jsme si zde zbudovali, značně severněji
Richard Wardour.
Crayford pokročil ku kapitánu Hel- leží než kam členové kterékoliv dřívěj
dingovi, aby ho pozdravil; Aldersley, ší výpravy vnikli a že tudíž jest nanej
parně tliv jsa patrně obdrženého vyplí výše pochybno, zdali budeme výpravou
snění, přistoupil ihned k důstojníkům za námi vyslanou nalezeni. Pánové v
„Poutníka“ a prokázal příteli Cray- tom snad se mnou souhlasí?
Důstojníci, jediného Wardoura vyjí
fordovu první zdvořilost.
„Dobré jitro, pane Wardoure, “ pra maje, kterýž stál osamělý v koutě jed
vil, „můžeme si blahopřáti, že se snad nom, dali na jevo souhlas svůj.
Kapitán pokračoval: „Proto jest na
přece jen dostaneme z tohoto děsného
Z , Cí
nejvýše nutno, abychom učinili ještě
místa.
„Jmenujte si místo to třeba děsným, jeden a nepochybně poslední pokus
já je miluji ’.“ odvětil Wardour.
vlastní odhodlaností vyprostiti se z do-
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savádního našeho žalostného postavení.
Zimu máme přede dveřmi, zvěř počíná
řídnouti, naše zásoby potravin se zten
čují a počet nemocných, lituji toho upřímně, jmenovitě počet nemocných z
„Poutníka“ každým dnem vzrůstá.
Musíme pomýšleti na zachování svých
životů i životů těch, kdož jsou péči
naší svěřeni a proto nesmíme déle meškati.
Důstojníci s řečníkem ve všem sou
hlasili.
„Zcela dobře ! zcela dobře ! neztrá
cejme času !44
Kapitán Helding mluvil dále : ,,Se
stavený již plán jest ten, že ještě dnes
oddělení k službě schopných důstojní
ků i mužstva cestu nastoupiti má a ze
všech sil pokusiti se o to, aby dorazili
k nejbližším osadám obydleným; aby
se odtamtud těm, kdož zde zůstanou,
dostalo pomoci a potravin.
Směr,
který má býti nastoupen a opatrnostní
opatření, jichž nutno cestou dbáti, jsou
již sestaveny. Jedinou nám se nadha
zující otázkou zůstává tato : Kdo má
brati podílu na výpravě a kdo má zůstati pozadu?“
Důstojníci se vesměs vyslovili proto,
aby se hlásili dobrovolníci a mužstvo
souhlasilo se svými představenými.
Pouze Wardour setrval ve svém ml
čení.
Crayford spozoroval, že stojí zcela o
samotě i obrátil se k němu :
„A vy nemáte co byste řekl, Wardoure?44
„Ničeho,** odpověděl Wardour, „jiti
aneb zde zůstati, mně je vše lhostejné.44
„Doufám, že nemluvíte do opravdy,44
pravil Crayford.
„Zcela do opravdy i4
„Lituji, že musím něco podobného
slyšeti, Wardoure. “
Kapitán Helding zodpovídal všeo
becný průjev vzhledem k dobrovolní
kům otázkou, kteráž právě propuknu
vší nadšení značně utlumila.

„Dobře, odpověděl, „dejme tomu,
že se rozhodneme pro dobrovolné úča
stenství se výpravy : kdo z vás chce
dobrovolně zůstati ? *4
Hrobové ticho zavládlo po této otáz
ce, důstojníci i mužstvo pohlíželi zma
teně na sebe.
„Sami vidíte, že by to s dobrovolní
ky nešlo ; vy všichni chcete připojiti se
k výpravě ; každý z vás, kdo má ještě
zdravé údy, raději chce podstoupiti
hrozivá nebezpečí, než meškati zde v
chatrči a vyčkávati cizí pomoci. Co
však má se státi s těmi, kdož nemají
zdravých údů ? K jejich ošetřování
musí zde zůstati několik zdravých mu
žů.44
Shromáždění dali na jevo svůj sou
hlas.
„Vracíme se tedy zase k staré otázce,44 pravil Kapitán Helding, „kdo
z nás ku službě schopných mužů má
zůstati ?
Kapitán Elsworth myslí a já
s ním souhlasím — že bychom měli ne
chat rozhodnouri náhodě. Zde jest
skřínka; všichni, kdo vrhnou méně než
šest, zůstanou zde — všichni kdo vr
hnou více než šest, půjdou ! Důstoj
níci Poutníka i Kačka ! Souhlasíte s
navrženým prostředkem?4*
Všichni důstojníci přisvědčili, jedi
ného Wardoura vyjímaje, kterýž setrval
ve svém lhostejném mlčení.
„Mužstvo Poutníka i Kačka !“ pra
vil kapitán Helding, „vaši důstojníci
souhlasí, aby rozhodnutí stalo se kost
kami ; sdílíte stejný náhled?4*
Všichni bez výminky souhlasili.
Crayford podal kapitánu Heldingovi
nádobku s kostkami.
„Vy házíte napřed, pane. Ještě je
dnou tedy : kdo vrhnou pod šest, zů
stanou, kdo vrhnou více, půjdou.“
Kapitán Helding pořádně zamíchal
kostkami v nádobce a vrhl pak kostky
na obrácené dno sudu, kterýž obyvate
lům chatrče sloužil za stůl ; vrhl sedm.
,, Vy jdete !4 4 zvolal Crayford,4 4 při

— 52 —

jměte mé blahopřání, pane, nyní jest
řada na mně.44
Vrhl tři.
„Já zůstanu. Také dobře ! člověk
' může všude konati svou povinnost. Co
na tom tedy, zůstanu-li ? Zde u nemoc
ných a slabých otevírá se mi rovněž
pěkné pole činnosti. Wardoure v ne
přítomno
sti vašeho
prvního
poručí k a
jest nyní
na vás řa
da.44
Tento
vzal ná
dobu jak
mu byla
p o nechá
na.
„Přece
zamíchej
te kostka
mi člověV Cč
ce, zvo
lal Crayford „po
skytněte
štěstí pří
ležitosti,
aby vás
mohlo nalézti.4 4
Wardour
neodpo
věděl, ný
Qubtav
brž vy
klopil na
stůl kostky lhostejně a bezstarostně’
zrovna tak, jak se v nádobě byly nale"
žaly.
„Co mi po štěstí?44 zamručel pro
sebe, „štěstí na vždy mne opustilo.44
Za slov těch odhodil prázdnou nádo
bu i usedl na nejbližší bednu, aniž by
se staral o to, mnoho-li vrhl.
Crayford spočítal oka.

„Šest!“ zvolal, „vizte, ačkoliv ště
stí svému zády se obracíte, přece jen
se na vás usmívá a poskytuje vám je
ště příležitost.
Nehodil jste ani více
ani méně než šest, musíte tedy ještě je
dnou házeti. “
„Hm, “ zabručel Wardour, „věru to
nestojí za to, aby člověk vstával. Ne
chtěl by
to někdo
jiný odbýti snad
za mne?“
Zrakové
jeho poje
dnou pa
dli na
Františka
Aldersley
ho.
„Pane“
zvolal,
»vy byste mohl
mi té la
skavosti
prokázatí
— vy má
te šťastný
obličej —
jak to žen
štiny na
zývají. “
„Mám?u
tázal se
mladý
muž kayjort,
I pitána.
„Nuže,
jen s chutí do toho, přeje-li si toho
mermomocí. 44
Aldersley zamíchal kostkami a vrhl
dvě.
„Lituji, Wardoure, že jsem za vás
tak špatně vrhl kostkami.“
„Jiti anebo zůstati, 4 opakoval War
dour, „řekl jsem již jednou, že mi to
zcela lhostejno; až budete vrhati sám
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za sebe, budete šťastnějším, mladý jest vám zeela lhostejno zdali půjdete
neb zda-li zůstanete? Proč jste vy tím
rn uzi!
Aldersley vrhl kostky za sebe. „Osm! jediným mužem mezi námi všemi, kte
Hurrah! Já půjdu!“
rémuž, jak se zdá pranic na tom nezá
„Neřekl jsem vám to?“ mínil War leží, budeme-li odsud vysvobozeni čili
• n44
dour; „vy jste šťastnější než já — vy ve nic?
sele můžete pohlížeti v budoucnost.“
„Můžeme vždycky udati příčinu spo
Se slovy těmi povstal, aby chatrč zoruje-li se něco podivného v našem
jednání neb v našich slovech?“ odvětil
opustil; Crayford však ho zadržel.
..Máte venku něco na práci Richar W ardour.
de?“
,, Můžete se o to alespoň pokusiti,4 í
„Co bych měl na práci?“
pravil Crayford klidně, „jmenovitě když
Sečkejte tedy ještě chvilku; mám s vás přítel o to žádá.“
Neláskavé tahy obličeje Wardourova
vámi co mluviti až bude losování od
byto. ‘i
poněkud se vyjasnily.
„To možno,“ pravil „a proto se
„Chcete mi snad uděliti dobrou ně
jakou radu?
také chci o to pokusiti. Pamatujete se
„Nepobiížejte na mne tak zle, Ri na první noc na jezeře ztrávenou po
charde? Chci se vás něco otázati — ve odjezdu našem z Anglie, na první noc,
vlastním vašem zájmu. Proto prokažte jíž jsme spolu na „Poutníku“ ztrávili?“
sobě i mně tu laskavost a setrvejte ještě
„Pamatuji se na ni jakoby to bylo
bývalo včera.“
několik okamžiků.
„Tichá, klidná noc,“ pokračoval
Ani neodpověděv usedl si Wardour
zase na bednu i zavřel oči jako by chtěl Wardour v zamýšlení upadávaje; „žádné
spáti. Vrhání kostkami rychle se bralo mraky, žádné hvězdy; na lehce zastřené
ku předu. V malé čtvrt hodině rozho obloze nebylo ničeho kromně velkého,
dla náhoda o tom, kdo má podílu brati rozplývají ho se měsíce. Měl jsem střed
na výpravě a kdo zůstati na místě.
ní stráž v onu noc; přišel jste na palubu
Mužstvo zase opustilo chatrč a důstoj a nalezl mne samotného------ “
níci odebrali se do vnitřního prostoru k
Ustál v řeči své.
poslední úřadě s kapitánem Elsworthem,
Crayford uchopil se jeho ruky a
jejž těžká choroba k lůžku poutala. stiskl ji s vřelým soucitem.
,„Samotného a slzami oplývajícího,“
Wardour a Crayford osamotněli v před
ním prostoru.
ukončil Crayford větu svého přítele.
„Ano!“ odpověděl tento s velkou
Crayford dotknul se ramene přítelova
na znamení, aby povstal. Wardour trpkostí; „byly to poslední, jež jsem v
vzhledl k němu mrzutě a s Čelem za bídném svém životě prolil.“
chmuřeným.
„Nemluvte tak, Richarde! Stává
„Zrovna jsem tak pěkně spal!“ pra dob, za kterých nutno nekonečně litovil. „Proč jste mne probouzel?“
váti muže, odpíráno-li mu dobrodiní sl
„Ohlédněte se, Richarde! Jsme sa zy. —P( »kračujte !í 4
motni. “
Po malé pomlčce Richard zase počal
„Nuže—a co na tom?“
mluviti, jako by osvěžoval staré nemilé
„Přál jsem si s vámi promluviti i vzpomínky.
nalézám nyní vhodnou příležitost k to
„S každým jiným mužem, kterýž by
mu. Uvedl jste mne dnes v údiv a mne byl v tomto okamžiku vyrušil, byl
současně jste mne překvapil; Richarde, bych počal spor,pravil, přidržuje se
proč pronesl jste osudné to slovo, že ještě mírného, milého svého hlasu:
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„avšak ve vašem hlasu spočívalo něco
milého, co se zdálo prošiti mne za od
puštění, že nedobrovolně se vtíráte v
zasmušilou náladu duše mé. Neštěstí
teprve nedávno člověka zastihnuvší,
Činí ho sdílným, proto vyprávěl jsem,
že trpké zklamání srdce mé zničilo.
Vy jste se s tím spokojil, jak by vás
také mohly podrobnosti zajímati ? O,
věřte, Crayforde, jediným beznadějným
neštěstím, jedinou bídou v tomto světě
jest bída, v jakouž nás ženy vrhají.44
„A jediným ničím nekaleným Ště
stím,4· odpověděl Crayford, „jest také
štěstí, jež nám ženy poskytují.44
„Tak můžete mluviti vy ze své zku
šenosti,44 pravil Wardour, „zkušenost
má zcela se různí od vaší. Ctil, zbo
žňoval jsem dívku jednu, vše co prsa
muže mohou chovati, složil jsem důvěryplně k její nohoum. Přijala to vše,
jak to ženy obyčejně přijímají — leh
ce, gráciesně, bezcitně, jako by se to
rozumělo samo sebou. Opustil jsem
Anglii, abych si dobyl vyššího důsto
jenství, dříve než bych se odvážil požádati ji za její ruku. Vystavil jsem
se pokud možno nejvíce nebezpečím ;
Často jsem pohlížel smrti v chladné
oko ; nasadil jsem život svůj v zimničnatých bařinácli Afriky, abych dosáhl
důstojenství, po němž jsem hlavně jí
k vůli bažil.
Přičinění mé bylo korunováno zda
rem! Vrátil jsem se, abych jí vše k
nohoum složil a ničeho za to nepožado
val, než směti sluniti zraněné srdce
své na výsluní jejího úsměvu.
A
vlastní její rty, tytéž rty, jež jsem při
rozchodu zulíbal, vyprávějí mi chla
dně, že prý muž mne o ní oloupil. —
Promluvil jsem jen málo slov, když
mi učinila toto vyznání a opustil jsem
jsem ji na vždy.
„Nadejde snad čas, pravil jsem jí,
kdy vám budu moci odpustiti, avšak
muž, který mne o vás oloupil, musí želeti dne, v který se s vámi setkal. Ne-

tažte se mne, kdo to byl, neb já ho·
sám nepoznal. Celé zrádcovství to by
lo tajeno — nikdo nemohl mi říci, kde
ho nalézti, nikdo nemohl mi říci, jak
se jmenuje. Co také na tom? když
jsem nejprudší bol přemohl, mohl jsem
také trpělivě vyčká váti času svého.44"
„Času svého? jaký Čas to míníte?44
„Cas, kdv on i já proti sobě státí
budeme, sobě tváří v tvář. Věděl jsem
tehdy, vím to nyní — hylo to tehdy'
zaznamenáno v srdce mé a dnes ještě v
něm to zapsáno, že nadejde den, v
kterýž se setkáme! S tímto pevným
přesvědčením u vnitru mém chovaným·
přihlásil jsem se co dobrovolník k toč
nové výpravě, právě tak jako bych se·
byl přihlásil ku každé jiyé službě, kte. ráž by byla těžkou práci a nebezpečí
! jako zeď mezi mne a bídu mou posta
vila. S tímto mým přesvědčením pra
vím vám, že jest mi zcela lhostejnOý
půjdu-li s výpravou aneb zůstaňu-1 i ui
nemocných.
Já budu žiti, pokud mu
že toho neuvidím. Nadejdeť den, kdy
spolu budeme účtovati. Zde v mrazu,
kde vše zahyne aneb v smrtonosném·
vedru jihu, v bitvě an^b při ztroskotá
ní se lodě, tváří v tvář smrti hladem
aneb hladomoru aneb kdyby sta a sta
mužů okolo mne klesali — já budu Žiti
— žiti pro jediný ten den po němž
toužím — žiti pro jediného toho mužer
jejž očekávám.44
Wardour se zamlčel na celém těle
i se chvěje pod vlivem strašného pocitu,
kterýž mu celé nitro jeho otravoval..
„Pohledněte na mne,44 zvolal, „přeI svědčte se, jak jsem nedotknut a nese■ slaben hlodajícím bolem srdečným,
1 mrazivým větrem, který až do kostí
. proniká. Já jsem nejsilnějším mužem
I mezi námi všemi a proč? Přestál’jsem»
nebezpečí, kteráž nejlepší naše lidi v
hrob sklátila a proč ?. Co přičinil jsem·
k tomu, že krev má v tomto okamžiku·
a na tomto smrtonosném místě tak živěžilami mými proudí, jako v nejzdravěj
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ší dny v mé vlasti ? Proč jsem zacho
ván? Opakuji vám to ještě jednou :
Pro onu toužebně očekávanou hodinu,
v kteréž se s mužem tím setkati musim !
Sklonil hlavu a pohlížel zasmušile
před sebe.
Richarde !“ pravil Crayfordpo ma
lé chvíli, ,,od prvního našeho setkání
důvěřoval jsem lepší vaší povaze, vzdor
všemu, čím drsnost vašeho zevnějšku
proti tomu pracovala.
Věřil jsem
vám — pevně — věrně — jak jen bra
tru věřiti můžeme — vy však důvěru
tu podrobujete příliš tuhé zkoušce.
Kdyby váš nejúhlavnější nepřítel mi
byl vyprávěl, že jste k němu mluvil
jako jste právě mluvil ke mně — že
jste vyhlížel tak jako nyní vyhlížíte,
byl bych se k němu obrátil zády jako
k nejbídnějšímu nactiutrhači hodného,
znamenitého muže. O můj příteli!
Můj příteli! zasloužil-]i jsem si toho
někdy u vás, abyste prosbě mé vyho
věl, zapuďte nepěkné myšlénky tyto
ze srdce svého. Předstupte zase přede
mne š neposkvrněným vzhledem muže,
kterýž zapudil myšlénky na pomstu,
a kterýž ji ani dle myšlénky nezná.
Nechť nenadejde nikdy den, v kterýž
bych vám nemohl podati ruky, jako to
dnes činím, den, v kterýž bych se vám
nemohl obdivovati, v kterýž bych vás
nemohl milovati co svého nejlepšího
jediného přítele. “
Srdce, jež žádným jiným hlasem ob
měkčeno býti nemohlo, velmi dobře
pociťovalo dojem řeči té, oči pozbývaly
své ztrnulosti, hlas tvrdosti, celou
zpurnou, zasmušilou postavu ovíval
mírný vánek — hlava Richarda Wardoura sklesla na prsa.
,, Jste laskavějším vůči mně než toho
zasluhuji,“ pravil, ,,rozmnožte laska
vost tu ještě tím, že zapomenete toho,
co jsem vám právě vyprávěl. Však
nic více o mně — nejsem toho hoden ;
zanechme předmětu naši rozmluvy a

nikdy více se k němu nevraťme. Není
zde ničeho na práci ?■
Práce, milý
Crayforde, těžká práce jest nejlepším
životním elixírem. Práce, kteráž sílí
svaly a krev v oběh uvádí. Práce,
kteráž tělo unavuje a soužené duši po
klidu dopřává. Což zde není praničeho,
čím by se člověk mohl zaměstnávali?
Ničeho k štípání, sekání, nošení?“
V tomtéž okamžiku, kdy otázka tato
pronešena, otevřely se dvéře a Bateson
jemuž udělen rozkaz, aby Aldersleyho
postel rozsekal, objevil se se sekyrou>
ruce.
Aniž by slova promluvil, vytrhl mu
Richard sekyru a spokojeně ji v ruce
vážil.
,,Co měl člověk ten konati se seky
rou ? ‘ ‘ tázal se.
,,Měl jsem rozsekali postel pana
Aldersleyho. “ odpověděl udivený Ba
teson.
,,Učiním to za tebe !“ zvolal Ri
chard. „budu s tím dříve hotov nežli
ty
Pak ku Crayfordovi se obrátiv, do
dal : „Nepřipouštějte si vzhledem ke
mne žádných starostí, starý můj pří
teli — provádím jen své theorie —
unavuji tělo, abych duši poklidu zje
dnal. “
Zdálo se, že v něm zlý duch usnul,
alespoň pro okamžik. Crayford stiskl
mu mlčky ruku a opustil, následován
jsa Batesonem, prostor, aby se do
vnitřku chatrče odebral.
Se sekyrou v ruce blížil se Wardour
k lůžku Františka Aldersleyho.
„O kéž bych mohl myšlénky ty z
hlavy své vymýtiti, “ pravil sám k so
bě, „tak jako tyto latě rozmlátím.“
Pak dal se do práce jako muž, kterýž
dobře ví, jak s nástrojem svým nakládati.
„Kéž jsem se narodil co dřevař neb
truhlář,“ vzdychl z nejhlubších útrob
svých, „věru, bylo by mi nyní mno
hem lépe. Proč také musel jsem se

— 56 —

státi námořníkem ? Dobrá sekyra, pa dosti zřetelně F a A ; odložil sekyru.—
ne Batesone. Kde jí jen vzal ? Jak Podivuhodné pocity prochvívaly je
pěkně násada v obou rukou spočívá ! ho tělem i duší i nemohl si původ je
a jak pěkně tne. Ubohý Crayforde ! jich ihned vysvětliti. Bylo mu tak,
Slova jeho již zase zanikla v srdci jako by se ho závrať zmocňovala.
,,Ještě více vyřezáno, “ pravil sám
mém. Pěkný to muž — šlechetný to
muž ! Nespomáhá to však všechno k sobě. ,,Takovými věcmi tedy za
nic — žádné přemýšlení — žádná lítost městnávají se mladí ti lenoši v prázd
— co se řeklo, to se řeklo. Pracovat! ných svých chvílích. F. A. To musely
Pracovat !“
by býti tedy jeho začáteční písmeny !
Jedno prkno po druhém padalo k — František Aldersley ? — Kdo vyře
zemi. Richard Wardour smál se tomu, zal písmeny do druhé latě? Také Fran
tišek Aldersley ?“
ak lehkým jest dílo záhuby.
,,Aha, mladý Aldersley, nedá to
Wardour popošel s latí blíže k svě
mnoho namáhání zniciti lůžko tvé. V tlu i pozoroval písmo velmi pozorně.
desíti minutách budu s tím hotov ; roz Více ještě písmen o něco doleji; pod
mlátil bych celou chatrč, kdybych po- začátečními písmenami F. A. stály je
slušen směl býti touhy své po zniČová- ště dvě jiné : C. a B.
,,C a B?“ opakoval Wardour s po
ni !
Dlouhá lať jedna padla nyní k zemi divným přízvukem, ,,toť se rozumí, že
příliš velká, aby mohla býti ponechá jsou to začáteční písmeny jeho milen
na v jednom kuse.
Obrátil se i zdálo ky. Toť přece zcela přirozené ! Mladý
se, že přemýšlí o tom, jak by se do hoch musí míti milku!“
Stál zde dobrou minutu v myšlén
toho pustíti měl. Tu padlo mu něco do
Odraz vnitřních muk
oka — písmeny vyřezané do tvrdého ky pohřížen.
dřeva; pohledl na ně důkladněji — pí zasmušoval jeho tahy ; hluboké vrásky
smeny byly nezřetelné, jako by slabá, objevily se na jeho Čele; oko zahořelo
vysílená ruka byla vedla nůž.
děsným ohněm.
Richard mohl jenom první tři roze
,,Její začáteční písmena jsou C a
zli ati a i vzhledem k těmto nalézal se B,pravil tiše a lámaně. ,,C a B —
v nejistotě ; zdály se mu to býti písme Clara Burnhamova. “ Stál zde ještě
ny C. L. A. — měly-li vůbec s písme hodnou chvíli s latí v ruce, okazuje ne- '
nami podobnosti; s nevolí odhodil lať ustále obě jména, jako by si sám otá
k zemi.
zku nějakou chtěl předložití.
,,Proklát budiž chlap, který to vy
,,Klára Burnhamova ? Klára Burú
řezával, buď si to kdokoliv! Proč také ham ova
Pojednou upustil lať a smrtelná ble
musel právě toto ze všech ženských
křestných jmen do dřeva řezati?“
dost pokryla jeho obličej. Oči jeho
Na chvíli ustál v práci své, pak tím putovaly nepokojně sem a tam.
,,O bože, co jsem to nyní zvěděl !‘
pilněji zase do ní se pouštěl. Zdálo se,
že se stydí za výbuch zlosti své a že šepotal nešťastný muž pro sebe.
pocit ten zdvojnásobněnou rozhodností
Se zvláštním výkřikem, hrůzu, i
chtěl ubiti. Rána na ránu dopadávala, vztek prozrazujícím, chopil se znovu
sekyra takměř svištěla ve vzduchu — sekyry ; učinil skoro zoufalý pokus o
nová lať padla k zemi. Mimovolně u- pokračování v práci — nechtělo se mu
stál muž ještě jednou v práci a pozoro však dařiti. Vzdor obrovské své síly
val lať pohledy nedůvěřivými, neboť i tělesné byl neschopen vláduouti seky
zde byly vyřezány písmeny ; poznal rou. Ruce jeho pozbyly moci a prud

W H— O i —

ce se chvěly. Šel k ohni a nahrával
si prsty umrzlé. Ruce třásly se stále
a nakazily chvěním svým celé tělo.
'’Mrazení projelo jeho údy ; bál se, stra
choval se svých vlastních myšlének.
„Crayforde!“ zvolal hlasitě, „Crayforde, pojď, vyjděme si na hon!“
Žádný přátelský hlas mu neodpoví
dal, žádný přátelský obličej neobjevil
se ve dveřích. Minula chvíle a jiné
myšlénky se
ho zmocňo
valy ; nabyl
své sebevlá
dy skoro tak
rychle, jak
ji byl pozbyl.
Úsměv, dě
sný, znetvořující, nepři
rozený zohy
zdil jeho obličej spůsobem v pra
vdě ďábel
ským a děs
ným.
Od
stoupil od ohně, posta
vil sekyru ti
še a opatrně
do kouta a
sedl si pak s
patrnou ra
dostí na sta
JPisárna £Dan.
ré své mí
sto, kdež se
oddal ošklivým svým myšlénkám. —
Konečně nalezl svého muže — zde na
konci světa, v okamžiku posledního
zoufalého boje polární výpravy proti
smrtícím mukám hladu---------------ko
nečné nalezl svého muže !------ -------„Stále ještě při práci ?“ zvolal po
ručík Crayford, pohlížeje k posteli z
póla rozbité.
,,Odpočintež si přece
drobet, Richarde.
Výprava hotoví
se na cestu. Chcete-li se se svými

soudruhy rozloučiti, nesmíte ztratit ani
okamžiku. “
Námořník jeden vešel a obrátiv se
k Richardovi, pravil drsným hlasem :
jest zde kapitán Holding, pane!“
Tento ukázal na Crayforda na zna
mení, že on jest vyšším důstojníkem.
„Čeho žádáte od kapitána Heldinga ? tázal se poručík Crayford.
..Přicházím s oznámením jedním,
pane, jedno
ho z důstoj
níků stihla
na ledě ne
hoda.“
„Lituji to
ho velice,“
pravil Cray
ford, „kapi
tána Ileldinga naleznete
tamto v dru
hém prostoli
ru.
,,Když ná
mořník ode
šel, přistou
pil Wardour
k Františku
Aldersleymu, kterýž
klidně své
věci skládal
abv vše, co
by pro vý
^Webstera
pravu mohlo
býti užiteč
né. od zbytečného odloučil, a pravil:
„Soudruhu, učinil jsem při rozsekání
vaší postele nález, o němž bych rád
před vaším odchodem nabyl jistoty.
Znáte Kláru Burnhamovu?“
Františkův bledý obličej zarděl se
hněvem. „Jak přicházíte na tu otá
zku ?“ pravil.
„Klára musí vás velice zajímati, že
jste jméno její vyřezal do svého lože!“
odpověděl Richard.
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„Klára íCí opakoval František, „co
opravňuje vás o slečně Burnhamově
mluviti spůsobem tak důvěrným?“
Wardour uchopil se hned příležito
sti, aby s ním spor zapředl.
Jakého
práva máte vy takovou otázku mi
předložití ?“ tázal se sípavým hlasem.
Krev Františkova byla značně po
bouřena.
Zapomněl slibu .svého Klá
ře učiněného, že zachová o jich zasnou
bení mlčení, zapomněl všeho jiného
kromě bezuzdné vyzývavosti v Richar
dově řeči i jednání.
,Tázal jsem se právem, jež každý
gentleman respektuje a jež abyste i vy
respektoval, vás žádám,“ pravil hluč
ným, rozvášněným hlasem.
,,Tázal
jsem se nepopiratelným právem nastá
vajícího manžela.“
Crayťordovy ostré pohledy spočinuly
na Richardovi a tento uznal nutnost ovládati svou náruživosť. Po neoby
čejném napnutí síly potřebné k docíle
ní tohoto ú^čele, zapudil zasmušilost
svého obličeje a odhodlal se i k tomu,
že Františka prosil za odpuštění.
„Právo, na jakéž vy si činíte náro
ky, ovšem se nesmím odvážit jakýmko
liv spůsobem napadati,“ pravil, „snad
mi prominete, povím-li vám, že nále
žím mezi staré přátele slečny Burnhamovy. Kaši otcové byli sousedy ; stý
kali jsme se vždy spolu jako bratr a
sestra.“ >
František myslel si, že omluv těch
již jest s důstatek.
„O prosím, ani slova více, přerušil
přívětivě omluvy ty, „já to jsem, jenž
musí prošiti za odpuštění, byl jsem v
neprávu, že jsem se stal tak prudkým.
Můžete mi odpustiti ?“
Wardour pohledl na mladého muže
za řeči té zvláštním spůsobem ; když
pak František domluvil, předložil mu
prapodivnou otázku: „A jest vám
velmi nakloněna ?“
Aldersley propukl v hlasitý smích.
„O tom milý příteli, budete se moci

přesvědčiti, poctíte-li sňatek můj svou
přítomností. “
„Býti přítomen jeho sňatku !“ opa
koval si Wardour v nejhlubších záhy
bech srdce svého i pohlédl při tom
hrozivě na Františka, čehož si však
tento nepovšimnul, poněvadž, si právě
svůj vak zavíral.
Crayford však spo
zoroval pohled ten a krev v žilách mu
při tom ztuhla. Nezbývalo mu ale
mnoho času k přemýšlení, neboť vešel
kapitán a pravil Crayfordovi : „Prá
vě se mi oznamuje, že druhý můj po
ručík. kterýž byl k výpravě připojen,
na ledě sklouznul a nepochybně nohu
si zlomil. Za takových okolností nelze
ovšem pomýšleti na to, že by mohl s
výpravou odejiti.“
„Já zaujmu jeho místo!“ zavznělo
to z druhého konce prostoru. Všichni
se obrátili; mluvčím nebyl nikdo jiný,
než Richard Wardour.
Crayford ihned a sice s takovým
důrazem proti tomu protestoval, že
všichni, kdo jej znali, údivem jati byli·.
Kapitán neuznal však námitky předlo
žené i pravil, že se jedná v posledním
okamžiků o nahrazení důstojníka, je
hož stíhla nehoda: přihláška Wardoura že jest úplně na místě a že ji milerád přijímá.
Proti tomuto výroku kapitánovu ne
dalo se ničeho namítati. Crayford vzal
nyní Františka stranou i prosil ho na
léhavě, aby pro špatné své zdraví ne
odcházel s výpravou, nebylo však mo
žno pohnout! lio ku vzdání se práva*
jakéž mu bylo náhodou vyměřeno.
Kapitán Helding dal znamení k od
chodu, zevnější dvéře otevřeny a cha
trč rychle se vyprázdnila.
Členové
výpravy brali se bílým sněhem, zvolna
i vážně. Zanechaní zde nemocní, kte
ří ve vytrvalost svých odcházejících
soudruhů poslední skládali naděje, vo“
láli ze slabých prsou svých za nimi
poslední pozdrav.
Někteří jiní, jichž
dnové již byli sečteni, vzlykali i plaka-
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Ľ jako ženštiny. Františkův hlas se
chvěl, když se mladý muž ve dveřích
obrátil a k příteli, kterýž mu byl dru
hým otcem, naposledy promluvil :
Žijte blaze, pane Crayforde! Kéž do
jdete hojné odměny za vše co jste mi
proukázal!“
Poručík vyskočil, pospíšil k východu
chatrče a uchopil se ještě jednou obou
rukou mladého milého muže, jako by
nechtěl ho od sebe pustiti.
,,Štěstí všude vás provázejž! Co
bych za to dal, kdybych vás mohl provázeti, kdybych stále u vás mohl meškati! Žijte blaze! Žijte blaze!“
František musel se mu mocně vymknouti—pak pokynul mu ještě jednou
rukou, utřel slzy, jež mu z očí vytryskly
a následovol ostatních. Crayford udělil
mu poslední svou výstrahu —jedinou,
jíž vůbec pro něj měl: ,,Pokud budete
míti ždibec síly, Františku, držte se při
zástupu!“
Wardour, kterýž zůstal naposled,
Wardour, kterýž také nyní v husté vá
nici sněhové Františka v patách násle
doval, vrátil se ku dveřím a odpověděl
Crayfordovi do chatrče: ,, Pokud bude
míti ještě síly — půjde se mnou !“
.V.
*

vr
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*

Samotni! Samotni v pustém moři
ledovém !
Arktické slunce vystupuje zasmušilé
a bledé na šedé obloze a paprsky chlad
ného severního měsíce, jež se zvláštním
spůsobem pojednou slučují se sví
táním, polévají sněhem pokrytou pusti
nu odstíny tekuté šedě. Pole ledové
pohybuje se v tomto děsivém světle od
dalekého obzoru zvolna k jihu a proud
otevřené vody vrhá své lenivé, černé
vlny na plovoucí ostrov. Následujemeli proudu, zvedá se blíže ještě ledová
hora, jejíž oslň ují cně bílé špičky a zá
seky k obloze trčí.
Asi u prostřed dlouhého, mírného
svahu ledovce odráží se několik tem
nějších předmětů, jež smutnou jedno
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tvárnost scenerie přerušují. Mohi by
někdo v této děsné osamělosti hledati
známky lidského života ? A přece jest
tam život !
Jsou to tmavé obrys v
člunu, kterýž jest vytahován na skálu,
jeskyni ledem tvořené, kteráž se
nalézá zrovna za člunem, vrhá žlutavý
popel zmírajícího ohně ob čas záblesk
na postavy dvou mužů. Jeden z nich
sedí, zády o stěnu jeskyně se opíraje,
druhý leží u jeho nohou, hlavu maje
položenou na kolenou soudruha. První
z obou mužů bdí a přemýšlí — druhý
pak, maje bledý obličej svůj k obzoru
obrácený, spí — či snad již jest mrtev ?
Již po mnoho dní zůstávali oba tito
muži stále více a více pozadu za vý
pravou, kteráž byla vyslána, aby sobě
a svým zanechaným soudruhům pomo
ci zjednali. Již po mnoho dní bylí
oba tito muži od svých mdle kráčejí
cích soudruhů zanecháni pozadu, poně
vadž se mělo za to, že nemohou býti
zachováni.
Onen, jenž sedí vzpřímen
a přemýšlí, jest — Richard 'Wardour^
druhý pak, který leží u jeho nohou ve
spánek pohřížen anebo mrtev, jest —
František Aldersley.
Ledovec žene se pomalu po černé vodě
a světlem šedobarevným.
Šedý závoj
stává se každým okamžikem hustším.
Každým okamžikem smrtelná zima ví
ce a více se blíží oběma mužům, aby
je v objetí své pojala.
V tom probouzí se Richard War
dour ze svého zadumání, pohlíží zasmu
šile v bledv obličej na kolenou ležícího
v
*
·
muže a klade ruku na jeho srdce. Bije
ještě, avšak jeho tlukot je slabý. Dostane-li se mu potravy i topiva, jež jsou
uschovány tamto v člunu, může ještě
jednou procitnout! k nadějnému životu,
Budou-li mu tyto sílící prostředky odepřeny, jest život jeho otázkou již jen
několika hodin !
Richard Wardour zvedá hlavu spící
ho a opírá ji o stěnu jeskyně — pak
jde k člunu a přináší kus dřeva. Shýbá

— 60

se, aby je přiložil — pak se ale zase
zastavuje.
František spí a mluví ze
sna. Jméno dívky přeletuje přes jeho
rty ; František mešká se svými my
šlénkami ve vlasti — na plesu — on
vyznává Kláře svou lásku.
Obličej Richarda Wardoura zaclimuřuje se stínem ošklivé myšlénky ; zvedá
se od doliořívajícího ohně a odnáší zas
dřevo nazpátek do člunu.
Obrovská
jeho síla je otřesena, dosud však není
zlomena.
Ledovec žene se stále více
do otevřeného moře, Richard Wardour
může sám stahnouti člun dolů k vodě,
může s sebou vžiti dříví i potraviny!
Spící na ledové hoře jest oním mužem,
kterýž ho oloupil o jeho Kláru — kte
rýž ho oloupil o jeho naději i blaho a
v bídu největší ho uvrhnul.
,,Opusť muže toho v jeho spánku a
nech ho zemři ti — pak jsi pomstěn !44
namlouvá mu zlý pokušitel.
Richard Wardour opírá se silou o
člun — člun se pohybuje — již jest poslušen jeho vůle; Wardour pojednou se
zarazí a ohlíží se.
Tamto jest otevře
né moře — a zde leží slabý, bezmocný
muž. kterýž ho oloupil o jeho Kláru.
Stín smrtící myšlénky pokrývá temněji
a výhrůžněji jeho obličej. Wardour
čeká, maje ruce na člunu — čeká a
přemýšlí.
— — — — — —
Ledovec žene se zvolna po černých
vlnách a světlem šedobarevným. Šedý
závoj stává se každým okamžikem
hustším.
Každým okamžikem smrtel
ná zima více a více se blíží k spícímu
muži.
A stále ještě čeká Richard
Wardour a přemýšlí! —
— —

IV.
Nadešlo jaro, vánek teplé noci květ
nové pohybuje listy spících květinek,
měsíc jest králem na obloze mraků i
hvězd prosté, posvátné ticho půlnoční
hodiny rozkládá se široko daleko po
pevnině i moři.

V letohrádku jednom na západním
pobřeží ostrova Wight jsou ještě otevřeny skleněné dvéře, ze salonu do za
hrady vedoucí. Dáma jedna sedí při
svítilně u časopisu.
Ob Čas vrhá po
hled do zahrady a pozoruje mladou
dívku, kteráž v bledém svitu měsíce
zamyšleně sem tam přecházela. Sta
rosti a nejistota zanechaly v rozmilém
obličeji čtenářky své stopy. Paní Crayfordová, ačkoliv byla stále ještě slič
nou, patrně za pobytu jejího manžela
u severní točny, sestárla. Posvátný
klid pozdní hodiny večerní přerušuje
nyní hlas mladé, v zahradě se prochá
zející dívky.
„Zasedni k pianu, Lucy, jestiť pře
krásná noc. Zahrej ještě něco ! 4
,,Má milá Kláro, půlnoc již minula
— buď pamětliva toho, co ti lékař na
řídil. Již dávno jsi měla býti na
1 v· íC
lozí.
,,Ještě půl hodinky, milá Lucy —
nech mne už jenom půl hodinky vzhů
ru. Hleď, jak se světlo měsíce obráží
ve vodě. Ci je snad možno v takové
noci spáti ?4 4
Obličej Klářin pozbyl mladistvé svě
žesti a něžná červen, kteráž ji druhdy
tak pěkně slušela, stala se líČkám je
jím cizou. ‘ Mírné, šedé oči, jež srdce
Františkovo tak rychle jaly, nelesknou
se již tak pěkně a jsou zastřeny. Při
klidné náladě duševní mají smutný,
mdlý pohled ; pakliže však vlny náru
živosti myslí její hýbají, berou oči její
na se výraz divoký, neklidný, jako by
se probouzely náhle z teskného sna.
V zjevu mladé dívky spočívá něco ve
selého. duchového, když v nočním ša
tu v svitu měsíce k otevřenému ooknu se vznáší.
,,Půjdeš do vnitř, budu-li hráti?“
tázala se paní Crayfordová, „neníť zdrá
vo, mé dítě, tak dlouho meškati ve
vlhkém vzduchu večerním.44
„Nestarej se o mne , cítím jak do
bře to na mne účinkuje ; hrej mezi tím

co já ještě venku zůstanu a na moře
v svitu měsíce se lesknoucí pohlížeti
budu! Ubokojuje mne to — těší mne
to — zmirňuje to můj bol/1 a za slov
těch vznáší se tiše jako zjev nějaký po
trávníku.
Paní Crayfordová se zvedá a odklá
dá časopis, v němž čtla úřadní zprávu
o pokusech podniknutých k vypátrání
polární výpravy, odkládá list s hlubo
kým povzdechem, neboť zase nenalezla
co hledá, co po leta každodenně hledá.
Sedá k pianu a hraje; kdo by jí na
slouchal může seznati, že hrající tísní
vnitřní bol. Konečně bolem jsouc pře
možena, ustává, pohledne oknem ven
a táže se : ,.Mám ustátí?“
v
Zádně se jí nedostává odpovědi.
Paní Crayfordová povstává i jde k
oknu, aby se podívala po své přítelky
ni. Štíhlá ta postava stojí tu ve svitu
měsíce zády k domu a obličejem ku
klidnému moři obrácena.
Paní Crayfordová vyjde otevřenými
dveřmi až k travnatému svahu a volá
tichým hlasem Kláru.
Opět žádná odpověď. Bílá postava
nehybně stojí na tomtéž místě. Ko
nečně zavznívají truchlivá slova:,,Fran
tišku — Františku ! Nezůstávej poza
du — nedůvěřuj Wardourovi! Procitni
Františku ! Procitni a braň se ! Ženeš
se jisté smrti v objetí!“
Tichý výkřik zděšení přelétá rty
dívčiny a paní Crayfordové stydne v
žilách krev’.
,,Kláro! Kláro i volá nyní přítelky
ně, ,,jak podivná to pronášíš slova!“
Klára polekána vyskočí, tře si je
mnou ručkou čelo své, jako by tím vše
chny myšlénky zapuditi chtěla a praví
slabým hlasem : „Měla jsem strašný
sen Lucy ; jsem opravdu nemocna —
jsem tak slabou !“
Paní Crayfordová podala jí rámě,
uvedla ji do domu a obě ulehly.
Následujícího na to rána bylo Kláře
zase lépe. Přítelkyně vydaly se na

procházku a teprve po svém návratu
posnídaly ; nebyly ještě po jídle, když,
zavzněl zvonek u mříže; obě dámy se
ulekly — znalyť zvonění to velmi do
bře, neboť to byla hodina, v kterouž
poštovní sluha přinášel noviny. Sta a
stakráte strhávaly v dnech minulých
netrpělivě pásku, aby obě se srdcem
tlukoucím čtly tentýž sloupec, vždy
však odkládaly zoufale a bez útěchy
list — a tak se dělo nyní již déle dvou
let. Sluha přišel a odevzdal každé
dámě noviny.
Paní Crayfordová jako obyčejně str
hla pásku se svých novin, Klára však
položi!a noviny neotevřené vedle sebe.
Mlčky jako jindy prohlížela paní Cray
fordová noviny, jež přinášely nejnověj
ší zprávy z dálných zemí. Sotva však
počaly zrakové její hledati, vypravila
ze sebe hlasitý výkřik radosti; noviny
vypadly jí z chvějící se ruky — pak
přivinula Kláru k rozvlněným ňadrům.
„O má drahá, milovaná dcero ! ko
nečně — konečně zpráva o nich !“
Aniž by odpověděla, aniž by se dost
málo změnila v jednání neb ve vzhle
du, zvedla Klára noviny a přečetla pr
vní řádku tučným písmem vytištěnou :
,, Výprava k severní točne" pak na
chvíli ustala a pohlížela na svou pří
telkyni.
„Sneseš vše, budu-li čisti nahlas?“
tázala se.
Paní Crayfordová byla v příliš vel
kém rozechvění, aby mohla slovy odpovědíti, dala tedy Kláře pokynutím
na jevo, aby pokračovala a dívka pře
šla ku vlastní zprávě, kteráž zněla ná
sledovně :
„Ze Saint Johnu na Novém Foundlandu, dozvídáme se následujícího, co
jakožto zaručené veřejnosti podati požá
dáni jsme byli: Velrybolovecká loď
„Blithewood“ setkala se s přeživšími
důstojníky a mužstvem výpravy k se
verní točně podniknuté a setkání událo
se v úžině Davisově. Z členů výpra

vy mnozí jsou mrtví a mnozí se pohře
„Nemusím čisti dále než k jménu
šují. Seznam těch, kdožjsou na živu, tvého manžela,44 pravila Klára mrazi
sestavený od mužstva lodě velrybolo- vým smutným hlasem. Paní Cravvecké, nemůže býti považován za úpl fordová si rychle vytřela slzy s oka a
ný, poněvadž loď nemohla se dlouho čtla pak sama seznam žijících ; Čtla a
zdržovati a poněvadž členové výpravy čtla, avšak jména Františkova nadarmo
tak bvli vysíleni a zemdleni, že nemo- hledala. Níže následoval jiný seznam
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Dojeni, jakýž tato radostná zpráva želo ránu, kteráž jí tak pádně zasáhla?44
učinila na šťastnou ženu, byl přemo bylo první myšlenkou její.
Ano! Ona snášela rány té, avšak
čený ; po hodné chvíli objala Kláru.
,,0 mé milé dítě,“ šepotala, ,,jsi s podivuhodně nepřirozenou oddaností;
stejně šťastná jako já? Nalezla jsi pohlížela na vše i mluvila o všem se
jméno Františkovo ? Mám oči zaslze smutným sebeopano váním zoufal osti.
„Byla jsem na to připravena,44 pra
né, čti seznam dále — já nemohu tak
vila; „viděla jsem oba v duchu v miučiň i ti. ’*
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nulé noci. Richard Wardour seznal
pravdu a František odpykal svou lásku
ku mně svým životem.“ Zachvěla se i
položila ruku na srdce; povstala aby se
vrátila do domu.
Přítelkyně chopila ji za ruku i při
měla ji k tomu, že ještě jednou usedla.
,, Nepohližej na mne tak strašně — ne
mluv tímto chladným, klidným hlasem,
kterýž mi více srdce rozedírá, než
kdybys naříkala,“ zvolala. ,,Pohledni
ještě jednou do časopisu; pohledni sem
a přesvědČiž se; zpráva dí zcela zřejmě,
že nečiní žádných nároků na spolehli
vost—ona odkazuje všechny o věc tu se
zajímající na dobu pozdější. Již nad
pis seznamu ukazuje, jak málo bylo velrybolovcům známo; pra ví ť: ,, Mrtvi
aneb pohřešováni“, proto také může
František právě tak dobře býti pohře
šován jako mrtev; především vyčkej
nejbližší pošty — pak teprve se vzdávej
naděje. Což mne neslyšíš, Kláro?“
,. Slyším vše, milá Lucy, nemohu si
však pomoci—musím přemýšleti o tom,
co jsem minulé noci viděla.
,,Cos minulé noci viděla? Ty, vzdě
laná, dobře vychovaná dívka věříš v
domněnky a sny; divím se jen tomu, že
se nestydíš přiznati se k tomu.“
Ještě v průběhu dne přibyl domácí
lékař obou ženštin; paní Crayfordová
vzala ho stranou i vyprávěla mu o všem
co se Kláry tykalo. Lékař byl toho
přesvědčení, že nestane-li se něco roz
hodného. Čím by mladá dívka byla vy
rvána ze své těžkomvslnosti, že bude v
nejkratší době sklácena v hrob.
,,Co se má státi?“ tázala se Lucy
slzíc a lomíc rukama. ,,já zkusila vše,
abych ji ukonejšila, ji na jiné myšlenky
uvedla, avšak bez úspěchu.“
Lékař upadl na několik okamžiků v
zamyšlení; konečně ujal se slova: „Na
mé cestě sem slyšel jsem něco, co bych
v tomto případě odporučoval jakožto
vhodný prostředek. “

,,A co to jest?“ tázala se paní Cray
fordová s napnutou pozorností.
„Dovolte mi otázku jednu prvé než
vám vaší zodpovídám“, pravil lékař.
„Máte v úřadovně admirality někoho,
kdo bv vám prokázal laskavost něja
kou?“'
,,Zajisté! Můj otec zaujímá vysoké
postavení v tajemnictvu a dva členové
admirality jsou jeho přáteli. “
„Toť znamenité, dáte mi zajisté za
pravdu, že slečna Burnhamova musí
býti vyrvána ze svého hloubání; jedi
nou prospěšnou změnou, již se zoufající
dívkou předsevzíti můžeme, jest ta, že
bezutěšený stav mysle její občerstvíme
tím, že uvedeme pozornost její jiným
spůsobem na Františka Alderslevho.
Musíme ji přivésti v stav takový, kde
jí bude možno, ne neužitečným přemý
šlením, nýbrž praktickým, živým, vlast
ním pátráním zjistiti, je-li muž, jejž
oplakává, mrtev Čili živ. Úplná jistota,
nechť si jest taková neb onaká, bude
na ni mnohem lépe působiti, než všech
ny tyto zoufalé představy, jež nyní
zdraví její úplně podkopati hrozí.
I kdyby mělo to nejhorší býti skuteč
ností, i kdyby nám nezbývala žádná
pochybnost, že pan Aldersley ve vo
dách arktických zahynul, bude to pro
její zdravotní stav méně nebezpečné,
než několikatýďní neb několikaměsíční
pochybování a hloubání, jakémuž by se
oddávala, než by zbytky polární výpra
vy se vrátily.“
,,Dejme tomu, že byste jí mohla říci:
„Mé milé dítě, náše náhledy o panu
Aldersleym daleko se rozcházejí. Ty
na základě svých snů tvrdíš, že jest
zcela jistě mrtev a ještě více, že padl
rukou jednoho ze svých soudruhů; já
naproti tomu tvrdím, o mé pojmu tí no
vinářského článku se opírajíc, že se nic
nestalo ze všeho toho, nýbrž že všechno
nasvědčuje tomu, že se ještě mezi živý
mi nalézá. Co bys tomu řekla, kdy
bychom se vydali na moře, abychom
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nabyly jistoty kdo z nás má pravdu—ty
aneb já? Myslíte, že by se sječ. Burnhamova zdráhala. Znám-li jen poněkud
lidskou povahu, uchopí se dychtivě pří
ležitosti té a přijme vaše nabídnutí. 44
„Všemohoucí bože! Doktore, roz
umím vám dobře ? Vy snad opravdu
chcete, abychom výpravě domů se vra
cející jely vstříc?44
„Zajisté ! Podivuhodně uhodnuto,
paní Crayfordová; to jest vše, co jsem
vám chtěl navrhnouti.
„Jak toho ale provésti?"4
,,Ihned vám to vyložím. Na cestě
k vám setkal jsem se se starým příte
lem, kterýž mne hodný kus cesty pro
vázel. Včera večer stoloval přítel můj
s admirálem. Mezi hodovníky nalézal
se jeden pán z ministerstva, kterýž při
nesl první zprávu o polární výpravě.
Pán ten vyprávěl společnosti, že nelze
pochybovati o tom, že admiralita vyšle
neprodleně parník, aby zachráněný zby
tek mužstva obou lodí domů dopravil.
Dosud neví nikdo s jakými instrukcemi
parník vypluje, já však myslím, že ob
držíte vy i slečna Burnhamova dovolení
bráti podílu na této vyjížďce. Co sou
díte o mém zámyslu? Budete psáti
svému otci a poprosíte ho, aby se zmí
něným spůsobem o vše postaral.
Paní Crayfordová stála zde u vel
kém rozčílení. „Psáti?u pravila; „uči
ním něco lepšího; pojedu k otci a uve
du vše do pořádku. Měl jste znameni
tý nápad — jak se vám budu moci za
vaší službu odměniti?44
,,Tím, že se všemožně postaráte o
uskutečnění mého návrhu—jinak bude
me míti brzo pohřeb/4 O týden později
vyplul anglický parník „Amazone44 k
pobřeží severo-americkému, aby tam
přijal zbytky výpravy, mezi cestujícími
nálezaly se dvě ženštiny — paní Lucv
Crayfordová a sleč. Klára Burnhamova.
*
*,
*, .
Musíme se se čtenáři svými zase navrátiti na moře—na moře, jehož hlučící

vody se rozbijí o břehy Novofoundlandské; anglický parník jest zakotven v
malé vzdálenosti od pevniny. Loď lze
skrze velká vrata loděnice na břehu
vystavené, v celé své rozsáhlosti viděti.
Jedinou osobou, kteráž nvní větší
čásť loděnice oživuje, jest muž v ná
mořnickém šatě; sedí na bedně, drží
kus lana v ruce a pohlíží na moře. Na
hrubě sbitém stole po levé jeho straně
se nalézajícím, leží zvláštní pro místo
toto předmět—ženský závoj.
Jaká jest to loď, kteráž tamto na
moři jest zakotvena? Loď jmenuje se
„Amazoně"4 a byla z Anglie vyslána,
aby přijala na živu se nalézající důstojnictvo i mužstvo polární výpravy a je
nazpět do vlasti dopravila. Před tře
mi dny poštěstilo se ubožáky na pobře
ží severo-americkém nalézti; co však se
týče odjezdu do vlasti, byl zdržen prud
kou bouří, kteráž loď odvrátila od pra
vého jejího směru, tak že velitel uznal
za dobré pobřeží opět se přiblížiti; mu
sel také nabratí Čerstvé vody, poněvadž
by zásoby jinak nebyly stačily až do
Anglie.
Zemdlení cestující byli nyní na něko
lik hodin dopraveni na pevninu, aby se
po nebezpečí a nepříjemnostech, ja
kýchž v bouři zakusili, na břehu poně
kud zotavili. Mezi těmito cestujícími
nalézaly se i obě dámy; závoj na hru
bém stole zanechaný náleží slečně
Burnhamové.
Kdo však jest onen muž, jenž sedí
na bedně, v ruce drží kus lana a do dál
ky vyzírá? Jest to jediná veselá osoba
na lodi „Amazone*4, jinými slovy náš
Jan Want. Přítel náš, kterýž nikdy
nemručí a nikdy dobrý rozmar kaziti si
nedá, jest náhle vyrušen zjevem ná
mořníka, kterýž vchází dveřmi loděnice.
„Hle! Už zase záhálíš, Jene Wante?44 praví námořník. Poručík Crayford nalézá se již na cestě, aby se po
tobě poohlédl!"4

— 65 —

Po tomto oznámení námořník zmizel.
Jan Want zvolna se zvedá, převalí
bednu, na níž dosud seděl a počíná ji
lanem ob vázo váti. Lodní kuchař nena
lézá se v náladě takové, aby po příkladě
svých soudruhů s pocitem vděčnosti
vzpomínal svého zachránění. Naopak
on nenechává si ujiti žádné příleži
tosti, kteráž mu skýtá látky k tomu,
aby dal na jevo svou nespokojenost
s nynějším svým stavem u porov
nání s dřívějším.
Jeho uvažování o záležitosti té jest
asi následující: ,,Kdybych byl věděl,
že mne sem dopraví, raději bych byl
zůstal u severní točny. Byl jsem tak
šťastným, když jsem mohl zarmouce
ných těch lidí těšiti—u milé mé sever
ní točny. Co člověk má, toho si nevážívá—toť stará komedie, porovnáme-li
však tehdejší můj stav s nynějším, ne
podléhá ani sebe menší pochybnosti, že
mi bylo u mé milé severní točny vol
něji. Jiný muž na mém místě považo
val by tuto novofoundlandskou loděnici
za špinavou, vlhkou, plesnivou, tukovitou, kluzkou díru, za příbytek pro tule
ně, nikoliv však pro lidi. Jiný muž
na mém místě naříkal by si na špatný
vzduch a věčně smrdutou mlhu — co
však se mé maličkosti dotýče, snáším
osud svůj s klidnou důstojností a obdi
vuhodnou trpělivostí. U severní točny
byl tak čistý, zdravý vzduch a tak
osvěžující temperatura a medvědi peče
ní chutnali též lépe než kletí tuleni.
Co však naplat — člověk musí hledět
oddati se v osud svůj a především jiným
nesmí si dát pokaziti dobrý rozmar!“
,,Nuže—jest bedna jíž obvázána?“
tázal se poručík Crayford vstupuje do
loděnice.
Jan Want odpovídá jako obyčejně
svým žertovným spůsobem.
,,Učinil jsem co bylo možného, pane
—avšak věčná vlhká pára v této díře
počíná Člověku padati na prsa; nepozo
rujete jak již sípám ? Počínám již sku-

hrati, pane — u severní točny mohli
jsme lepší vzduch vdýchávati !44
Crayford ostře mu odpovídá; zdá se,
že již nenalézá záliby v jeho humoru.
„Zanech svých bezbožných řečí; sly
šel’s dobře? Zdá se opravdu, že pova
žuješ své zachránění za nějaké neštěstí
i zasluhoval bys, abychom tě poslali
nazpět k točně. 44
,,To by mi ani dosti málo nepokazi
lo dobrý rozmar, pane“, odpovídá lod
ní kuchař; ,,jen mne pošlete nazpět.
Nejsem věru žádným nevděčníkem, ne
mohu však snésti, když hloupí ti chlapi,
námořníci v tomto bídném rybářském
přístavišti nadávají severní točně. By
lo tam tak pěkně, bílo a čisto a zde
zklouzne člověk při každém kroku. Což
ani nepoliřešujete své polévky z hnátů?
Já ji pohřešuji ! Při sám bůh, já ji
pohřešuji! Mohla ovšem býti o něco sil
nější, to rád připustím; ale horká byla;
toho nemůžete upírati, pane ! Horká
byla vždy a jak příjemně stékala dolů
do žaludku při zdravé té zimě. Byl jste
to vy, jenž v noci zase tak silně kašlal?
Nechci ničeho říci proti vzduchu v tom
to hnízdě, pane, těšilo by mne však
přece velice, kdybyste to nebyl býval
vy, pane, jenž v minulé noci tak silně
kašlal. Byl to zpropadený dutý kašel,
pane ! Byl byste tak laskav a chopil
byste se tohoto provazu, pane ? Může
te se pak o mou kazajku utři ti!4 4
,,Tobě by patřilo něco jiného na
tvou kazajku44, horlil Crayford. ,,Do
nes bednu dolů k člunu, ty věčný naříkálku. Myslím, že bys byl naříkal, i
kdyby tě byli do ráje usadili.44
Filosof točnové výpravy nedal se
však ani rájem uspokojíti—radosti ráje
zdály se mu býti ještě nepostačitelnými.
,,Člověk může býti všude spokoje
ným44, pravil, „avšak s rájem má se to
také jaksi divně. Považte jen: záhona
musí vesměs v pořádku udržovány býti
a zahradníkem by mne byli jistě udělyli, poněvadž k tomu nemám chuti!44
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Domluviv, vzal bednu na rameno,
a opustil pak s patrnou nevolí loděnici.
Když Crayford osamotněl, pohlédl na
hodinky i volal na námořníka venku se
potloukajícího: „Kde jsou dámy, Ja
kube?“ *
„Paní Crayfordová právě přichází
po pobřeží, pane; bude zde asi za pět
minut. 4fc
„Přicházíš ní slečna Burnhamova?44
„Nikoliv, pane; slečna Burnhamova
nalézá se dole u zátoky s ostatními
cestujícími; slyšel jsem ji tázati se po
/
a
vas.
„Po mne se tázala?“ opakoval Cray-.
ford mluvě pro sebe; pak dodal hlasitě:
„Můžeš říci slečně Burnhamové, žes
mne zde viděl.*’
Muž dotknul se čepice na znamení
pozdravu a opustil dům. Ačkoliv před
smrtí zachráněn a milované ženě navrá
cen, měl poručík přece jen vzezření
úzkostlivé i smutné; myslel na milou
tu dívku—na Kláru
Již v první den, v kterýž zachránění
členové výpravy na palubu „Amazone4
přijati byli, uvedla slečna Burnhamova
nejen Crayforda, ale i ostatní důstojní
ky spůsobem, jakýmž se vyptávala po
Františkovi Aldersley-ovi a Richardu
Wardourovi, v nemalé rozpaky i zármu
tek. Zaslechnuvše, že nedošly žádné
zprávy o obou pohřešovaných, nedala
na jevo ani uleknutí ani zoufalství, ano,
ona se i trpce usmála, když Crayford a
jeho soudruzi vyslovili naději, že Fran
tišek a Richard ještě budou nalezeni.
Následující na to dny nemohli cestu
jící s bezpečím na pevninu dopraveni
býti, nýbrž museli zůstati ve svých ka
jutách. Konečně se povětrnost upoko
jila, loď mohla býti zakotvena, potřeb
ná voda opatřena a cestujícím dostalo
se té výhody, že mohli několik hodin
ztráviti na pevnině.
Po znovunabytí poklidu mohla nyní
Klára oddávati se oblíbené své zábavě,

naslouchati členům výpravy vypravují
cím o zmizení obou důstojníků.
Tak seděla také jednoho rána v cha
trči a podle ní nalézala se paní Cray
fordová; proti nim pak důstojník Steventon a Crayford; pojednou Klára vy
skočila. Vyhlížela směrem k pobřeží
a spozorovala něco co ji ohromilo.
Paní Crayfordová rovněž tam pohlí
žela, nemohla však nic určitého rozeznati.
„Polekalo tě snad něco, mé milé dí
tě?“ tázala se; „nevidím nic než čluny,
jež táhnou na břeh.44
„Odveď mne odsud, 4 pravila Klára;
„však ne tamto—ne k pobřeží; nemohu
práh tento překročiti.k 4
„Podívej se, Viléme, kam vedou
tyto dvéře44, pravila paní Crayfordová
svému manželi. Crayford dvéře ote
vřel; vedly do zanedbaného prostoru, z
póla dvoru z póla zahrady; několik sítí
bylo zde vyvěšeno—jinak byl prostor
prázdný a lidské bytosti nebylo zde k
spatření.
„Lákavé to zde není, dítko44, pravi
la paní Crayfordová; „žádáš-li si toho
však, zavedu tě tam; co myslíš?44
Za slov těch nabízela Kláře rámě své;
ta však se zdráhala je přijmouti, ný
brž zavěsila se úzkostlivě na Crayforda.
„Bojím se tak velice — bojím se na
smrť44, pravila slabým hlasem; „zůstaň
te u mne44, a pohledla zase ku dveřím
na venek vedoucím.
„O!“ šeptala. „Jaké tu děsno mrazí
mne — pojďte do zahrady — rychle do
zahrady!44
„Přenech ji mně44, pravil Crayford
manželce své; „budu-li tě potřebo váti,
zavolám tě.44 Zavedl pak dívku do za
hrady a zavřel za sebou dvéře.
„Co tomu říkáte, pane Ste ven tone?“
tázala se paní Crayfordová důstojníka;
„chápete čeho se obávala?44
Pronesla otázku tu mezitím co ještě
pohled svůj na dvéře měla upřený, jimiž
Klára a manžel její právě byli vyšli.

Neobdrževši žádné odpovědi, obráti
la se i spatřila Ste ven tona, jak stojí na
na druhém konci stolu a s napnutou
pozorností předními dveřmi na nábřeží
Vyhlížel. Paní Crayfordová přistoupila
k němu a následovala jeho příkladu.
Nyní však bylo možno něčeho spatřit!;
spozorovala na sluncem ozářeném pro
storu před loděnicí stín lidské postavy.
V malé chvíli objevila se postava sa
motná. Muž nějaký blížil se zvolna
k domu a zastavil se u jeho prahu.

Nešťastník chopil se pokrmu se svý
ma vyhublýma rukama, na nichž vyrostly nehty tak dlouhé, že se pazou
rům podobaly. Vstrčiv sousto do úst,
přestal jisti i zdálo se, že se sám se se
bou o něco radí; pak rozlomil chléb ve
dvě stejné půlky a vstrčiv jednu do sta
rého pytlíku, kterýž mu visel okolo kr
ku a druhou pohltil dravým spůsobem.
Steventon znovu ho oslovil. ,,Odkud
přicházíte ?“ zněla jeho otázka.
,,Z moře44, odvětil muž.

V.
Muž ten
skýtal po
hled žalost
ný i děsný ;
oči jeho měly
výraz divo
kého zvířete;
hlava j e h o
byla nepo
kryta a dlou
hé, silné vla
sy byly roz
cuchány ;
bídný šat vi
sel s něho v
dlouhých cá
rech. Tak
stál mezi
dveřmi, ne
mluvil pro
hlad i jiné
íPaní Gj-race
utrpení a po
hlížel s chti
vostí vlka na stůl pokrytý, neboť bylo i
právě po snídaní. Steventon ho oslovil.
,,Kdo jste?44 tázal se ho.
,,Hladem zmírající člověk!“ odpově
děl nešťastník dutým sípavým hlasem,
pak přistoupil o několik kroků blíže —
zvolna a s patrnou bolestí, jako by zem
dlením k zemi sklesnout! měl.
,,Podejte muži tomu něco pokrmu,
chleba i masaj* ’ pravil; ,,a pak mu zů
staňte na blízku/'

,,Loď va
še se ztro
skotala ?'4
,,Ano.44
Steventon
obrátil se k
paní Crayfordové.
„Myslím,
že nešťastník
mluvil prav
du4 \ pravil;
,,slyšel jsem
o zvláštním,
malém člu
nu, kterýž
ve vzdáleno
sti třiceti
neb čtyřiceti
mil odsud na
pevninu byl
uvržen. tt
^^Webster.
„A kdy
se loď vaše
ztroskotala?“ tázal se pak zase šílence.
Vyhladovělé stvoření vzhledlo od
svého chleba i učinilo slabý pokus o se
brání svých vzpomínek a oživení svých
myšlenek; nezdálo se však, že by se
mu v tom mohlo dařiti, neboť potřásl
polo zoufale hlavou a když odpověděl,
zněl hlas jeho právě tak divoce, jak di
voce oči jeho vy zíraly.
,,Nemohu pověděti!“ zvolal. ,,Sly
ším neustále hukot moře. Slunce mi
v
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spražilo mozek—nemoliu žár vypuditi z
ubohé své hlavy. Kdy se loď vaše
ztroskotala? Kdy jsem s člunem mým
na pevninu byl uvržen ? Jak dlouho
jsem zápasil s hladem a spánkem ? Kdy
hlodající bolesti v hlavě započaly ? Po
zbyl jsem všeho Časopočtu ! Nemohu
my sletí; nemohu spáti — nemohu se
zbaviti hukotu mořského v uších mých
zaznívajícího! Proč mne mučíte otáz
kami? Nechte mne klidně najísti se!“
I otužilí námořníci měli soustrast s
nešťastníkem; prosili důstojníka, aby
směli ubožákovi dáti piti.
„Máme ještě několik kapek grogu,
pane; smíme mu ho dáti?“
„Zajisté!“
Šílenec chopil se láhve jako se prvé
chopil chleba a masa, učinil několik dou
šků—ustál v pití a opět upadl v přemí
tání. Pak držel láhev ku světlu, aby
viděl, mnolio-li se v ní ještě nalézá te
kutiny a vypil zvolna, pečlivě odměřu
je, polovinu. Učiniv tak, zastrčil lá
hev do svého pytle, kterýž* už chleb i
maso obsahoval.
„To si schováváte pro podruhé?“
tázal se Steventon.
„Schovávám si to, “ odpověděl muž—
„co komu po tom proč tak činím — toť
mé tajemství!“
Za slov těch ohledl se po loděnici a
spozoroval paní Crayfordovou.
„Žena zde?“ tázal se. „Jest to An
gličanka? Jest mladá? Dovolte, abych
Se na ní podíval?“
Přistoupil o několik kroků blíže ku
stolu.
„Nebojte se ničeho, paní Crayfordová!“ upokojoval ji Steventon.
„Nebojím se více“, odvětila paní;
„z počátku ovšem jsem se ho hrozila.
Nyní však vzbuzuje jen mou soustrast;
nechte ho mluviti se mnou, kdyby si
toho měl přáti!1 ‘
Nešťastník však nemluvil; stál mlčky
před paní i študoval s úzkostlivou netr
pělivostí její tahy.

„Nuže?“ tázal se Steventon.
Sílený potřásl truchlivě hlavou a
hluboký povzdech vydral se mu z prsou.
„Nikoliv“, pravil sám sobě; „to není
její obličej. Ne ! Ne ! Dosud jsem jí
nenalezl !“
Paní Crayfodovou počalo vše to zajímati i odvážila se k otázce: „Koho·
chcete nalézti? Svou ženu? — —“
Znovu potřásl hlavou.
„A koho tedy? Jak vyhlíží?“
Otázku tuto zodpovídal a drsný, sí
pavý jeho hlas se při tom truchlivě
zmírnil.
„Jest mladá,“ pravil,“ má sličný,
těžkomyslnost prozrazující obličej s pří
větivýma, dobrýma očima a jasný libo
zvučný hlásek. Jest mladá, láskyplná
a milosrdná. Obličej její utvěl mi jas
ně v paměti, ačkoliv jsem na vše ostat
ní zapoměl. Musím putovat?—bez po
klidu—bez spánku—bez domova pokud
ji nenaleznuI“
Pak pokynul rukou jako na rozlouče
nou a ubíral se vrávorajícím krokem k
východišti loděnice. V tomtéž okamži
ku otevřel Crayford druhé dvěře.
„Myslím, že bude lépe, vejdete-li za
se sem, Kláro!“ pravil; pak spatřiv ci
zince, ulekl se.
„Kdo jest to ?“ tázal se.
Když nešťastník zaslechl jiný hlas
ohlédl se přes rameno nazpátek. Obli
čejem tím podivuhodně jsa dojat, při
blížil se Crayford o několik kroků k
němu. Paní Crayfordová pošeptala mu
několik slov, když se okolo ní ubíral.
„Jest to politování hodný nešťastník,
Viléme“, pravila. „Loď jeho se ztro
skotala, on sám zpola jest hladem umrt
vený a šílený.“
„Šílený !“ opakoval Crayford při
stoupiv k muži; „však co to znamená!
—Co to vidím ! Nikoliv, nikoliv, zde
není pochybnost již možná!“
Za slov těch vrhl se na nešťastníka i
chopil se ho pevně za chřtán.
v
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„Richard Wardour ! zvolal hněvi
vým hlasem. ,,On žije !—On žije ! —
Mluv! Kdes nechal Františka?“
Muž zavrávoral, avšak Crayford ho
'nepustil.
,,Kde jest František ?“ pokračoval.
-,, Kde jest 'František, padouchu ! ‘4
,, Padouch?44 opakoval nešťastník;
.,,a František? — — František?44
Sotva že jméno to přeletělo přes jeho
rty, objevila se Klára v zahradních dve
řích i blížila se rychle.
., Slyšela jsem jméno Richardovo !“
pravila; ,,slyšela jsem též jméno Fran
tiškovo ?—Co to znamená?44
Zaslechnuv hlas ten, vytrhl se ne
šťastník s použitím celé své síly Crayfordovi, proklestil si cestu skrze ná
mořníky, kteří ho zadržeti chtěli i spě■chal ku Kláře.
Uprostřed prostoru stály nyní oba
proti sobě. Jakoby zázrakem oživily
se ztrnulé, lesku postrádající oči ne
šťastníka a hlasitý výkřik radosti vy
dral se mu z prsou. Vztáhl divoce pra
vou svou ruku do výše i zvolal: ,,Nale
zena ! Naležena!4'
Pak vyběhl z domu i pospíšil k ná
břeží dříve než mu někdo v tom mohl
zabrániti.
Paní Crayfordová ovinula Kláru i
zadržela ji; dívka neučinila ani jediného
pohybu, nepromluvila ani slova — po
hled Wardourův, zdálo se, ochromil
všechny její údy.
Neuplynulo ještě čtvrt hodiny, když
uslyšáno výskání námořníků v zátoce
se nalézajících; všichni opustili svou
práci, všichni mávali svými čapkami,
testující, kteří se nalézali poblíž nich,
sdíleli nadšení mužstva i zdálo se, že i
oni někoho vítají. V malé chvíli obje
vil se Richard Wardour zase v otevře
ných dveřích loděnice, nesa muže něja
kého v silném náručí svém. Dostav se
na dva kroky ku Kláře, zavrávoral, ne
moha následkem velkého namáhání ani

dechu popadati i pohlížel na ni jásavě.
,,Zachráněn!44 zvolal. ,,Zachráněn Klá
ro—zachráněn pro tebe !“
Pak spustil muže zvolna na zem i
vložil ho Kláře v náruč.
František ! Bledý a bídný — avšak
žijící—zachráněný—zachráněný pro ni!
,,Nuže, Kláro!“ zvolala paní Cray
fordová; ,,která z nás má pravdu? Já,
kteráž jsem stále doufala, aneb ty, kte
ráž jsi svým snům důvěřovala?44
Mladá dívka neodpověděla, vinula
se v blahém rozechvění k miláčkovi du
še své; ano v prvním mocném rozbou
ření svých pocitů, neměla ani jedinké
ho pohledu díků pro muže, kterýž jí
ho zachoval!
Richard Wardour ustupoval krok
za krokem vždy pomaleji do pozadí i
ponechal oba milence radosti z opětné
ho shledání plynoucí.
„Nyní mohu odpočívati“, pravil sla
bým hlasem, „nyní mohu zase spáti;
úkol můj jest vyplněn — boj jest dobojovan!
Poslední zbytek svých sil věnoval
Františkovi; ubožák nyní zavrávoral a
ruce jeho zakmitly se vzduchem, jako
by se něčeho chtěl zachytiti. Kdyby
ho nebyl Crayford v čas zachytil, byl
by se nešťastník skácel k zemi.
Důstojník položil starého soudruha
na několik plachet, jež nyní v koutě
jednom spozoroval a položil hlavu ne
mocného na svá prsa; slzy vytrýskly
mu z očí.
,, Richard e !4 4 pravil; ,, drahý Richar
de ! Odpusť mi drahý příteli!“
Zdálo se, že ho Wardour ani nesly
šel; zakalené jeho oči zíraly stále ještě
na Kláru a Františka.
„Učinil jsem je šťastnými!“ mručel
pro sebe; „nyní mohu zemdlenou svou
hlavu složit v klín matkv
v země, kteráž
na konec všechny své dítky uspává.
Přestaň biti, srdce mé—přesťan! Ne
musíš se již pro nic trápiti. — Pohledni
přece na ně44, pokračoval bolestným
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hlasem ku Crayfordovi se obráti v; „po
hledni přece na ně — vždyť mne již za
pomenuli ! 44
Měl pravdu, oba milenci mysleli jen
na sebe.
František byl všeobecně oblíben —
důstojníci, cestující i mužstvo, vše se
tlačilo k němu; nikdo neuznával za hod
na povšimnutí mučenníka, kterýž ho
zachránil — ubožák spočíval na smrť
zemdlen v náručí Crayfordovu.
Ten pokusil se ještě jednou o to, aby
jeho pozornost obrátil ku své osobě a
aby vzpomínku jeho oživil, pokud ještě
bylo času.
„Richarde! Mluv semnou! Mluv
se svým starým přítelem!44
Wardour se k němu obrátil. „Pří
telem!“ opakoval; „oči mé jsou kalné
—mozek můj slabý; všechny myšlénky
mé soustředí se okolo ní; každá jiná
vzpomínka vymřela. A přece pohlížíš
na mne tak přátelsky! Proč i tvůj
obličej pro mne ztracen při velkém ztro
skotání mého života!“
Přestal mluviti; obličej jeho se měnil,
myšlénky jeho obracely se od přítomno
sti k minulosti. Ztráceje se v děsných
vzpomínkách v duši jeho vystupujících,
jako stíny nastávající noci, pohlížel
Crayfordovi ztrnule v obličej.
„Poslyš, příteli,“ pravil tiše; „nikdy
nesděluj Františkovi, co ti nyní povím.
Byl jednou čas, kdy zlý nepřítel ve
mne sídlící, po jeho bezživotí bažil.
Měl jsem již rukou svých na člunu —
slyšel jsem hlas pokušitele našeptávají
cího mi: „Opusť ho a zanech ho zká
ze!“ Cekal jsem, maje ruce stále ještě
na člunu a oči na spícího upřené.
„Opusť ho ! Opusť ho !“ šepotal poku
šitel—tu však dotknul se jiný hlas ucha
mého: „Miluj ho!“ šepotal František
ve svém snu; „miluj ho, Kláro, poně
vadž mne ochraňuje !“ A vichr burá
cel po nekonečné poušti sněhové a le
dové ! Z blízka i zdaleka slyšel jsem
rachot plovoucích hor ledových. A hlas

pekelného pokušitele mizel s nimi a
dozníval v děsném lomozu navždy.
Avšak druhý hlas nemohla bouře pře
hluší ti: „Miluj ho—miluj ho Kláro, po
něvadž mne ochraňuje!“
Za posledních slov stal se hlas jeho
skoro neslyšitelným a hlava jeho mdle
sklesla na prsa Crayfordova. František
to spozoroval; s těží se vzpřímil i vlékl
se se zkrvácenými svými nohami k ne
mocnému příteli; on naň nezapomněl·!
„Pusťte mne kněmu!“ zvolal pro
tlačuje se okolostojícími; „chci, musím
k němu ! Kláro, pojď se mnou !“
Klára a Steventon následovali Fran
tiška; mladý muž klesl na kolena po
boku Wardourovu; položil ruku svou
na srdce přítelovo.
„Richarde !“ zvolal hlasem, kterýž,
všechny k slzám pohnul. Malé oči ještě
jednou se otevřely, hlas již odumřelý
nabyl ještě jednou zvuku.
„Františku!“ šepotal; „nezapoměl
jsem na tebe, když jsem zde žebral o
pokrm a nápoj; tvůj podíl vězí zde·
netknutý v mém pytlíku;—jsem příliš
sláb, než abych mohl chléb a nápoj vytáhnouti—popřej mi jen chvilku pokoje
—snesu tě pak zase dolů do člunu!“
Všichni okolostojící viděli, že konec
Wardourův se blíží, námořníci obnažili
hlavy své.
František obrátil se v polovičním
zoufalství k důstojníkům.
„Pro vše, co vám svaté — zachraňte
ho životu ! Dejte mu něco posilujícího ľ
Buďte toho pamětliví, soudruzi, že by
mne zde bez něho nebylo! On veškeré
mé slabosti zapůjčil veškeru svou sílu—
a nyní jsem nadlidským štěstím
svým sílen a on tak sláb ! Kláro I Ru
ka jeho vedla mne bezpečně sněhem i
ledem—on bděl za mne, když jsem v
člunu spal; ruka jeho mne vytáhla z
vody, když se člun ztroskotal. Promluv
naň Kláro, promluv naň!“
Hlas mu selhal a hlava jeho sklesla
na prsa Wardourova.

,,Richarde!44 pravila Klára a hlas
její tlumen slzami. ,,Richarde! Což
jste na mne zapoměl ?44
Hlas ten naposledy oživil zmírajícího
muže; pohledl do výše i spatřil Kláru
nad ním klečící.
,, Tebe zapomenouti (4 4 opakoval; zka
lené své oko pevně na ni úpíraje, zvedl
vysílenou ruku i položil ji na rámě
Františkovo.
„Byl bych býval dosti silným k
jeho zachránění, kdybych tebe byl za
poměl?44 tázal se, pak umlkl, jako
by byl unaven a obrátil se ku Crayfordovi.
„Prvé se mnou ještě někdo mluvil44,
pravil pak. Slabý záblesk vzpomínky
oživil jeho skoro odumřelé oko.
„Ah—Crayford—nyní se pamatuji !
Drahý Crayforde !—Pojď blíže — ještě

blíže—duch můj zase se vyjasňuje—ale
ubohé mé oči jsou tak slabé. Chceš
mne snad prošiti, abych byl dobrým
vůči Františkovi? Pročpak ukrývá svůj
obličej? Pláče snad? Pojď blíže, Kláro
— tobě náležiž poslední můj pohled !
Kláro — polib mne prvé než zemru 1“
Sklonila se k němu a políbila ho v
čelo; slabý úsměv pohrával jeho rty;
úsměv zmizel a poklid uhostil se v jeho
tazích—poklid smrti.
„ AWí jest ztráta/’ zavzněl Cray
ford ův hlas posvátným tichem, „jeho
jest zisk. On učinil největší ze všech
dobytí tím, že se sám přemohl i zemřel
v okamžiku vítězství — slavná jest jeho
smrť—česť budiž jeho památce !”
Tlumený výstřel z děla zavzněl z lodě
i byl zároveň znamením k návratu
v otčinu.

* S E N ! H A.
Oä. Tosefa Bartoše,

Jľjásky sen.
E stínu nej vonnějším na Bosporu
kde r&že dýše plání, kryje horu,
Seniha, sultánova dcera sedí,
a píše verše, zamyšleně hledí
a rozjímá a sní sen první lásky.
Kol ticho, jenom v srdci slyšet hlásky,
jež víc a víc se rozvinují, sílí ;
kdo ví, zda k spáse nebo k zkáze pílí ?
Tu sklesly ruce, kniha leží v klínu
a sličně bledá dívka zasní v stfnu :
Jak krásné jsou ty růže, jejich vůně,
co platný však, když srdce moje stůně ;
cit můj nemůže z toho rosy těžit,
že otcem mým je sultán, Abdul Medžid.
Kolébka má že ve paláci stála,
to nenís to, by Seniha se smála
a dívala se na svět s klidnou myslí,
až pnšové by o mne říkat přišli.
Jak žádná žena, dcera smí sultána
si volit dle své chutě svého pána ;
jí není třeba čekat v rozechvění,
kdo vlastnit bude její políbení.
Nad přívozníka nebo pasy dceru
jsem povznesena, ba i nad pověru,

jež ženu otomanskou v barem dává^
kde lásky, nadšení se nedostává.
Proč málovonná jesti růže planá ?—
že nemiluje — není milovaná.
Jen tam je blaho, štěstí v plném květu,
kde jedna láska druhou nutí k vzletu.
To chabý lásky sen, kde slabé dcerky
se muži věnují za vzácné šperky,
kde políbení zváží korál, zlato,
to dě^če je i v šperkách nebohato ;
a přijde den, kdy všechny drahé skvosty
dalšímu štěstí potrhají mosty,
a jako truchlé upomínky rády
k nám mluvit budou, že už nejsme mlády —
že zvadnulo již blahé lásky chvění,
že nemá ceny naše políbení.
Kde láska visí na růžové tváři,
tam chybně dívka štěstí 8yoje páří ;
a jak pobledne její sličné líce,
tak zbujní chladnost muže víc a více.

^Probuzení.
Seniha snila — jaké divné snění —
již procitla a přec snu slyší znění,
jež jako ohlas ode srdce letí
a znovu k srdci spěchá ku objetí.
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Kde útlý cit se k dobré myslí pojí,
tam každé linutí ozvěnu má dvojí.
Seniha myslí, růže voní krásné,
Seniha knihu bére, píše básně ;
milujeť verše, sultán hrd je na ni,
odevšad chvála, jen pět sester haní.
Dopsala — z bílých růží kytku spletla,
ji zlíbala a potom takto četla :
,,Po tobě toužím, když se luna zlatá
Na Bospor krásný snivě rozloží;
Tu myšlénka snad hříšná, ach, snad svátá
Mou mysl zajme, touhu rozmnoží.
Po tobě toužím, když se krokem tajným
Do lůna růže rosa ukládá,
A hlas neznámý s citem nepodajným
Mně k tobě jenom poutá, pobádá.
Po tobě toužím, když modlitby říkám,
Tvůj obraz jako svátý přede mnou,
Se srdcem bojuji, přec víc ti zvykám
A rámě jenom po tobě se pnou.
Po tobě toužím, když mé bledé líce
Sen ukolébá v ranní hodinu ;
Není to sen, tos ty jen víc a více,
Bez tebe Halilogle zahynu.“

Seniha zamyslila se na chvíli
a ruce sklesly v klín jí beze síly.
Ze Mahmud Haliloglu úřadníkem
je malým, což, snad zítra tajemníkem
a nežli možno zdřímnout nad papírem,
on jmenován už bude velvezírem ;
a hoden princezny se takto stane,
jež láskou po něm jediném jen plane.
Na zdraví mém že úbytí už hlodá,
jaký to div, když láska srdce bodá
a vnitřní mír a klid nad léky dražší
i spánek z očí náruživě plaší.
Podejte duši rozbouřené míru
a ona k žití zas načerpá víru
a s mírem, vírou ku dalšímu dílu,
chuť dostaneme, tělo svoji sílu.
Jak miluji tě, Mahmude předrahý!
jen ty mi můžeš dáti život blahý,
a ty ho dáš i sultán otec svolí,
až povím jemu, jak mne srdce bolí.

Seniha vstala, bledá, v rozechvění,
sultánu nese ranní políbení.
Po tváři její těžké slzy kanou,
když otci dává báseň prve psanou.

Sultán ji přečte; čelo zakaboní,
pak dceru obejme, s ní slzy roní
a praví: Mahmuda že máš tak ráda?—
buď šťastna, měj co srdce tvoie žádá.
A Mahmud bej netuší, co se děje,
když list obdrží, že mu sultán přeje;
když každým dnem se nové pocty hrnou,
on udiven a dvořaniné trnou;
on pravdu tušit sám se neosmělí,
až posel od sultana vše mu sdělí.
Jen překraťounká uplynula doba
a šťastna Senika, ba šťastni oba.

Osudná změna.
Vylíčit jak je možno do pohádek,
na stráni Bosporu je letohrádek;
nej sladší vůně vánek v okno věje
a oknem do bledého obličeje,
na ústa .plné lásky, ale bledá,
na skráně, kterým ticho spánku nedá —
do očí, které láskou dosud hoří,
však beznadějně hloub a hloub se boří.
Kdo ze smrtelných jasně, správně poví,
jak bo’estnč pod okny vzdychá křoví;
jak jasmín s růží v jeden dech se pojí
a doufá drahou nemocnou že zhojí.
Na lůžku jak z mramoru leží klidně
Seniha chřadnouc rychle—očividně—
na lůžku, jež před několika dněmi,
v den svatby, slastmi oplývalo všemi.
Jak zdál se tehdy blahý celý svět —
ach, dnů těch šťastných bylo jenom pět!
Jak mráz na kvítko, den tak přišel šestý
máj blaze započatý přived z cesty.
Kde nemoc na člověku hlode dlouhá,
tam pád urychlí vyplněná touha.
Seniha v horečné dumání padá
a šeptem mluví: vždyť jsem ještě mladá —
před týdnem růže také čerstvá byla,
ach ano, zvadla, já ji zahodila.
Tak se vším na světě děje,
co květlo, zítra hyne bez naděje;
květ uschlý nahradí zas kvítek jiný
a člověk ptá se marně na příčiny.
Co prorok řekl, být nemůže bájí,
po smrti sejdeme se opět v ráji.
Mahmude drahý, přijď jen brzy za mnou —
já jdu už—s bohem—s bohem—na shledanou.
Seniha domluvila, konec snění,
před týdnem nevěstou—jak Čas se mění!

ZAVEDLI JEJ KNĚŽÍ
O'crázolz ze života.

LAHOTICE leží v krajině pěkné,
úrodné, však nad míru zpátečnické. Celý kraj kolem nich a kraj
ského města P. jest v rukou 00.
Redemptoristův, kteří každý rok
pravidelně v každé vesnici konají
svaté misie, po nichž pak vždy se ně
kolik v mladých lidí na dobro zblá
zní a několik starých pak „po příkladu
spasitelově “ ukřižuje za živa. Kniha
do této krajiny málokdy zabloudí a
když, pak zajisté jest to nějaký žaltář
plný hrůzy pekelné pro ty, kteří by se
opovážili snad o pravosti slova božího
pochybo váti. Stav tento panoval tam
až do konce minulého desítiletí a dopo
sud tam panuje, však již některé ves
nice se jednotlivě přičiněním nějakého
toho ,.světláře“ z jha toho vymanily,
jako ku př. Blahotice. A historii tu
vám chci výpravo váti.
I.
Bylo to roku 1875 v plném, krásném
letě když právě po odchodu misionářů
rozneslo se Blahoticemi že mlynář Treybal zšílel následkem kázání Redemptoristických. Ubohá žena nemohouc dá
le obchod svůj vésti byla nucena mlýn
co nejdříve prodati. Kupec se brzy
nahodil; byl to muž již v prostředních
letech, ženatý, maje jedinou as šestnáct
roků starou dceru. Byl dříve usazen
nedaleko Prahy, však následkem silné
tam již konkurence mlynářskému řeme
slu, přál si usaditi se někde „v horách“
jak se v „kraji říká výše ku hranicím
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položeným místům. Ještě během mě
síce se mlynář do Blahotic přesídlil.
Jak již obyčejem bývá, byl každý zvě
dav, jaký asi mlynář bude, jak v ohledu
dobročinnosti, tak i v ohledu nábožen
ském. Musím podotknouti, že v kraji
ně té hlavné mlýny to jsou, které nej
více chudý lid podporují a tentýž lid
se během prvního týdnu přesvědčil, že
mlynář jest jedním z těch dobrodincův,
které „hory málokdy zrodí.
První neděli však po příchodu jejich
do Blahotic mělo se obyvatelstvo i o
tom přesvědčiti, zdali mlynář Světelský
—tak se jmenoval—jest pobožným kře
sťanem. Bylo v Blahoticích ve zvyku,
že každý musil býti v chrámu páně,
„i kdyby šidla padala
Hospodyně a
hospodáři chodili na ranní, dítky a če
ládka na velkou mši. Bylť právě v
Blahoticích kostel i fara a proto to ne
bylo pranic obtížno.
Však jaké bylo jejich překvapení,
když na ranní šla pouze mlynářka bez
mlynáře a dcera—ta také na velkou ne
přišla. Druhý den to povídala již celá
ves a jiní hned dotvrdili, že viděli mly
náře, jak místo kostela seděl ve mlýnici a četl jakési veliké noviny, kdežto
dcera seděla v besídce a též četla pilně
také z novin, jichž měla kupu před se
bou rozložených, avšak ty byly aspoň
trochu menší a i ty nadpisy byly malé,
krátké a zněly: „Pravda“, „Svoboda“,
atd. Druhý den se v celé vsi povídalo:
„Ve mlýně čtou ! Starý něco velikého

u—
a i ta dcera čte! Ta čte ale něco men
šího, no, to snad nebude tak zlé, když
je to malé, bylo by ale lépe, kdyby si
hleděla slepic a krav, to by jí víc vy
nášelo. ...
Mlynář konečně i tyto řeči za sledil,
však pohrdli vý úsměv byl jeho odpově
dí na tyto klepy.
Tak dělo se po několik neděl, když
tu jednoho dne zavolal si pan farář La
kota mlynářku na faru. Byla tam dlou
ho; co vyjednávali žádný nevěděl, však
když přišla domů byla celá změněna.
Mlynář to hned pozoroval, že něco ne
obyčejného se s ženou jeho děje. —Byl
s ní již osmnácte roků v a dobře se sná
šeli. On byl svobodomyslný, ona však
byla katoličkou horlivou sice, však ni
kdy výstřední. Během těch roků on
však stal se úplným nevěrcem, kdežto
ona ostávala stále dobrou katoličkou.
Dcera byla vychování otcova. On nad
ní bděl, by neupadla v osidla nábožen
ského fanatismu a ona jsouc ducha chá
pavého, poznala ještě ve škole, že pro
spěšnější pro život jest svoboda, než
úzkoprsé se uzavírání v kruhu nábožen
ské sekty. Přidala se tedy sotva ze
školy vystoupila zřejmě k náhledům
otcovým který jí u svém přesvědčení
utvrzoval. A poněvadž svobodomyslnictví u nás nemá svých veřejných tri
bun, by mohlo jich tak používáti jako
katolictví kostelních kazatelen používá,
musí se toto obmeziti na časopisy, kte
rými jedině možno—ač velmi krotce —
ideu svobodomyslnou Tozšiřovati. Tak
i mlynář Světelský byl nucen čisti listy
strany, ku které tělem i duší náležel,
což i dcera jeho používala v neděli, mí
sto co by měla mařiti čas chůzí do ko
stela, raděj seděla v stínu stromů a růží, které co milovnice přírody sama si
výdatně pěstila, přeci tajíc otcovy no
viny a tak se na duchu ušlechťovala.
Však i v odpolední době, kdy, jiná
děvčata se rozličnými — mnohdy dosti
katolicky — nemravnými řečmi bavila,

ona sedávala buď někde v přírodě, neb
i doma ve světnici a čtla pilně knihy
naší krásné literatury, která v letech
tehdy právě vstupovala do ženitbu své
slávy.
Jak mravně ušlechtěna, tak i tělesně
vyvinuta byla. Jaký div tedy, ač teprvé šestnáct jar čítala, mnozí s jinochův
počali se za ní olilížeti a jí si nadcházeti. Ona však nezdála se to ani pozorovati. Celá její duše lnula jen ku
krásným těm knihám a těm chtěla býti
věrna.
Bylo to týž ještě den, kdy mlynářka
přišla z fary a nalezla Vlastislavu
zahloubánu v ctění jakési knihy.
„Hned mi tu knihu odložíš, ty ne
zdárná holka. Mám toho již dost a
nechci, bys následovala otce na dále.
On tě těmi novinami jen kazí/'
Vlastislava udiveně pohledla na mat
ku, nemohouc pocliopiti, co dnešní její
řeč znamená. Viděla ji již mnohdy čisti,
ale nikdy jí ničeho neřekla. Mimo vol
ně zavřela knihu — bylyť to Nerudoví
Kosmické písně—posleclinouc co dobrá
dcera okamžitě. Nechtěla matku ne
poslechli outi, by tím ji k hněvu nepo
pudila. Právě když knihu chtěla uschovati vešel mlynář do světnice. Tušil
asi hned co. se stalo, vida dceru ukládati knihu a matku jaksi zlostí zarudlou.
„Kde jsou dnes přišlé noviny, Vlasti
slavo?“ tázal se sotva vzkročil do jizby.
„Dala jsem je do skříně.. . /'
„Spálila jsem je. ... “ odsekla zlostně
mlynářka.
Mlynář udiveně jako prvé dcera na
ženu pohledl.
„Co pravíš?“
,,.... že jsem ty proklaté noviny spá
lila; opakuji ti to. Či mám tě nechat pro
padnout! zhoubě boží, já žena katolička,
když mohu tě dosud zachránit! a z blud
né cesty vyrvati.... “
„Tys ďáblem posedlá, ženo; po osm
nácte let jsem sice od tebe lecos slyšel,
však toto jsem doposud nepředvídal, že

dáš se do tak kruté práce mně na pra
vou víru obraceti.44 A při slovech těch
dal se do hlasilého smíchu.
,,A on si dělá ještě z toho blázny; ze
slov, které sám farář mně dnes pravil.44
,,Ah! to je tedy to Čertovo kopýtko,
které z toho se vyklubalo. Pan farář
ti to tedy řekl. Co však jest panu fa
ráři do toho, že já a dcera naše čteme !
Jakým on právem se vtírá do mé do
mácnosti? A ty, má ženo, mu sama
donášíš?44
,,Pan farář musí míti pečlivost o své
ovečky a já již dlouho k tomu mlčela
až on teprvé mně oči otevřel a okázal
tu pravou cestu, jak máme hada toho
zničiti. Od dneška ani ty ani Vlasti
slava, jíž beztoho i ve své střeštěnosti jsi
dal takové bláznovské jméno, nesmíte
čisti noviny ani knihy.44
Po těchto slovech bouchla dveřmi a
odešla.
Mlynář stál bled ani brvou nepohnuv.
,,Tedy ten černý kutnák přišel rušiti
mé blaho manželské, které po osmnácte
roků v ničím kaleno nebylo, ač i dříve
byli jsme se ženou rozdílného smýšlení.
On tedy zřejmě vypovídá mně boj —
nuže a já jej přijímám.44
Vlastislava stála truchlivě hledíc na
otce, jenž neměl tolik síly, by zřejmě
matce zakázal každý styk s farářem, po
něvadž ji tak něžně dosud miloval jako
před již mnoha lety. Ona tušila, že ví
ce smíru mezi otcem a matkou nebude,
znajíc jeho pevné přesvědčení u věcech
jeho a matčinu povahu, která unésti se
nechala okamžitým záchvatem blouznivosti, jež jí vtiskl v srdce domácí farář
Lakota.
II.
V brzku se po Blalioticích rozneslo,
co se u mlynářů stalo. Učinilo to růz
ný dojem na obci T. Nejťanatičtější ka
tolíci souhlasili úplně s mlynářkou,
kdežto lidé povážliví jednání takové ne
schvalovali. Jejich přesvědčení, ač by

li dobrými věřícími, jim pravilo, že žena
spíše by měla muži svému něco prominouti, než podobným malicherným spůsobem jej sužovati. Oni po celý svůj
život ničeho nečtli, však následkem
tohoto počali si přáti, by také se něcodozvěděli, proč asi ten jejich farář má
tak chuť čtení novin mlynáři brániti,
když sám též Čte. Proč k vůli tomu, co>
sám činí, jinému ruší manželský mír?
Sousedé počali „strkati hlavy dohroma
dy44 a počalo jim býti mlynáře líto.
Konečně se usnesli, že dojdou k němu
by jim též něco půjčil ku čtení, neb·
uspon s ctěného jim něco pověděl.
Druhá strana opět chválila mlynářku
za její jednání a kdykoli se s ní některá
hospodyně sešla, vždy jí domlouvala,,
by pokračovala na dráze počaté a že se
zajisté s výsledkem nemine. Strana
tato byla četnější a čítala v kruhu svém
samé rolníky. V jich čele stál první
soused v obci zároveň přednosta, který
byl s farářem jedna ruka. Lánský.
Tento byl hrdý a na přátelství pana fa
ráře velmi pyšný. Každou neděli bý
vala u něho hostina k níž byli pozváni
vždy všickni okolní faráři. V době kdy
do Blahotic zavítali 00. Redemptoristé
se u Lánských se peklo a smažilo, až to
po celé obci zavánělo. Tento Lánský
byl v obci počítán co hlava věřících.
Hodina jeho nebyla četná ale za to vel
mi pobožná. Matka chodila pilně na
ranní a dcera a syn na velkou, což se
pravidelně každou neděli opakovalo.
Takový život plynul tu snad od dávných,
dob, až mlynář Světelský jim jej počal
kaziti; kdežto dříve bvla celá obec svorná jako jedna rodina, nyní přidalo se
jich několik k Světelskému, ostatní k
Lánskému a faráři; růžence byly na
denním pořádku. V hospodě kde se
dříve mluvilo jen o obyčejných věcech
počalo se mluviti i o činnosti politické
v národě a konečně jeden tam nahlas
řekl: ,,Já jsem Cech !44 (Jakživo to ne
bylo v Blahoticích slýcháno.)

Tak stály věci půl roku po příchodu
Vlastislava dala se do pláče. Svěmlynářově. Mlynář sice četl na dále telský se právě vracel do jizby a spatřil
své noviny, nechtěl však by to mly dceru, že pláče.
„Proč pláčeš, Vlastislavo ?
nářka věděla—chtěje se vyhnouti všem
nesvárům — činil tak potajmu. Farář
.,Matka mně nutí, bych šla na kázání
viděl, že sám nic nezmůže, zvláště když misionářů.“
pozoroval, že někteří již se i ku mlyná
Světelský zbledl.
„Misionářů!“ mimovolně opakoval;
ři přidávají, proto povolal opět v brzku
do Blahotic misionáře. Misionáři I Ja- i „já ale ti pravím, že nepůjdeš nikam a
ké to čarovné slovo pro mlynářku, kte- ! nejen ty, ale i matka musí doma zůstati.
rá ještě nikdy neslyšela je kázati, ne Nebudu déle trpěti, by lecjakýs kněž
boť u Prahy nemohli se nikdy misie ko- ský fanatický světoběžník rušil můj do
nati an lid se
mácí mír a
tam nedal a
ztrpčoval
mně mé ro
nedá více
dinné bla
bala m u t iti,
ho....“
jako snad v
„Ty mně
méně uvědo
mělých mě
nezapovíš
bych já ne
stech se dě
je. Když při
činila co
chci
. ... “
blížil se čas,
„A také
že měli ve
ti nikdy nelební otcové
zapovídám,
přijití, byli
-celé Blahotivšak dnes či
ním výmin
ce vzhůru.
ku, dnes ti
Celé ? Dnes
pravím upří
již ne celé,
mně : ženo,
jako jindy se
ty na kázání
dálo, neb
misi o nářů
ti, kteří drže
nepůjdeš.
li se Světelským pranic
„A já pů
jdu a Vlasti
se z přícho
du jejich neslava půjde
^van S^ksakov.
radovali.
také, chci by
Mělo b ý t i
se dověděla
první kázání. Mlynářka brzy vstala a ve jakého má otce, který jí sám do ohně
šla do společné jizby celá radostí záříc. pekelného vrhá. ... “
1
v
t
„Vlastislavo, rychle se připrav, pů
„Zeno. ...
jdeš se mnou do kostela“, poroučela
,,.... by v něm zahynula Čistá duše
její....“
?
dceři.
.,Prosím matinko, zanechte mně
„Ani slova nechci více slyšeti, sic...
doma. ... “
a ruka Světelského učinila pohyb hro
,, Již jsem pravila, ty dnes jiti musíš. zivý. Mlynářka dala se též do pláče.
Uslyšíš, jaký hřích jest to čisti noviny,
„Tam to tedy došlo, že můj vlastní
muž odpírá mi útěchu náboženskou. . “
jako ty s otcem čteš.“

,,Neodpírám, však nechci tě vydati jakých útrat stojí otce podobné hostiny.
v ruce těch náboženských střeštěnců, Co měl však říkati ? Jsa ještě mlád
kteří jen v zblbění lidu svou úlohu nemohl arci otci ničeho vytýkati, věda
vidí. ... “
předobře, že i to by bylo marno, an je
"„Marná slova tvoje, já jdu, však zá ho náboženské přesvědčení neslo po
hubu do které padne V lastislava přičí dobné samo sebou. Nerad šel dnes
tej pak sám sobě, já varovala tě i ji. “ poprvé na kázání misionářů, avšak šel
„Pravím ti naposled, učiň mně to k přece by nerozhněval otce a matku.
vůli a nechoď nikam. ..·. “
Nebudeme popisovati, co páni misioná
Mlynářka však učinila záporný po- ři kázali, poněvadž se to pro veřejnost
nehodí, ale to můžeme říci, že se tosuněk a chtěla vyjiti ze světnice.
„Ty jdeš přece ?“
mnohým ošklivilo. Jan Lánský jda z.
„Ano.“
kostela šel na volný vzduch, hlava mu
„Tedy mně nic neučiníš k vůli?“
zdála se jen liořeti, přemýšel o tom co
„Nic.“
mnohdy o mlynáři zaslechl, kdo asi má
,,Tedy jdi, jdi si k nim, když tobě pravdu, zda oni co dnes proti němu tak
jsou milejší než vlastní tvůj muž, který láteřili, či on, který nic jim nedělá jen
již po tolik let vše tobě po vůli činil; čte.... Čte ! Což jest to tak něco zlého
jdi si k těm kutňákům a můžeš si u čisti ť V myšlenky ty zabrán, ubíral se
nich.... “ Hlas mu selhal a on vnitř kolem potoka vzhůru ku mlýnu. Vše
ním pohnutím nemohl dále mluviti. blyštilo se krásným slunečním leskem:
Mlynářka toho nedbala a odcházela ja potok volně plynul mezi vrbovím, které
ko by se nebylo nic přihodilo. Vlasti kolem něho rozsázeno bylo, líbezná vů
slava vrhla se otci k nohoum usedavě ně poměnek a fialek dodávala zvláštní
pocit tomu, kdo po stezce kolem poto
plačíc....
Ticho rozhostilo se ve světnici a jen ka se vinoucího se ubíral. Jan bral se
dušené klepání mlýnů bylo slyšeti sem, zvolna ku předu a nepozoruje ani, do
mísíc se smutně se štkáním Vlastislavy stal se skorém ku samému mlýnu. Byl
a těžkými vzdechy mlynáře.
by zajisté šel dále, když tu zrak jeho
padl na malou zahrádku, neohraženou,
III.
ale v krásné místečko proměněnou.
Mezi tou dobou co u Světelskvch
* v tru- Uprostřed těch květin seděla dívka krás
chlili, bylo u Lánských veselo. Čtyři ná, jak vodní víla by z blízkého potoka
misionáři počínali si jako doma. Zvlá se tam byla usadila, pohlížejíc do neur
ště mladšímu z nich líbila se dcera Ka čitá truchlivým od slz smáčeným zra
teřina, kterou on si proto, kde mohl kem. Vedle ní ležely noviny jakési,
nadcházel. Úlisné jeho řeči prodchnu ruka spočívala na nich; však ona nectia.
té samým svátým náboženstvím ona Jan dlouho se na ten zjev díval. Byla
ráda poslouchala a proto nikdy se mu to Vlastislava. Odešla do přírody, chtě
nevyhýbala, ba ještě ráda do cesty se la tam zapomenouti na svůj bol, chtěla
mu stavěla. Lánovský i žena jeho to si něco přečisti, však nešlo jí to nikte
pozorovali, avšak byli tím nad míru rak. Musila stále mysleti na otce a
potěšeni že Otec Redemptorista si dcery matku kteří dnes poprvé do opravdy se
jejich zvlášť všímá a ji u víře horlivě rozhněvali. Vlastislava Jana nespozo
cvičí.
rovala. On pak, ač byli již půl roku
Jediný kdo se neveselil byl syn v Blahoticích dosud ji řádně neviděl,
Lánského Jan, který nerad viděl po anať málo kdy do vesnice vy
dobné návštěvy velebných otců, vida cházela a on opět do mlýna nikdy

— 78 —

nepřišel. Když již hezkou chvíli se na šlechetnější z dívek, jaké jsem kdy vi
ni díval, zmužil se konečně a oslovil jí: děl. Půjčte mně něco z vašeho
V, ' i c
..Proč tak smutná?“
ctem.
Vlastislava pozvedla hlavu, překva
„Tedy misionáři již o mně kázali.
pena jsouc oslovením cizího člověka. No, buďsi, jim není pranic svátého, oni
.,Nelekejte se, vždyť jsme sousedé, jsou hotovi i rodinné pásky násilně rozejsem také z Blahotic a vy již tu tak r váti, by zachránili duši svaté víře,by při
•dlouho a ještě jsme se ani neviděli.“ vedli duši do té „samospasitelné církve,
Vlastislava ještě neodpověděla smut která stojí-li jen na takovýchto zákla
ně na Jana pohlížejíc.
"
dech, jakými ku příkladu dnes v Blaho,,Proč mně neodpovídáte, což se na ticích misionáři si pomáhají, asi brzy pa
mně hněváte?“
dne, že po ní ani slechu nezbude.... ‘4
Vlastislavě vstoupily slze do očí.
Jan díval se s nadšením na Vlasti
Jak měla cizímu muži povědíti co ji slavu. Tak ještě žádné děvče ml uviti
trápilo ? A jak ráda by se byla někomu neslyšel, ta mu připadala jinak, než ony
z bolu svého vypovídala, vždyť by se jí
vesnické dívky, které ani proinluviti
bylo tak ulehčilo. Nyní teprvé pozná neumí a když promluví, žádné hlubší
vala. že je osamělá, že jest bez přítelky, myšlénky v tom nespočívá.
„Prosím vás Vlastislavo, zapůjčte
bez přítele.
„Snad přicházím v nečas právě, vy mně knih, ať mně dopřáno aspoň málo
rušil jsem vás se ctění a vy se na mně čerpati z bohatých pokladů těch, které
proto opravdu mrzíte?
vás povznesly nad obyčejný ten svět,
.,Nectia jsem, seděla jsem zde, po které vám dodávají tolik síly, že trpě
něvadž jest tak krásně.“
livě snášíte útoky všech těch, kteří vám
Jan přiblížil se k Vlastislavě a sa ani rovni nejsou a přec o vaší drahocen
hal rukou po novinách. Vztáhla proti nou bytost se otírají. ...
němu ruku.
„Zanechte té chvály, Jene. Nemám
,.Nechte, prosím vás a nedotýkejte ráda když někdo podobným spůsobem
se těchto novin, dělal by jste si z čtení ke mně mluví; jsem prostá venkovanka
mého úsměšky a konečně by vás misio jako vy a nejsem žádnou drahocennou
náři také prokleli.... “
bytostí. Půjčím vám knihy, však slib
..Nebojím se misionářů. ... “
te mi, že jediného slůvka o tom žádné
Usmála se trpce.
mu nepovíte, ani o tom, co jste tam
.„Vy, Lánského syu, že se nebojíte četl se nikomu nezmíníte. Zachovejte
misionářů? Vždyť ve vašem statku jsou to pro další život svůj.“
na bytu. “
„Vše vám slibuji co sama si přejete. “
.„V mém statku nejsou, to jest dosud
Vlastislava odběhla. Jan usadil se
•otcův statek, kdyby byl můj, ani hodi na trávník, na to místo, co seděla Vla
nu by tam nebyli. Nemiluji je.“
stislava a ponořil se do dumání. Viděl
„Pravíte, že je nemilujete, ale na neustále překrásnou tu dívku před se
kázání jejich jste byl přece. “
bou, jak nadšeně mluví o své věci, kte
„Musím k vůli domovu. Každý ne rou miluje, pro kterou jest zaujata, jak
má tolik síly co vy, aby nešel nikam, nebojí se ani hněvu žádného, tam kde
když i matka chce !u
nalézá se v právu. Podivný pocit roz
..Kdo vam to řekl? ‘
hostil se v duši jeho. Cítil, že by v
„Dnes to kázali misionáři. Myslel společnosti dívky této chtěl býti usta
jsem si v duchu, kdo ví, jaká jste neka vičně, že chtěl by se od ní nechati poulá .osoba, .však vidím, že jste ta nej čovati. Vlastislava se vrátila, nesouc
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něco menších i větších knih, jež podala
Janovi. Vroucí pohled byl jí tím nej
lepším díkem.
,,Jak mám vám knihy od věsti?
Smím k vám do mlýna?“
„To nečiňte, neb váš otec by se na
vás hněval, kdyby jste chodil do domu
těch neznabohů, jak prý nám říká. ..1
„Máte bohužel pravdu, Vlastislavo.“
-,,V neděli opět přijďte sem na toto
místo a já vám knihy vyměním, když
budete chtíti. Můžete místo na velkou,
přijití sem. ... “
,,Přijdu určitě, Vlastislavo. Budu
celý týden již na tu dobu se těšiti a vy
jediná společně s vašimi knihami za
ujmete celou mysl mojí.“
„Nepochlebujte; co by tomu říkali
misionáři?“ poprvé si dnes zažertovala
Vlastislava.
..Nermuťte mysl moji upomínkami
na ty. které srdce moje nemiluje a po
dnešním dnu teprvé milovati nebude,
neb ono nadšeno jest jinou láskou, než
jejich kázání jest. “
Při slovech těch díval se upřeně Vla
stislavě do očí. Podal jí ruku na roz
loučenou. Učinila tak navzájem. Cíti
la jak jemně on ruku její tiskne? A cí
til on. jak její ruka se v jeho chvěje?
Mlčky se rozešli. On přijda domů
pečlivě uschoval knihy od Vlastislavy
vypůjčené, by každý večer obsah jejich
pečlivě si uschoval v paměti. A Vla
stislava?
Bylo to poprvé co samotila se sešla
s mladým mužem a ten první učinil na
ni hluboký dojem. Vřelý jeho soucit
s její smutkem dojal ji tak, že mu
nemohla odepříti žádost o půjčku knih,
ač přece vstup do mlýna mu zabránila.
Co by tomu byl řekl její otec, kdyby
byl k nim chodil syn Lánského, toho
Lánského, který byl největším jejich
nepřítelem? A otec Jana co by tomu
řekl ? Na to, co řeknou až se dozvědí, že
schází se v neděli, žádný nepomyslil.. .

IV.
Uplynul týden a misionáři vzdálili se
z Blahotic. Po jejich odchodu ani v
přítomnosti jejich se žádný nezbláznil,
ač i letos dosti živě líčili hrůzy pekel
né, neb hlavní tresť jejich kázání byly
hrozby na čtenáře novin, za to jaké
stihnou je tresty a zároveň hrozné, zá
zraky, které se staly kdesi v Hispahanii, pak též jak bůh trestal neposlušné
děti, které buď m od liti, neb do kostela
choditi nechtěly. Loučení bylo sice
slavné, však dvě osoby se nejvíce rmou
tily z odchodu misionářů. Byl to mla
dý Otec Redempiorista Serafín, a dcera
Lánského Kateřina. Serafín ač každý
den hrozil s kazatelny věčným ohněm
na ty, kteří jen světským radovánkám
hoví, sám vždy večer rád se bavil v ná
ručí hezké Kateřiny, snaže se „vštípiti
do ní ducha svátého“, jak vždy pobož
ně rodičům jejím říkal. A tyto dvě
osoby se velmi, velmi nerady loučily;
věděliť oba zajisté proč. Jan však si
po odchodu jejich oddechl. Cítil se
hned více doma. Vlastislava mu dala
čisti právě knihu o chování se misioná
řů, j‘<ko bv mu byla chtěla ukázat! co
jsou to za lidi. Jan chápal rychle.
Kdyby jej byla Vlastislava viděla, jak
pod večer při malém kahánku čte, co
jí bylo dopřáno čisti ve dne, byla bv z
něho měla radost. Možná, že byla by
vytrvala s ním tak dlouho seděti. Těši
la se na příští shledání s Janem; proč
se těšila? To nemohla ani sama udati.
Věděla jen, že když minule byla s Ja
nem pohromadě, bylo jí lehčeji, ba tak
milo, žé zapoměla na všecky světské
trampoty. Však za to Světelský měl
pravé peklo od mlynářky.
,,Měl’s poslouchati řeči těch otců,
jak kázali a horlili proti ctění těch bez
božných novin, jaké ukrutné tresty
božské stihly takové osoby, které nevě
řily v božkosti boha. Otec Serafín ku
př. vypravoval, že byl jeden takový ČteI nář jako ty, který vždveky četl proklaté
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noviny v noci. Jednou seděl při svíč
ce a také četl, však jsa unaven usnul a
položil hlavu na noviny, jež právě před
sebou měl rozložené. Svíčka však na
jednou sama od sebe se přelomila, hořící
půle padla na noviny a tyto chytily pla
menem. Muž tak tvrdě spal, že se ne
probudil až mu shořela celá hlava.4 4
Mlynář se dal do hrozného smíchu.
,,Cemu se ty neznabohu směješ? Jen
dej pozor ať se to také nepřihodí tobě. 44
,,Neměj strach, to se mně nepřihodí,
ostatně abys byla pokojnější, nebudu
čisti v noci.44
Takové příklady bylo mlynáři slýchati každého skoro dne. Často si to
dal líbiti, ale konečně jej zašla trpěli
vost. Nemaje však té povahy, by ženu
snad týral, chodil raděj do hospody, by
tak se domovu a věčným jeho hádkám
vyhnul. V hostinci nalezl nyní svůj
živel. Přívrženci jeho počali tam se s
ním scházeti a on jim vysvětloval, před
čítal odstavce z novin, které oni lehce
mohli pocliopiti. I hostinského přinu
til by noviny odbíral a tak stal se ho
stinec Trejbalův—vlastnil jej právě bra
tr šíleného mlynáře, kterýž mlýn kou
pil Světelský—střediskem ruchu svobo
domyslného v Blahoticích.
Horliví
však neomyláci raděj založili si nový
hostinec přičiněním arci nejvíce Lán
ského, který nechtěl toho na návod
farářův dopustiti, by horliví jejich vě
řící se stýkali s tím neznabohem Světelským. Báli se, že jelió přesvědčují
cí řeči by mohly dosud ten hlouček věr
ných nakazit a oni by tak zůstali sami.
Světelský však si z toho nic nedělal,
nemaje doma stání, byl rád v kruhu
svých přátel a brzo podařilo se mu zí
skat! kruh dosti veliký, že pomýšlel na
zařízení „Čtenářského spolku v Blahoticích. 4‘ Překážky byli dosti značné,
však on svou pevnou vůlí vše překonal
a v brzku došel jeho ideál — založení
spolku—svého uskutečnění. Ve spolku
tom se teprvé všichni poznali a ocenili.

Těsněji k sobě přilnuli a byli baštou a
zákopníky svobodomyslnosti v okolí
krajského města P. —
Jan se mezi tím stále s Vlastislavou
scházel, ona mu horlivě půjčovala kni
hy a on každou neděli místo do kostela
šel pod mlýn potěšiti se u Vlastislavy.
Prvně, ba po několik neděl si toho žád
ný nevšímal, že vždy Lánský Jan schá
zí v kostele, mysleli, že musil někam
právě jiti neb jeti, když však jej ale
hned po mši viděli vždy kráčeti k do
movu, počalo to všem býti divné. Žád
ný však neodvážil se to Lánskému říci,
vždyť byl každý přesvědčen, že jsou u
nich dobří věřící a že tedy se to si.ad
s nějaké schválnosti neděje, jako to či
nili jiní, kteří drželi se Světelským a
jen proto do kostela nechodili, že v
,,takové komedie,'jaké tam ten flanďák
vyvádí oni více nevěří“. Jan však si
z řečí podobných nic nedělal, ba začal
sám tu i tam také ml uviti něco o ,, hlou
pých lidech kteří místo co by měli si
něco přečisti, raděj jdou poslouchati
šplechy pátera, který jim jen bulíky na
nos věší.44 Starý Lánský se to arci
nedověděl, jinak bylo by bývalo zle.
Bylo opět nedělní jitro, tak krásné
jako tehdy, když se Jan s Vlastislavou
prvně sešli. Ona již seděla v útulném
koutku pod mlýnem čekajíc na Jana,
který se v brzku objevil. LTsadil se ve
dle ní na kyprý trávník a zadíval se
jí v oči.
,,Vlastislavo, přijdou brzy zimní dni
a tu se nebudeme moci zde více scháze
ti, kde se uvidíme, kde mi půjčovati
budete knihy, které se mi staly po
třebou ?4 4
Vlastislava se zamyslila.
,,Ci nemám vás po celou tu dobu
snad viděti?44
Vlastislava učinila pohyb jako by
chtěla něco říci, však hlas uvázl jí v
hrdle.
,, Vlastislavo, proč neodpovídáte?
Tak dlouho se zde již scházíme a mně
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stalo se to tak milým, že nemohu více |
tomu odvyknouti. Kdybych vás neměl |
více viděti, Vlastislavo, byl bych ne- |
šťasten, vždyť vás------ miluji!“
- Při slovech těch chopil ji za ruce a
přivinul k sobě. Vlastislava se zapáli
la a mlčela.
,,Vlastislavo, rcete mi upřímně, mo
hla byste mně milovati? Co praví vám
vaše srdce ? 4 4
Vlastislava neodpovídala. Nastavila
jedině ústa,
na něž on
vtiskl dlou
hý, vřelý
polibek.
„Díky,dí
ky vám!
chci pro vás
jen žít, vám
chci oběto
vat i celý
svůj život!44
„A váš
otec?1,4 táza
la se Vlasti
slava.
„O, snad
ze mne ne
bude chtít
učiniti nešťas tn íka!
On v štěstí
mém nebu
de mi zaji
«Konstantin
sté překázeti.
A tichý
vánek přelétl oba milující. Ještě dlou
ho tak seděli ponořeni v šepot lásky,
první lásky obou dvou. Jak krásný to
čas, prvně milovati!
V.
Zima skorém se přiblížila. V Blahoticích se nic pozoruhodného nepřiho
dilo ve veřejnosti. U mlynářů byly ny
ní různice na denním pořádku, neb

mlynář se stále méně a méně zdržoval
doma, trápen jsa svou ženou pro čtení
novin vždy více. Ona nyní častěji do
cházela k faráři Lakotovi, jenž se stal
jejím bohem a jehož ve všem posloucha
la. Mlynář nemohl pochopiti, jak mů
že míti jednotlivec vliv najednou na
ženu, s kterou on tak dlouho žil a která
nikdy podobným spůsobem si nepočí
nala, dokud nepřišla do Blahotic. Zde,
v středu samých náboženských střeštenců zkazila
se žena jeho
na dobro.
Nic na to
nehl e d ěla,
že ruší jeho
i své rodin
né blaho, že
dcera j ej í
tím se kazí,
ona stále a
stále je oba
pronásledo
vala jak mi
le spatřila u
nich něiaký
časopis.—
Však i u
Lán s k ý c h
to chodilo
špatně. Sta
rý počínal
býti mrzut,
proč, žádný
S^ksakov.
nevěděl.
Konal časté
cesty do
města, býval dlouho na faře, však vždy
přicházíval mrzutější než odcházel. Již
ani do hostince nechodil. Lánská po
hlížela starostlivě na něho, avšak zvy
klá jsouc jej vždy ve všem poslouchati
a zároveň Čekati, až on sám jí starosti
své sdělí, netázala se jej na nic ! Jan
byl nyní nad míru vesel a práce mu šla
hbitě od ruky. Za to však Kateřina
neustále chodila se sklopenou hlavou
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kde se zastavila tam plakala. Líce její
druhdy tak červené zbledly a zhubeněly
ač tělo její spíše sílilo, tak že stávala se
čím dál tím ošklivější.
Jednoho dne seděl Lánský srnu ten
ve světnici. Den před tím byl v kraj
ském městě P. a odpoledne toho dne
na faře. Lánská něco uklízela ve svět
nici, potajmo neustále hledíc na muže,
který jak zdálo se o něčem vážném pře
mýšlel. Konečně vstal, přešel několi
krát světnici, něco zamručel a znovu
usedl.
„Zeno,44 pravil; ,,musím s tebou a
Janem něco důležitého promluviti, za
volej ho.“
Tato odběhla hbitě ani neodpovída
jíc, jsouc zvědava co asi to bude, když
již tak dlouho to trvá, než se jí o tom
v v/.
sven
Za nedlouho se vrátila s Janem. Ten
to nemohl pochopiti co mu otec tak na
rýchlo chce. Když se všichni usadili,
počal Lánský ml uviti.
„Milý Jene, musím se ti konečně
svěřiti s naším stavem. Jsme dlužni
a dlužníci usilují o konečné zaplacení a
proto jsem se rozhodl, že tobě odevzdám
hospodářství, by jsi se oženil a ženiným
přínosem zaplatil dluhy. Chceš mi říci
kde jsme dluhy vzali ? však nenamáhej
se, povím ti to sám. Hospodářství tolik
nevynášelo bychom mohli na naše po
stavení žít. Jsem hlava obce a tudíž
povinen si tak počínati a tím mne pří
slušelo, bych i co horlivý katolík vždy
řádně pohostil velebné pány, což také
těžkou sumu pohltilo. Vím, že jsi též
dobrý křesťan a proto mně to zazlívati
nebudeš.“
„ Nemám co váš syn práva bych
vám něco zazlíval, z dluliův si nic ne
dělám, však tolik vám přece připomenouti musím, že to ožírání, které na vás
ti páni faráři vykonali, se mně nic ne
líbí. Mně by se to nikdy nestalo, bych
takové darmožrouty a lenochy krmil.“

Oba rodiče vyjeveně na sebe, pak na
Jana pohledli.
„Synu, tys bohaprázdný člověk!
Kdes toto slyšel, že opovažuješ se takto
se svými rodiči mluviti? Pamatuj, že
jsme křesťané a ty náš syn.“
„Jsem si té povinnosti vědom a také
zajisté vás tak ctím, však přece nyní
zmoudříte, když vidíte kam vás kněží
zavedli.4 4
Matka více neposlouchala; slyšíc, že
na statku vězí dluh, dala se do pláče.
Nyní teprvé bylo jí jasno, kde bral muž
peníze na ty zbytečné vydaje, jak sama
v duchu nyní synovi za pravdu dáva
la. Nebyla by to nikdy dovolila, ač
sama dobrá věřící byla. Starý opět
přejal slovo. „Marné nářky nyní, mu
síme hleděti odpomoci. Byl jsem vče
ra na faře a radil jsem se s panem fará
řem. Navrhl mi, by jsi se oženil. Zá
roveň pravil, že věděl by pro tebe ne
věstu. Rybnický farář prý má scho
ván ku a chce ji provdati—je prý to po
jakémsi blízkém příbuzném dcera — dá
prý jí velké věno a pak co prý nejhlav
nějšího, jest zbožně vychována.44
„Bude řádně krmiti pátery misioná
ře, neníliž pravda?“ zažertoval Jan, ač
zdálo se, že mu při slovech otcových
valně do žertu nebylo.
„Nedělej si stále šašky ze svátých vě
cí, jsem dnes dosti již k tobě shovíva
vým, myslím, že nebylo by to tak zlé,
kdyby jsi si ji vza’. Snad ji znáš?44
„Znám a právě proto že ji znám, si
jí nevezmu.”
„Oho, proč pak?44
„Proto, že je schovanka — faráře.“
„Hezky dnes mluvíš, kde pak si na
čichl tím neustálým láteřením na veleb
né otce? Snad nechodíš také k Treybalovům do hostince poslouchati kázání
toho neznaboha Světelského ?“
Jan neodpověděl, ale v duchu si my
slel: dosud ne, ale hnedle.
„Nuž tedy si vyhlídni nějakou ne
věstu sám, když nechceš Rybnickou

schovanku. Pan farář se ale bude
hněvati. 44
Jan pozoroval, že otec stále a stále
přivádí řeč na ženění. Tušil, že to do
bře asi se statkem nestojí. Ale což on
za to se má obětovati, co otec zbytečně
s kněžínii rozházel? Proč Světel ský do
bře hospodaří a—Čte ! On čte ty kněžími proklaté knihy a nic za to jim nedá,
proto oni tolik tomu zabraňují; neb kdo
nečte, dává jim a za to dělá dluhy. Ta
dy je tedy ten rozdíl. Jan sice věděl,
že hostiny ty moc stojí, ba celá vesnice
si o tom mnohdy vyprávěla, však že to
lik by to stálo, až proto veliký dluh na
statek by se byl musil uvaliti, toho se
přece nenadál.
„Když tedy tomu chcete otče, bych
se oženil, učiním tak a v brzku vám sdě
lím pro kterou jsem se rozhodl.44
Tím byla řeč ukončena. Matka ne
ustále plakala naříkajíc, že jsou na stat
ku dluhy, na tom statku, který ona či
stý zdědila po rodičích—Lánský se tam
přiženil—a na kterém ještě nikdy žádný
dluh neváži. Lánský ji nemohl uchlácholiti.
Jan ještě týž den hleděl setkati se s
Vlastislavou. Podařilo se mu to. Pově
děl jí, co otec na něm žádá a prosil ji,
zdali by otec k tomu svolil by si jej
vzala. Sekla mu, že otec proti jejímu
štěstí nikdy nebude, obzvláště když její
muž bude s ním stejného smýšlení.
„Bude mým učitelem Vlastislavo,
jeho šlepěje budu následovati.44
,.A váš otec, Jene! Ten přece ne svo
lí, byste si vzal dceru—neznaboha.44
„Musím se o to pokusiti, chtěl jsem
napřed od vás slyšeti, zdali tu nebudu
zavržen,když přijdu o vaší ruku prošiti44.
Druhý den již mluvil opět soukromně Jan s otcem.
„Chtěl jste otče, bych se oženil, nuže
jsem volný k tomu, našel jsem si dívku,
kterou hodlám tedy poj mou ti za man
želku. Co se týče věna nevím jej urči
tě však rybnické schovance se zajisté

rovná. Jest to Vlastislava Světelských.44
Otec zůstal ohromen otevřenými ústy
na syna hleděti. Toho se nenadál.
„Tu, tu čtenářku, dceru neznaboha,
který je mým největším nepřítelem?4
konečně ze sebe vyrazil.
„ On není vašim nepřítelem, nýbrž
vy se k nemu chováte nepřátelsky, aniž
byste věděl proč.44
„Mlč, to nikdy nedovolím! Jsem
dobrý katolík a nebudu se pnntovati 8
lidmi, kteří nic nevěří.44
„Je viděti lcam vás to přílišné věření
zavedlo !4Í
„Neodmlouvej, to nes volím ! Vol
jinou, děvčat je dost.'44
Jan začal jej prošiti, však všechno
bylo marné.
„Tedy poslední slovo otče? Nesvolíte ?44
„Nikdy!44
„Tedy já se opět nikdy nebudu na
zadlužený váš statek ženiti Dejte jej
komu chcete.44
„Také dám, ty nezdárné dítě ! Je tu
Kateřina, ať dostane ona statek. Tebe
ale vydědím. Jdi si za tím neznabohem, uvidíš co ti dá, když nebudeš
míti nic.4 4
„Myslíte to opravdu?“
„Což jsem někdy lhal? Jsem kře
sťan a katolík.44
„Dobře tedy, půjdu raděj do světa,
než bych bez lásky se oženil. Vidím,
že nemají rodiče své vlastní děti rádi.44
„Jsem katolík a ty ehceš neznabožku.
Nesrovnali byste se i vy za čas, jako
u Světelskýcli.44
„Srovnáme se úplně otče.44
„Ona nikdy více věřiti nebude, je
zkažená a ty jsi dobrý katolík.44
„Mýlíte se, jsem jejího smýšlení a
proto ji miluji—jsem neznabohem !44
Lánský zbledl, ruce křečovitě se se
vřely a rozechvěným hlasem zvolal:
„Nejsi více můj syn, slyšíš? nejsi ví
ce můj syn, já neměl neznaboha, oka-
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mži tě se mi kliď s očí. Ztratí m-li třeba
statek, neztratím víru. Jsou ještě ka
tolíci poctiví a ti za ji sté mi pomohou
než provdám Kateřinu/4
Jan odešel a Lánský tiše vzdychal.

VI.
Jan skutečně se připravoval k odcho
du z domova. Neměl více stání tam,
kde jeho vlastní otec jej proto vyhání,
že nechce poslechnout! jeho vůle a vžiti
si snad katoličku, s kterou že se více
porovnávati nebude, věděi, an viděti
Vlastislavu a patřiti jiné bylo pro něj
nesnesitelné. Má však odejiti, aniž by
se s Vlastislavou rozloučil? Tu ještě
chce viděti. Druhý den také skutečně
se odebral do mlýna veřejně. Světelský byl patrně překvapen, když viděl
vcházeti do domu mladého Lánského.
I Vlastislava jevila překvapení. Lánský
jim vyjevil co se mezi ním a otcem při
hodilo a zároveň Světelskému řekl, že
dosud Vlastislavu miluje, po vyhrůžce
otcově, že však bude snad chůd.
„Dobré srdce a jemný charaktér platí u
mně nade vše44, pravil mlynář vyslech
nuv řeč Lánského, „Vlastislavě pak já
sám ponechám úplně na vůli, ať volí
jak chce. Dle zásad mých jsem ji vy
choval a protož vím, že nepotřebuje
žádného porucníkování nad sebou. Bude-li voliti chudého, nuže nechť si ve
zme chudého, mlýn náš peněz nepotřebuje. “
’,Jaký to rozdíl, můj otec a vy!44
zvolal Jan pln nadšení. „Půjdu do svě
ta; chci pracovati a šetřiti, bych koneč
ně mohl směle před vás, drahý otče
]předstoupiti a za ruku Vlastislavy žádati. Dáte mi ji pak?44
„Řekl jsem, že volba náleží Vlasti1
Ci
slavě.
„O, drahý tatínku, vždyť děje se vše
s mým souhlasem, my se již dlouho
milujeme. ...44
„Nuž, pak není více žádných překá
žek, pouze — Janova otce. Musí dáti
v

přece své svolení, byť by vám žádných
peněz nedal. Dám já vám mlýn, do
světa ani jiti nemusíte. Vidím, že jste
hodný a dokonalý mladík.44
„Budu v roce plnoletý, když tedy
nes volí do té doby, pak jsem volným?4
Dlouho ještě pobyl u Světelských, i
mlynářka proti tomu nic nenamítala ana
znala Lánského co dobrého katolíka,
neb o tom co se přihodilo dosud nic ne
věděla. Když se Jan ubíral domů teprvé přemýšlel hlouběji o jednání jeho
otce a jednání Světelského, kterýžto
pro své dítě vše činil bez rozpaků, ač
bylo známo, že jest zámožný a mohl
by Vlastislavu vyvdati do hodného stat
ku. On však pro ní, vše učinil kdežto
jeho otec ač by i žádané peníze byl s
Vlastislavou dostal, jen proto mu ji ne
chtěl dovolí ti vžiti, že je — smýšlení
svobodomyslného ’ Seznal, že přece
jen ti neznabozi jsou šlechetnější lidé,
než všichni ti nejlepší věřící. Přál si,
by se o tom i otec přesvědčil jako on
právě nyní tak učinil. Byl tak nevý
slovně šťasten, že byl by objímal celý
svět. Měl dostati Vlastislavu, vzdor
tomu, že otec jej chce vyděditi a vše
Kateřině dáti. Kateřina asi opět vše
těm proklatým misionářům rozdá. . . .
Nevím, nevím jak dlouho se ten náš
dědičný statek udrží v rodině naší, když
se bude takto na něm hospodařiti. Do
šel domu. Bylo tam smutno, otec prý
odjel do města a dosud se nevrátil. Rá
no prý řekl Kateřině, že se musí vdávati, načež ona dala se do pláče a dosud
pláče. Uchýlil se do stáje ku svým ko
ním a tam zrrávil ostatní Čásť dne.
Otec přišel až za čtyři dni. Byl utrá
pen. Sedl si a zavolal Lánskou.
„Zeno, byl jsem všude, kde mohl
bych se vydlužiti, ba u všech farářů v
okolí, o nichž vím, žejmají peníze, však
všichni mně odřekli. Ani nic platné
nebylo jim vyprávěti, že jen bych víru
upevnil jsem do neštěstí toho přišel.
Všichni mně opustili! A jsem katolík !
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Nezbývá než, by tedy Kateřina se pro
vdala; ten mizerný syn nechce mně,
otce poslechnouti, mohl by dosud vše
napraviti, kdyby si vzal tu schovanku
-z Rybnické fary. ... 4'
,,Nuže tedy dovol mu vžiti dceru
mlvnáře. ...4 4
„Mlč, prosím tě mlč, vždyť víš, že
je neznabožka. co by tomu řekli vůkolni taran '
„Aj, proč ti tedy oni nepůjčili ? Pe
níze někomu půjčit je arci jiné, než na
neznabohy liromovati. Když vidím jak
tě všichni ti katolíci odbyli, ač mnohdy
tys jim pomohl sám. ...44
„Marno, jsem přece katolík, kdy
bych i o jmění přišel. Ctím dosud ti kně
ze, vždyť jsou to sluhové boží.41 Lánská
mlčela. Viděla, že to není nic plátno.
Byla bv statek raděj dopřála Janu a
proto se přimlouvala za něho. Bylo
však marno. Víra a úcta k farářům
byla silnější, než láska k synovi.
„Zavolej Kateřinu chci s ní promluviti. Nalezl jsem pro ni ženicha, ona
nás musí zachrániti; když Jan vzdoruje
ať svou zkázu připočte jen sobě.
„Snad je nato dosti času, muži, Kate
řina od těch dob co jsi se zmínil o její
vdavkách, neustále pláče, nemohu po
chopit proč.44
„Snad konečně i ona má nějakou
lásku jako Jan; pěkně se mně ty děti
vedou.44
Matka odešla, by Kateřinu vyhledala.
Byla v stáji a plakala.
„Proč neustále pláčeš dítě, co se ti
stalo?44 oslovila ji matka. „Máš jít na
chvilku k otci.4 *
„Proč k otci, matko?44
„Nevím,4U lhala Lánská.
„O, on zas bude ke mně mluvit! o
vdavkách....44
„Tedy jej poslechni....44
„Nemohu, jsem nešťastná.44 A dala
se opět do usedavého pláče.
Lánská nemohla pochopiti, co se s
dcerou její děje. Vždyť nikdy nebýva

la podobné povahy, co se jí asi stalo ?
Šly do světnice.
Lánský jí opakoval co jí před svým
odchodem již byl řekl: „musíš se vdáti. 4*
Kateřina dala se do pláče.
„Nemožno, drahý tatínku, ac ráda
bych vám ve všem vyhověla, učinila
bych muže nešťastným/*
„Proč? Vždyť vyhlídl jsem pro te
be řádného mladíka; není sice krásný
však doufám, že se ti líbiti bude. ...44
„A přece nic plátno to není,44
dodala neustále plačíc Kateřina.
„Inu, tedy pověz příčinu, co ti v
tom brání ?44
„Oh, nechtějte ji věděli ani, drazí
rodiče, jsem bídná, nešťastná, svedená,
„Svedená?! Spravedlivý božey
kým ?44 zvolal Lánský, kdežto Lánská
po posledním slově Kateřiny klesla se
stolice a omdlela.
„Nešťastné dítě, kdo jest ten bídník
který tě nyní opustil, ať aspoň zachrání
tvou čest!44 zvolal Lánský všecek roz
rušen. Rozčilení které se ho zmocnilo,
zračilo se mu na čele. Všecky žilky
zmodraly a on zarudl. Ilias se mu
třásl.
„Nemůže ji zachrániti více....4
„Proč by nemohl, ať tě pojme za
vzenu.... 4 ·
„Nesmí.44
„Proč nesmí, u všech všudy, kdo
jest to?44
„Páter Serafín....44
„Spravedlivé nebe! Kněz! kněz!44
A Lánský klesl na zem. Jediný vzdech
vydral se mu ještě z prsou a byl —
mrtev!
Ranila jej mrtvice....
Poplach, jaký po Blahoticích náhlá
smrt Lánského vyvolala jakož i příčina
její, byl ohromný. Kateřina i Lánská
se těžce roznemohly. Konec života je
jich živitele působil na ně zhoubně.
Pohřeb Lánského byl slavný. Všichni
bez rozdílu smýšlení doprovodili jej ku
hrobu. Světelský byl mezi prvními.
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Jan ujal se hospodářství. První nedě
li po pohřbu nešel z Blahotic žádný do
kostela. Farář kázal prázdnému skoro
kostelu, neb jen několik babiček z vů
kolí bylo přítomno. Mlynářka také do
kostela nešla, byla jako změněna. ,,Mu
ži“, pravila v neděli odpoledne, „muži,
ubližovala jsem ti po celý, ten čas co
jsme do Blahotic přišli, čti od nynějška
co chceš, já budu číst s tebou. Od
dneška nevěřím kněžím nic. Po osm
nácti letech jsem seznala, že ty jsi měl
pravdu. Nechtěla bych se na dceři po
dobného dočkat jako Lánská . ... “
Světelský vřele ženu i dceru svou po
líbil. Mír rozhostil se u Světelskýcli.
Ještě týž den odpoledne přihlásili se
všichni občané co členové „Čtenářské
Besedy“ a stali se v brzkém čase celé
Blahotice svobodomyslnými. Farář La
kota hřímal s kazatelny stále jen pro
několik těch vždy stejných babiček.
Misionáři ani páter Serafín se v Blahoticích více neukázali.

^Doslov.
V roku 1880 byl jsem v Blahoticích
za jakousi svobodomyslnou záležitostí.
Navštívil jsem i mladého Lánského a
jeho hezkou ženušku Vlastislavu. Ve
dlo se jim dobře, neb Světelský jim za
platil všecky dluhy otcem učiněné.
Když měli svatbu, byla to v Blahoti
cích první — civilní. Celá obec s tím
souhlasila. Po roce když se jim naro
dil hoch, dají mu jméno Vlastislav, po
matce, ale pokřtíti jej nedali. Kateřinu
jsem též viděl. Bydlí u matky, která
má u Jana výměnek, ale jest — pološílená, poloblbá. Měla též hocha, ale zem
řel jí hned po porodu, snad se nechtěL
svět dívati na kněžského potomka. Mlu^
vil jsem na Kateřinu, ale její odpově ,
vždy byla: „Kněz! kněz!“ í Světelske
ho jsem viděl, jest dosud statný muž
působí dále na roli svobodomyslném.
Vůbec jsou Blahotice v celém p...ckém
kraji tou nejprohudilejší vesnicí a dou| fám, že i na dále budou prospívati.

Jsme zloději, když okradený nechce věc zpět ?

„Velebný pane , pravil rošťák k fa
ráři při zpovědi, „co mám činiti, když
jsem někomu něco ukradl? a při těch slo
vech bral mu zároveň jeho stříbrnou pykslu která na zábradlí zpovědnice ležela.
„Nejlépe jest, milý synu, ukradením
věc vrátiti“, poučoval rošťáka „sluha
boží. “
„To mohu tedy směle vám ji odevzdati. “
„Podobné věci nepřijímám. . .. “
„Ale prosím, velebný pane.“
„Již jsem řekl, co máte činiti!“
„Pravda, velebný pane, ale ten se
to zdráhá přijmouti. “

„I tak si to tedy „k čertu“ nechte!“
praví farář celý se zlostí třesa, mysle,
že si z něj rošťák dělá blázny.
„Aby jim to pán bůh zaplatil“, dě
kuje „roště“ a pálí rychle pryč od
zpovědi.------Farář si na tu zlost chce šňupnout,
ale jaké zděšení—pyksla pryč! Ihned
pochopil situaci, nyní teprvé rozuměje,
proč rošťák jemu chtěl vrátiti zpět onu
ukradenou věc. Těšil se, že přijde k
přijímání, ale—víc jej nespatřil. Otáz
ka k velebným pánům: byl ten rošťák
zlodej, čili nic?
J. Fl....
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ČEΜU SE PODOBÁŠ!

Ty ptáš se drahá krasotinko—
a šprýmem září tvoje tvář—
kam řadím já tvé smavé čílko,
tvou duši, vše a nebýt lhář?
Mě v duši vzhoup’ se napád smělý,

A také ty se nechceš sklonit
a domov je ti málo vnad,
a také ty chceš mraky honit
a stále víc se vypínat.

a sázím hlavu za něj hned,
tys jako balón rozechvělý,
jenž v mračné výši ztápí let.

Kdo vstoupne jednou v balón vrátký,
tu život svůj jen dává v plen,
kdo tobě dá svůj život krátký,
se jistě mine s rozumem.

Tak jako on hedbáví mnoho
na sobě nosí, s tebe vlá
a nafoukány jste dle toho,
vás urazí — než se nadá.

Vždyť marně posud lodě vzdušné
se namáhali řídit směr,
a nikdo věru v práci krušné
tvých choutek pozná teploměr.

A do dnes šumí pravdy pěna
a povídá si v útěku:
,,Že balón žádný, žádná žena

se nedá řídit do věků.

J.Ch.
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VOJTĚCH
05.

To sofa, Bartoše.

6p0 horách jemný závoj šera kmit
a mlhou zakryl štěstí, blahobyt,
jež v chýžkách blaží Popelnice strán
i Kamenice spádné v pyšnou plán.
Po nebi tisíc jasných plyne hvězd,
by poutník pozdní nezabloudil z cest,
jež v Krkonoších klikatě vždy jdou
a kořen, kámen každým krokem stlou.
Lampičky zář jen dáyá oku znát,
kde lidé dobří dosud nešli spát.
Jak vyšňořil se pentličkami hálj!
jsou zelené, vždyť zítra první máj.
Tam jabloň s třesní dosud hovoří,
jak krásné, Jdi, je celé pohoří;
a višně malá šeptá javoru,
že slunce dnes šlo časně za horu.
Tu javor k sličné bříze lásku pěl,
že miluje ji nad vše, pověděl.
Buk žárlivými bory obklopen,
těch nejsladčích jim vynalézal jmen.
I topol štíhlý, za dne chladný dost,
8 3 kloní k vrbě, prose o milost.
Hedbávný skálu obvinuje mech,
mateřídouška vonný dává dech;
ip tácek z listí vykukuje ven.
vše nedočkavě zítří čeká den.
A ples ten starý opakuje sbor,
jak plesá háj, tak plesá každý tvor.

Za závoj mráčku měsíček se skryl.
Hle! tamto chodce, jak zem políbil!
Tak zaleskla se jeho bledá tvář,
jak dívky, když si kleká před oltář
po boku juna nejlepšího všech.
Proč nyní zatajuje v něm se dech,
proč v takém chvatu lichou ruší noc
volaje hořké slzy na pomoc?
Proč v pozdní noci ruší tichý háj?
vždyť zítra, zítra bude první máj !
- Přišel sem z dálné, dálné ciziny
do rodné, drahé svoji dědiny.
On byl tam mnohdy dlouhý, smutný rok,
a přece kámen každý vítá jeho krok,
ze živých ale nikdo. — On zde sám,
zrak truchle obrácený ku hvězdám,
pod nohou řadu Popelnických skal,
jež soucitně uzvání jeho žal.
Jak podloudník se plíží skrze les,
jak zabloudilý po světě jde pes,
takou sem přišel skrze mnohý háj,
a zítra, zítra první bude máj.

Jak buší citné srdce v nadru tom ľ
neméně než-li krkonošský hrom,
když vedro letní stíhá plameny
a v děsném chvatu nebe prameny
vyřítí na ně, by i sebe skrot
a zničil, mimo tisícerý plod.
Myšlének hlavou krouží milion,
jsou smutné, jak pohřební písně tón.
Na kámen chodce ušed’, myslí zpět,
jak do školy ho vedl drahý děd;
jak vlídný učitel ho pohladil,
a do lavičky první posadil.
,,Kde domov můj“ zde slyšel zapěti—
ten den mu dosud zůstal v paměti.
I myslí dál, jak škole s bohem dal
a otci v hospodářství pomáhal.
Tak šťasten byl matince po boku,
že neviděl rok míjet po roku.
On netušil, když v lípy ušed’ stín
a hlavu snivou vložil matce v klínr
že jiný před ním otevřen je věk,
jenž jiných úst si hledá polibek.
Jak projel duši jeho citnou blesk
při vzpomínce a zanechal jen stesk;
jak zdá se pustý jemu celý háj —
a zítra, zítra první bude máj.
Přemožen, zemdlen se svým žalem skles
a žalem rozvučel se celý les;
však v duši jeho bouře stálý rej,
že měsíc sám si zakryl obličej,
a hvězdy v oblak jasnou kryly zář,
když beznadějnou uviděly tvář.
Snad dobrodinec přijde, sladký sen,
by ukolébal muže přes noc jen.
Nadarmo—mysl jeho kráčí dál,
kde největší byl jeho ideál.

Jak ze sna teď se probudil,
na lípy vonné myslí tam,
kde místo štěstí našel sklam,
jenž z vlasti ven ho vypudil.
Je tomu právě deset let,
co pod lípou se setkali,
na věrnost ruce podali;
jak krásný zdál se celý svět!
Budoucnost sladší nežli med
jim z dáli jasně zářila:
však naděje se zmařila
a vlila v duši zhoubný jed.
Milenec musel s bohem dát,
do ruky zhoubnou vžiti zbraň*
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by zemi z krve splatil daň,
a marné bylo ještě lkát.

Byl nešťastný rok sestašedesát,
kdy nešťastný boj měj se odehrát.
Vojsk německých se valí tisíce,
již překroěili české hranice
a jako příval hrnuli se v před,
že kdo jich počet viděl, každý bled.
Na stráži u Skalice tehdy stál,
po ruce zbraň, na mysli jeho král.
Je ticho v celé širé rovině,
tu něco šustlo podál v křovině
a Vojtěch, tak se vojín jmenoval,
si zbraní palnou keř již změřoval,
an ze kře známý k němu zazní hlas:
„Neztrávej, Vojtěchu, tu drahý čas,
na jednom osud války nevězí,
bez tebe naši padnou, nebo zvítězí;
zahoď tu palnou zbraň, jak jsem tvůj strýc
„pojď se mnou hned a neptej se mne víc.“
K té zbrani přísahal jsem, toť má čest,
můj strýče, rada tvoje špatná jest.
Ve válce této jest-li zahynu,
navštiv hned Svácovského rodinu
a pozdravuj je všechny. Marii
však zvolna sděl, že více nežiji.
Nad všechno mijuje mne anděl ten
a čeká navrácení mého den.
Kdo zničí náhle lidské naděje,
ten často dlouhá muka naseje!
Jen zvolna sděl jí hlasem laskavým,
žes uslyšel, že trochu churavím
a zamlč se. Pak zvedni hlas svůj výš,
vydychuj zdlouha, silně, jakby tíž
nějaká velká tlačila tvou hruď—
na Mař ji hleď a nyní chytrý buď
a řekni, že jsem smutný poslal vzkaz—
co květlo, že už nepokvěte zas.
Když udivená nepochopí řeč,
tu sděl jí, že to krutá byla seč,
že vojín mnohý časně ve hrob kles,

a zas se zamlč — více nepověz.
Uhádneť sama, co jí říci chceš—
polekané Marji v náruč běž
a těš ji. Vyřiď, že ji sprosťuji
všech svazků, jež nás dosud spojují.“

„Tu rouhavou řeč hochu zkrať
a její věrností se obohať—
jak anděl ztracen, zničen, zničen bez nebe·
tak Marie tvá věrná bez tebe.“
Tak dobrý Vojtěcha pokáral strýc.
„Jen hochu mlč, dovíš se brzy víc.
Tys sotva oošel první za hory,
nastaly u nich velké rozpory
a M^rje dnem i nocí mučena
a k jinačímu svazku nucena.
Však marné byly hrozby, řádění,
Mařenka tvá nedala svolení.
To nepomátlo lidi urputné,
i připravili hody, ach, smutné;
nebyl to svatby den, jak čekali,
byl smutku den, kdy všichni plakali.
Před dnem svatebním vzala dívka jed—
a Vojtěch při slovech těch na smrt zbled’.—
Než s životem se na vždy rozloučí
tvá drahá, věrná Marje ti poroučí,
bys přišel k lůžku tam se podívat.
jak dovedla pro tebe umírat.“
Tak strýc domluvil, Vojtěch shodil zbraň,,
k domovu uháněl jako laň.
U lůžka věrné dívky brzy stál,
umírající ještě rozehřál;
podala jemu ruku: „s bohem buď,
jak věrná jsem ti. byla,“ řekla, „suď.“
a skonala. Ten den mu všechno vzal,
milenku, vlasť i vše, co miloval
a zanechal mu jenom v srdci žal,
který se shasit marně namáhal.
Tak zpomínal dnes Vojtěch a s ním hájr
a zítra, zítra první bude máj.
Když slunce vyšlo na Mariin hrob,
nalezl mrtvolu tam hrobokop

PODΙVNÝ SŇATEK
Žj amerického života od (3W. ?P.

^Přeložil fTaroslav Cjhudoba.

R. Sealsby byl jeden z nejznamenitěj-

S

sloužit
rychle! Doktor tě nyní zajisté
ších lékařů New-yorských. Bydlel nepotřebuje, zvláště když s ním budu
v nejlepší části města již přes třicet nyní já mluvit!“
roků svoboden, maje slušné jměničPři tom zavřela sluhovi dveře před
'r ko nashromážděné. V ústranní zabý- nosem, a popojdouc o několik kroků v
val se pilně jen dvěma věcmi: měl před, podala učenému a posud udivenému
soukromnou kliniku (nemocnici) a pánu svou hebkou malou ručku na uví
krásnou nádherně upravenou zahradu kvě tanou.
tinovou.
Ubohý starý mládenec, podobným náv
Nemocnice a květiny ! — na každý pád štěvám nebyl zvyklý. Do jeho pracovny
zvláštní, souspřeží, ale muž ten byl sám měl jen úzký kruh přátel přístup. Však
také podivín, nestaral se po celý čas svého krásný jeho host nedal mu ani času by se
života o nikoho ažil pouze pro sebe a mohl z překvapení vzpamatovat.
svým choutkám. Život jeho byl pravi
„Jsem miss Anna Ravlingová!“ pravila
delný jako chod hodin. Ráno vstal v a odhrnula závoj s obličeje. Na doktora
devět hodin, oblékl se v skvostný šat, zaplálo dvé žárných očí. Uchopila se
který jeho staromládenecké, drobet tučné, ruky kterou jí doktor v rozpacích podá
postavě slušel, navlékl na ruku dva dé val a důvěrně se pousmála. Doktor spatřil
mantové prsteny, sedl ku stolku a pra řadu bělostných zoubků, obemknutých
coval.
svěžími jak nach červenými rtíky.
Když tak jednoho dne zaměstnán seděl,
Dr. Sealsby pousmál se také, aniž by
byl pojednou vytrhnut několika silnými vlastně věděl proč.
ranami na dvéře. Pln zlostí se obrátil,
„Posaďme se doktore“ pravila na to
z venku slyšel hlas svého sluhy a hádku dáma — „Tak!“ —Miss Kavling se posa
kohosi jiného, který mermomocí chtěl dila a se vděkuplným pohybem ruky po
vejiti do pracovny.
zvala doktora, by se posadil proti ní na
Než mohl doktor povstati, otevřely se křeslo.
dvéře a na prahu objevila se štíhlá
Doktor poslouchal jako jehňátko. Za
postava dámy v modrém jízdeckém smál se zase, ale to jen proto, aby zakryl
oděvu, na hlavě měla něžný sametový klo
opět se vzmáhající rozpaky. Podivno, on
bouček, ozdobený krásným bílým chocho starý mládenec před mladou krásnou dívlem, od něhož dolů splýval těžký závoj. k"U a k tomu ještě doma je v rozpacích!
Dle všeho velmi vznešená tato dáma
Konečně vzmuživ se, upřel vážný po
hrála si s bičíkem, s jehož zlatým knoflí hled na dívku, tázal se:
kem bezpochyby prve na dvéře doktorovy
„Já jsem k službám, Miss Ravlingová,
pracovny klepala. Doktor se ještě ze ale bohudík jste dle pohledu příliš svěží a
svého překvapení ani nevzpamatoval, jará,než abyste měla mé pomoci zapotřebí.“
když dáma v tom se obrátila k sluhovi
„Ovšem, přicházím však k Vám, by
vyjeveně ve dveřích stojícímu a pravila: ; jste —slyšela jsem, že ve své nemocnici
^,Jdi a pomoz Groomovi mého koníka ob i chováte nemocné všeho druhu.“
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„Co zamýšlíte s nemocnými? Či snad
studujete lékařství?“
„Doktore prosím Vás pěkně, co pak si
o mně myslíte!“ pravila Miss Ravlingová
skoro se směšnou vážeností; „nestuduji,
chci se —provdati.“
Doktor po těchto slovech stal se velmi
vážným. Hleděl jí pevně do očí a poněvač
měl její ruku posud ve své, hledal rychle
její tepnu. Než tep byl dokoná pravidel
ný, zdravý a pokojný. Nevěda co si má
myslet, pravil znovu:
„Vy že se chcete provdati“—
„Ano doktůrku, provdati/· ujištovala
jej Miss Anna a poča a se rozkošně smát.
„Doktore! já chci se vdáti s některým
nemocným z vaší nemocnice!”
„S nemocným z mé kliniky?” opakoval
vážně a s úžasem d -ktor.
„Tak jest, chci se s nemocným z vaší
nemocnice provdati, ať jest mladý anebo
starý, hezký anebo ošklivý, chudý jako
myš anebo hohatý jako Kroesus — jako já,
vše jedno. Jen jedinou vlastnosť musí
mít, doktore, jednu nevyhnutelnou vlast
nosť.”
„A ta by byla?” ptal se doktor napnutě.
„Musí být smrtelně nemocným a brzo
zemříti; nejlépe hned po oddavkách, nej
později osm dní po nich.”
Doktor přeložil nohy, sepjal ruce s bri
lianty na bř šku a mezi tím co oba
palce bílých jeho rukou pracovaly v ry
chlém mlýnku, díval se střídavě s pozdvi
ženými brvami na strop aneb na hezounké
devce.
„Proč,prosím, otázka-li dovolena,chcete
se provdati za na smrt nemocného z mé
nemocnice?” ptal se po chvilce s nezmě
něnou tváří.
„Nůže povím Vám to doktůrku! Hleďte
měla jsem strýce Jediaha Murphinsona,
byl to muž velké váhy jak dle těla tak
dle měšce. Bylť v mládí svém právě tak
moudrým jako vy a neženil se. Však ve
stáří, kdy člověk stává se dětiným, stýska
lo se mu, nabyl pak plného přesvědčení,
že jen člověk ženatý může býti dokonale
šťastným. Z tohoto tedy stanoviska uči
nil též zvláštní svou závěť. Odkázal mi —
bůh mu dej věcné blaho, neboť zemřel a
více zajisté žádnou hloupost’ nevyvede
svých pětKrát stotisíc s podmínkou, bych
se, jestliže se to již nestalo, během tří
měsíců po otevření závětě vdala. A čas
daleko juž pokročil a jest tedy nutno,
doktůrku, bých se po nějakém ženichu
i v

v

ohlédla. Považte je to půl millionu!
Cnci proto podmínce oné vyhověti.”
„A zároveň ji také obejiti!” přerušil ji
vážně doktor s předhůzkou.
„Vy jste řekl! doktůrku,” odvětila, ky
nouc mu laškovně hlavinkou.
Doktor se zamyslil.
„Račte mít rodiče?” ptal se po chvilce.
„Otázka ta je docela zbytečná doktůr
ku. Jsem plnoletá a jsem tudíž paní
svého jednání. Snad vám to stačí, či
ne ?”
,,Chci o tom přemýšlet, Miss,” pravil
doktor, vstávaje zvolna jako jeho host;
„zítra, Miss, budete míti v tuto dobu od
pověď.“
„J/érci, doktore, tedy zítra v tuto hodi
nu, Good bye!
Pomůžete-li mi z ne
snáze, obdrží vaše klinika deset tisíc do
larů, jinak ovšem budu hledati pomoci
jinde. Nebuďte blázínkem, doktůrku;
není to přec nic nezákonného, proto roz
važte si návrh můj ještě ednou. „Good
bye!”
Odešla se šumem, který spůsobila dlou
há vlekna jejího šatu.
Doktor zůstal po dlouhou chvíli nehyb
ně na témž místě stát a^patřil na dvéře,
jimiž podivná dívka zmizela, pak rychle
se obrátil, zkřížil na zad ruce dle svého
již zvyku a přistoupil k oknu. Poznená
hla se přísný jeho obličej vyjasňoval. Do
bromyslná maloučká a m udrá očka se
ještě více menšila a kolem nich skupilo
se tisíc drobných vrásek, jaké se obyčejně
při příjemném nějakém dojmu mnohým
lidem tvoří. Nějakou chvíli tak stál tu
zamyšlen, pak vzal klobouk a odebral se
do kliniky ku svým nemocným.
A věru že doktor Sealsby o mnohém
dnes mohl přemýšleti. Podivné přání
mladé dívky zaměstnávalo jej i r noci.
Spal velmi špatně a měl nepokojné s y.
Druhého dne ráno procházel se doktor
po pečlivě upravených stezkách malé své
zahrádky, vlastně květnice. Čarovná vů
ně plnila ranní vzduch počínajícího krá
sného červnového dne. Celé buquety růží
objímaly jemné stonky keřů a tu a tam
poupátko, teprvé teď v ranním šeru propuklé, zatřpýtlo .se v prvém paprsku slu
nečním jako démant, majíc vhlavince své
bělostnou slzu rosy. Doktor však na ve
škeré tyto krásy velmi málo dbal. Něco
zcela jiného jímalo celou jeho mysl. Za
myšlen tu a tam se zastavil a pohledl na
své miláčky, růže, však dle všeho je ani
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nevidě], neboť oko jeho svezlo se po nich
matně a zase pomalu, brzy rychle chodil
křižovatkou bělostných pěšinek zahrad
ních.
Biížil se sluha. „Ona podivná dáma,
která zde včera byla, již opět přišla,“
hlásil černý hospodář doktorův, „a dva
páni dnes ji provázejí.”
„Doveď je do vrtací komnaty a řekni
jím, že prosím, by mne na několik oka
mžiků omluvili.”
Sluha se vzdálil.
Pevným krokem odešel nyní doktor do
své kliniky. V temné chodbě, kam vni
kalo sporé světlo jen barevnými skly, se
zastavil přede dveřmi, na nichž znatelně
napsáno bylo číslo dvaačtyřicet. Hlídač,
který tu byl u nemocných, rychle otevřel
mu dveře. Zevnitř visela na nich břidli
cová tabulka se jménem „John Karásek“
profesor, otráven morfiem.”
Lékař vstoupil zvolna do jizby. Nemo
cný seděl, spíše ležel ve vysoké lenošce,
zahalen jsa kolem a kolem velikou bílou
přikrývkou. Měl bílé spodky a dlouhý
převlečník z bílého barchentu. Hlava
jeho byla obvázána bílým velkým vlně
ným shavlem.
Je-li starým či mladým, bylo těžko
uhádnouti, poněvač z jeho obličeje bylo
znát jen oči a nos. Silný tmavý vous kryl
tváře a bradu. Však oči i nos spíše nále
žely mrtvole než člověku živoucímu, obé
bezbarvé, bez krve, sinavé a ztrnulé.
Teprve když doktor chopil se jeho
ruky, zdálo se, že se mu sebevědomí vra
celo, z bezlesklých očí vyšlehl na chvilku
plamen života, zmizel však právě tak ry
chle, jak byl přišel. „Jak jest vám dnes,
profesore?“ ptal se doktor.
Rty nemocného stáhly se matně, což
měl snad být úsměv; svěsil hlavu a dutě
sotva slyšitelně svezlo se mu přes sinavé
rety:
„Velmi dobře.”
Na znamení doktorovo přistavil dozor
ce k nemocnému stolek s psacím náčiním.
Zde psával doktor obyčejně své předpisy.
Doktor upřel na chvíli pevně zrak na
nemocného, pak zvolna namočil péro, vzal
list papíru a obé předložil nemocnému:
„Sem na toto místo napište své jméno,“
přikázal mu rozhodným hlasem.
Nemocný pozvedl ruku, chopil se pera,
leč nadarmo, vypadlo mu ihned z kostna
tých bezmocných prstů.

„Napište ihned ,John Karásek* — po
roučím tak!“ opětoval doktor pevným
hlasem.
Bez vůle, aniž by hnul tahem v bledém
obličeji psal nemocný, upíraje neustále
matný svůj zrak na tvář doktorovu, poma
lu, ale jistě velkými literami „John Ka
rásek” na naznačené místo, pak nevýslov
ně jsa vysílen, sklesl do lenošky.
„Dobrá,” pravil doktor více pro sebe,
„myslím, že to půjde.” Na to obrátil
se ku dozorci a šeptal mu cosi a vyšel z
jizby.
Po málo minutách vešel Dr. Sealsby
do komnaty, kde Miss Ravling a oba pá
nové jej očekávali.
.,Nuže doktore,” zvolala mu dáma roz
číleně vstříc, „jak je, jste odhodlán přání
mé vyplniti?“
„Jsem. A páni?“ odvětil doktor s táza
vým pohledem.
„Mr. Dunfort, soudce distriktu, a no
tář doktor Jeffers,“ představovala Miss
Ravlingová, „Doktor Sealsby!“
„Myslíte tedy ještě dnes svůj návrh do
opravdy, Miss“
„Zajisté, doktore, zajisté; zcela oprav
dově a vážně, jsem připravena! Za dvě
hodiny odcestuji na jih k bratru; vidíte
tedy že mám velmi málo času, smím-li
tudíž prosit?“
Dr. Sealsby mlčky zazvonil.
Oba páni jsouce o celé záležitosti Miss
Ravlingovou zpraveni, vyňali své zápisní
ky a připravili se k následujícímu hned
obřadu oddávat ímu.
Nastala krátká přestávka. Miss Ra
vlingová spěšně stáhla závoj přes oči.
Dveře se otevřely a v křesle na kolečkách
zvolna vezli sem dva sluhové morphieni
otráveného profesora v témž obleku a y
tetéž poloze, v jaké jsme jej před půl ho
dinou v jizbě jeho nalezli.
Nádherné okolí s přepychem zařízené
komnaty, oba úřadníci a mladistvá dáma
neučinily ani v nejmensím nějaký dojem
na nemocného. Bez vlády tu ležel jak
mrtvola, jen velké černé jeho oči pomalu
a jaksi těžce bloudily z předmětu na
předmět a dokazovaly, že v mdlém tomto
těle dlí posud život. Též při obřadě nemo
cný se nezměnil, ač nutné při tom formál
nosti musel vykonati, jako vyjádřiti své
svolení a p., jsa k tomu donucen přísným
pohledem doktorovým. Jen jednou při
hlasitém volání jeho jména, zdálo se, že
nemocný chtěl povstati, vsak pohyb ten
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byl tak slabý, že sotva jej okolo stojící
spozorovali, a nemocný zase upadl v dří
vější nehnutosť.
Celý obřad byl odbyt a zdálo se, že
Democný toho ze všeho ničeho nechápe.
Ná pokyn doktorův přišli opět dva slu
hové a zvolna odvezli nemocného z pokoje.
Miss R;v lingová— lastně Karásková
chvatně se vzchopila, jakmile se dvéře za
manželem jejím zavřely.
„Tisícero díků, doktore! Tisíc díků!“
zvolala, uchopíc ruku lékařovu. „Pova
žuji se již za vdovu a dnes ještě měla
bych obléknouti se v smutek, což mě mi
mochodem řečeno, velmi dobře sluší - ale
k vůli lidem a k vůli — mému drahému
muži proč nemohu!“ smála se. „Tisíc
díků, doktore! Zde páni mají již plnou
moc ohledně oněch desíti tisíc dolarů,
které vašemu ústavu věnuji. Musím jiti
adieu, drahý doktůrku! — Adieu pánové!“
Oba páni však byli na oko tak příliš
zaměstnáni rovnáním svých papíru, že
snad úplně přeslechli švitoření mladého,
divokého děvčete.
Doktor se tenkráte neusmíval; nemohl
při nejlepší vůli. Obrátil se k oběma
pánům:
„Doufám že zakončení tohoto obřadu,
který jak se domýšlým není skončený,
odbydeme si v mé jídelně. Po snídaní
můžeme pak obchod ohledně oněch desíti
tisíc dolarů odbýti.“
Oba páni se zdvořile poklonili, zavřeli
své zápisníky a pomalu opustili komnatu.
„Podobné oddavky nezažil jsem po dobu
dlouhého mého úřadování,“ pravil soudce,
jsou však dokoná zákonné, dokoná správ
né. Jakou nemocí trpí profesor Karásek?“
Doktor pokrčil jen rameny. Jak daleko
jsem se mohl dověděti nastudil se na
svých výzkumných cestách po západě a k
ulevení nesnesitelných bolestí užíval in
jekcí (vstříkání pod kůži) morphiových.
Co mu z počátku bylo výborným lékem,
stalo se na konec nutným požitkem, jako
kiiřáku tabák, což mu konečně, vzdor
velké životní jeho síle, rozhlodalo celý
systém nervový a zkazilo dokoná ústrojí
zažívací. A tak ze silného muže stal se
blbý polomrtvý slaboch. V takovém sta
vu, nalezl jsem jej v jedné brooklynské
krčmě, postrádajícího veškerých prostřed
ků a přátel. Vzal jsem jej do své kliniky.
To je vše.“
f
„Dle všeho není Angličan?“

„Nikoliv, však národnost jeho jest mi
úplně cizí, a nemohl jsem vypátrati, jeli
kož nenalezl jsem u něho žádných listin.
Měl *otva nej nutnější oděv a v nynějším
jeho postavení, jest velmi těžké něco se
od něho dověděti a sotva se také dovím,
poněvač jde to s ním s kopce. Jen zá
zrak nějaký jej zachrání a já v zázraky
nevěřím/
„Podivné, zvláštní. A jak je stár? mnoho-li mu asi hádáte?“
Doktor pokrčil opětně rameny.
„Stav jeho činí každé posouzení velmi
nejistým, myslím tak kolem třiceti. Však
právě jsme u cíle. Prosím račte vejiti
pánové!“
II.
Prošly zatím tři léta. Byla krásná srp
nová noc. Hvězdy třpytily se na nebi jas
ným leskem a obloha jak by potažena
zlatou šití. Vál jemný teplounký jižní vítr
a celá krajina chvěla se v polosvitu tiše
plynoucího měsíce.
Břidlicové střechy Piazzy, hotelů i soukromných domů plály mdlým stříbrným
leskem, podál města z temna nořila se
Saratoga Spring s pověstným parkem a
zahradami, kolem villy boháčův Piazzovských.
V Saratoze Spring bylo dnes hlučno.
Moře paprsků světelných lilo se z oken a
kolem kladly se ostré stíny.
Ze sálu zavznívala hudba. Skrze vysoká
gothická okna verandy bylo lze spatřiti
dlouhou taneční sin a nesčíslné plameny
voskových svící, jichž světlo odráželo se
od lesklé podlahy síně a vycházelo ven,
závodíc tu s leskem měsíce. V zadu pak
„drawing rooms.“ Venku nesčíslné množ
ství haluzí úponkovitých rostlin pnulo se
po nádherném sloupořadí, šíříc kolem
tajemné šero.
Právě zavzněla šumná melodie národní,
„Hail Columbia“ a přehlušila živý hovor
pánů a dam,malebně stojících v skupinách
a nedočkavě očekávajíce začátek kotilionu. Bylo tu krásy a elegance, nádhery
a bohatství. Byla tu zastoupena Unie
švarným svým dňstojníctvem všech stupňů.
Orchestra dal znamení. Páry se seřadily
a ostatní uchýlili se do vedlejších komnat,
do loubí uměle vykouzlených z tropi
ckých rostlin palem a kapradí
Jedna z oslňujících kras stála v pozadí
a dlouhé listy palmy snášely se jí nad
krásným čelem. Teď se nahnula, posadila
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se na pohovku. Hudba hrála tak toužně
a žádostivě. Podle ní stál pán pravé
mužné krásy. Oko jeho nespouštělo se
vnad krásné ženy. Sklonil se k ní a jemně
uchopil se její ruky a vtiskl na ni horoucí
políbení.
„Mihotný třpyt hvězd a bájné světlo
měsíce,“ šeptala, „které tak měkce obmyká dálnou, dálnou zemi, tak ladně souhlasí
se tichým štěstím které plní mou duši.
Nebudeme tančit, viď Henry, nepokazím
si krásnou tak náladu.“
„Ano!“ pravil Henry, jinak major ze
Salisů, vroucně, sklonil se a díval se jí
něžně do očí.
Oba byli zasnoubeni a tvořili pravý
obraz štěstí. Pevná mužná, athletická
jeho postava vyjímala se ve vojenském
stejnokroji majestátně. Celé chování jeho
bylo velice uhlazené a zdobné.
Miss Annu známe, jest to tatáž dívka,
která provdala se k vůli ohromnému jmě
ní za nemocného. Jest to Miss Anna Ravlingová. Ztepilá její postava během doby
se krásněji ještě vyvinula. Tvary její
sálaly horoucností j'hu a oči hrály tem
ným žárem, ač zíral z nich zase klid, který
jest důkazem pevné a jisté povahy a hlu
boké dojemné mysle.
„Chceš snad síň tuto opusti ti?“ tázal se
major „anebo mám — “
„Připrav všechno k odchodu, prosila,
něžně se usmívajíc a tisknouc· mu vřele
ruku. „Tetu Dorah nalezneš v jídelně,
já posečkám zde.“
Odešel.
Podeprouc čílko bělostnou rukou, snivě
hleděla do širé noci, rozjímala o příští
slasté budoucnosti. Neslyšela, že jakýs
muž k ní přichází, jak chvatně a bázlivě
ohlížel se na všechny strany a pak dlou
hými, ale tichými kroky k ní se blížil.
Skoro těsně před ní se zastavil. Stín
jeho zavadil o záclonu kryjící okno, byvši
tím upozorněna, pozvedla hlavu a s táza
vým pohledem zírala na cizího muže.
„Odpustíte, že vás ruším, Miss, pravil
cizinec tlumeným ale pevným hlasem a
přikročil k ní tak těsně, že ona jsouc dr
zostí touto uleknuta, vyskočila a couvla o
krok zpátky.
„Odpustíte, že vás ruším. . . .“opakoval
znovu. „Však si ale již na mnou přítom
nost’ zvyknete, dodal s takovou jedovato
stí, že se Miss Anna úzkostlivě ohlédla,
nepřicházi-li drahý její Henry.

„Mé jméno jest Jan Karásek, a já jsem
ten šťastný, který jest juž po tří léta man
želem krásné a bohaté Annie Ravlingové
— bohužel že dosud jen dle jména!ť
Miss Annie Ravling chtěla prchat jako
před strašným zjevením, však síly ji opu
stily. Matně podepřela se o bělostný pi
líř, jakých bylo v taneční síni padesáte a
zírala vytřeštěným zrakem na strašného
— svého může! Líce její zbledly Jdo
sinava. hty chvěly se a celá bytost’její
třásla se nesmírným rozčílením.
„Jsem velmi galantní manžel, má zlatá,
pravil, kloně se, posměšně dále, při čemž
přes jeho sličný ale veškerými vášněmi
zbrázděný obličej přelétl odporný úsměv
ďábla, „dal jsem vám tuším dosti času k
přemýšlení a k úvaze, jakým asi spňsobem nejlépe mohla byste svého manžela
uvítati. Doufám, že nebudete ničeho
proti tomu namítat, když podnikneme,
ovšem poněkud pozdě, naši svatební cestu
do vnitř země a hned v příštích dnech,
bez tety Dory a bez
jistého majora
Salise.“
Annie ustupovala hrůzou.
„Prosím, jen sedněte, drahá, já nejsem
ještě nikterak u konce. A jak se mi zdá,
vy jste radostí nad naším shledáním celá
bez sebe. Zapovídám vám od této chvíle
a sice mocí muže k vlastní ženě, by jste
nadále s majorem Salisem buď mluvila,
aneb jej sobě na blízku trpěla. Vy ne
smíte mu rovněž nic o mně říkati, jinak
vystoupím proti vašemu milenci, drahou
šku s revolverem v ruce a zítra již bude
celá Sarato^a věděti, že Miss Annie Ravlingová vlastně jest lady Karáskova! Za
čtyřmecitma hodin — nechci se Vám tak
najednou vtírati, obdržíte mou druhou
návštěvu a pak smluvíme se <· dálším.
Očekávejte mně drahá, dost možná, že
bych i odstoupil, však suma musela bý
být přiměřeně velká, neboť ztráta tak he
zounké ženušky jest přece jen přílišná.
Dobrou má drahá!“
Sáhl po její ruce.
Miss Annie napjala veškerou sílu a od
strčila jej daleko od sebe a v témž okam
žiku skácela se s děsným výkřikem k
k zemi. Pan profesor Karásek se chvatně
vzdálil.
Omdlelou na zemi ležící nalezl major
Salis svou snoubenku, když se byl právě
za několik vteřin po líčeném výjevu vrá
til, aby ji k připravenému kočáru dovedl.
Polekán, zvedl ji,mluvil k ní krásnými
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slovy, volal ji nejsladčími jmény. Až
„Máš pravdu, teto!“ vzkřik a divoce a
chvatně odstranila si rozpuštěné vlasy s
konečně podařilo se mu ji vzkřísiti.
Tise a poslušně jako dítě, nechala se
čela.
„Byla jsem bláhovou, však nebudu
věsti ku kočáru. Vsedla do něho jako ve
spaní a rovněž tak vystoupila, když při více! Odpusť mi; — Chci a budu jednati,
jeli k ville, kde bydlela. Teta Dora zvol ano já se zbavím oné skály, která mě na
na dovedla ji do drawing room. Též i prsou tíží!“
„Jaké že skály? — O čem pak mluvíš
zde seděla, jsouc bledá jak smrt a upírajíc
vytřeštěné oči v prázno. Nej jemnější
Annie?“ ptala se teta.
Zarmoucenou krásnou tvář svou upřela
prosby tetiny ani snoubence nevyloudily
jí ani hlásku z modravých těsně sevřených
dívka na tetu jakoby se divila, že může
rtů, marně patrali oba co se jí hrozného býti někdo na světě, který by o hoři jejím
přihodilo. Po chvíli vstala, uchopila se nevěděl, pak vrhla se do náruče staré tety
a skryla uslzenou tvář svou na ňadrech
svíčky a pomalu odešla do své ložnice.
Teta Dora a major Salis v živém hovo věrné této ženy.
ru rokovali marně a pátrali po příčině po
„O že dříve jsme se nepoznaly,“ zvolala
divného obratu v jednání Annie.
v bolném roztoužení, a zajisté nebyla bych
šla do dívčího ústavu Newoyorského —
Bylo velmi pozdě, když major odešel.
Brzo na to všechno ve ville umlklo a ty by’s mě byla nechala při sobě, viď! světla pohasla. Stromy stavení obklopu Ale dnes jest pozdě, na všechno pozdě!
jící ztratily se ve tmě a jen hmoty vyso Prosím, neptej se teto, neptej se aspoň
kých topolů třpytily se v lesku za horami
nyní zlatá drahá telo“ vzlykala nešťast
zacházejího měsíce, který koupal své zele- ná, „nech, abych se vzpamatovala,“ posud
navo stříbrné paprsky v hustých oblacích jedna ještě cesta a ta jest jedinou nadějí,
páry z temného údolí vystupujících.
později, snad dovíš se všeho! Posla,
Jen jediné světlo ještě hořelo—v ložni potřebuji, drahá teto—posla a jest tak
ci Annie. V hluboké měkké lenošce sedě pozdní noc — můžeš mi opatřiti posla na
la Miss Annie a bez cíle dívala se do tem telegrafní úřad—o prosím tebe, jdi—jdi!“
né noci anebo do světla dohořívající sví
Těmito slovy dostala „zlatou, drahou“
čky. Dlouho trvala v tomto bolestném tetu až ze dveří. Sama pak přiskočila k
snu, jen chvilkou vydral se jí povzdech psacímu svému stolku. Péro její letělo
ze stísněných ňader. Krásné druhdy tahy jen po papíře, když psala:
její byly teď křečovitě zkřiveny a rety
Dr. Sealsby v New Yorku!
chvilkou bolestně se záchvěla. Hodiny nad
Jsem oloupena o veškerý můj životní
krbem odbíjely právě druhou s půlnoci a klid. Profesor J. K. z vaší kliniky jest
nešťastnice seděla tu posu l, pohřížena zde. Přijďte ihned zachraňte mne před
jsouc v těžký, trapný sen - sen z doby ním. Zaplatím dalších deset tisíc za
dávné, sen vstalý z mrtvých jako děsná vaše služby.
Miss Annie.
V témž okamžiku vešla teta Dora,
příšera.
Vzdor pozdní hodině otevřely se p jed „Podej sem,“ pravila stará paní, „nevím
nou dveře a v tmavém nočním oděvu
sice o co se jedná, však jsem přesvědčena,
vstoupila sem teta Dora.
že neučiníš nic, co bylo by tebe neho„Annie!“ pravila zprvu sotva slyšitelně,
dno.“
ale přísně „vždyť sedíš u otevřeného
„Díky, tisíceré díky teto, vzlykala zno
okna, co myslíš?—Proč pak nejdeš spát, vu pohnutá Annie, „jen rychle, rychle s
drahoušku?“
dopisem tímto na telegrafní stanici.“
Teta odešla a sotva za minutu se zase
Annie pohlédla vzhůru, jako vzbuzena
vrátila.
F,Nyní však Annie,“ pravila, „mu
ze sna
síš ulehnouti. Pojď!“
„Annie,“ zvolala znovu teta zoufalým
hlasem, „pozbýváš rozumu? Jsi jako dítě.
Pomohla dokoná vysílené se svléknouti,
Ať stalo se již cokoliv - sluší se tato sla a davši jí políbení na čelo, vzala svíci a
bosť na dceru Mortona Ravlinga, na vnu tiše se vzdálila.
čku bohatýra, který pod korouhví WashPo malé době bylo lze poznati, dle pra
ingtonovou bojovali“
videlného dýchání, že Annie podlehla
Miss Annie chvíli pohlížela do hubené
dnešnímu velkému rozčílení a usnula.
Utrpení tělesné zvítězilo nad mukami
a vráskovité tváře mluvící, pak rychle se
vzchopila.
duševními.
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Však ve vedlejší komnatě seděla teta
Dora při shasnuté svíci po celou noc.
* * *

Pronikavým zahvízdnutím a mocným
•oddychováním oznamoval se v nádher
ném nádraží Saratogy vlak z New Yorku
přijíždějící.
Mezi davem obecenstva vystupujícího
spatřujeme též dra. Sealsbyho. Celá
tři leta minula od doby, kdy posled
ně jednal s onou podivnou dívkou! Dlou
hý ten čas přešel, aniž by zanechal na
něm jakési stopy. Vlas jeho sice prořídl
a sešedivěl, tahy drobet ztratily na své
prísnosti. V Saratoze byl dobře znám,
aniž by se koho tázal, šel pěšky až do
Grand-Union-Hotelu. Zde dlouho roz
mlouval s účetním, který jej doprovodil
až do čítárny hotelu, v němž sedělo ně
kolik hostů u malých pěkně pracovaných
stolků a byli zabráni ve čtení časopisů.
Doktor odložil plaid, hůl a malý cestov
ní vak a usednuv, vzal bez rozmyslu ně
jaký časopis a zdálo se, že úplně jest po
nořen v zajímavosti „Times.“ Kdo by jej
však byl blíže pozoroval, shledal by, že po
zorně prohlížel si přes „Times“ všechny
přítomné hosty. Oko jeho zastavilo se na
gentlemanu bledých tváří, postavy střed
ní, s vlasem černým a s plnovousem. V
nejbližším okamžiku otevřel jeden z čer
ných sluhů dvéře salonu a tázavým hlasem
«volal:
„Mr. John Dougherty ! ? — žádá se pan
John Dougherty!“
Muž, kterého dr. Sealsby pozoroval, při
tomto jméně vyskočil na půl do výšky,
a'e hned na to se vzpamatoval, aby zakryl
veliké své rozčílení, schoval se za veliký
papír New Yorského Heraldu.
Černoch zmizel, když byl svou úlohu
provedl, zdánlivě nenašed toho, kterého
hledal.
Doktor, který vše byl tak nalíčil, viděl
dosti. Vstal pomalu a chladně, došel k
onomu muži a usedl podle něho a chladně
rozevřel „Times“. Týž podezřele po stra
ně na doktora pohlédl a chtěl se vzdáliti.
Doktor rozprostřel noviny tak, aby je
žádný neviděl a pravil po tichu:
„Prosím zůstaňte pane Dougherty,“ a
položil mu ruku na koleno, aby nemohl
vstáti „střežte se učiniti jakýkoli nepokoj
neb vzrušení — bylo by to vaše neštěstí.
Poslyšte mě a zcela pokojně odpovídejte.
Rozumíte?“

Oslovený chtěl pln zděšení prchnouti.
Doktor pozvedl hrozivě ruku a přísně po
hlédl mu v o^i.
„Poslyšte mě, pravím/“ opětoval dok
tor a hlas jeho chvěl se tajenou zlostí.
„Jsem o všem velmi dobře zpraven, leč
buďte rozumným, nechci V aše nešt stí.
Váš osud jest úplně v mé moci. Vy jste
soukromný tajemník doktora -lefferse,
který vás před třemi měsíci vyhnal pro
podvod. Vy jste při svém odchodu uz
mul právníku Jeffersovi veškeré listiny o
sňatku profesora Jana Karáska a Miss
Ánnie Ravlingové, kteréž doktor nechal
ležeti na pohovce. Mlčte,“ pravil přísně
doktor, když Dougherty na smrt bledý
cosi jektal a znovu pokusiti se chtěl o
útěk, „varuji vás jen pro vlastní vaše do
bro!—Vy uzmul jste ony listiny a včera
chtěl jste upotřebiti práv profesora Ka
ráska, abyste z Miss Annie Ravlingové
dostal peníze. Chcete to snad zapříti? Zkuste to, a zavolám venku čekajícího
detektiva. Nuže jak?“
Dougherty seděl tu zdrcený s očima
daleko z hlavy vystouplýma, které úzko
stlivě semo tamo těkaly, kudy z hrozného
toho postavení pána svého mohly by vy·
svoboditi.
„Vaše mlčení jest mi důkazem vašeho
přiznání,“ pokračoval doktor tiše za roz
loženými novinami, „dejte mi ihned dotýčné listiny a opusťte jak nejhbitěji
můžete Saratogu! Kde jsou listiny?“
„Zde,“ jektal Dougherty a pomalu vy
tahoval svazek listin s tváří nanejvýš
kyselou. Doktor listiny vzal mu z ruky.
„Velmi dobře. Za půl hodiny opustíte
Saratogu. | Adieu!“
„•Já—já,“ pravil zoufalým hlasem ne
šťastník.“
„Co přejete si ještě?“
.,Nemohu, nemohu přání vaše splnit—
nemámť peníze!“ vyrazil ze sebe Doug
herty.
„Mnoho-li dluhujete zde v hotelu?“
„Asi pět a sedmdesát dolarů/·
„Well, zde muži je stovka!“ pravil
doktor podávaje mu bankovku. „Snad
nyní jste úplně volným—Adieu! Střežte
se, byste za krátko nepadl v ruce přísněj
šího soudce! -Adieu!“
Doktor chladně schoval listiny do kap
sy, položil „Times“ na patřičné místo, vzal
svrchník, plaid a cestovní vak a volným
krokem opustil čítárnu. Žádný z přitom-
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ných nepozoroval co kutilo se za novina
mi doktora Sealsbyho.
Za málo okamžiků zvedl se také pan
Dougherty a hlavu maje skloněnoil, celý
zdrcen kolísavým krokem vyšel z komna
ty. Půl hodiny na to opustil hotel a s
nejbližším vlakem Saratogu.
Miss Annie seděla v nádherné komnatě
všecka na mysli skleslá. Vlak z New
Yorku přijel již v poledne. Jsou právě
dvě hodiny a doktor Sealsby ani nepřijel
ani neodpověděl na její telegram. Cekala.
Bylo to rozhodnutí nad příštím jejím
osudem, na kteréž čekala. Byl onen drzý
muž z včerejšího plesu skutečně profesor
Karásek? mohl práva svá skutečně i před
zákonem si dobýti? Takové myšlenky
vířily jí hlavou a jako dýky vrážely se v
srdce. S hrůzou pomýšlela na všeobecný
skandál — a její drahý snoubenec! O hro
zné, hrozné! Bylo toho mnoho na slabé
síly její, raději stokrát smrť. Dnes ne
mluvila posud s nikým ani s tetou Dorou
ani se snoubencem; chtěla dřívemíti sama
jistotu, než-li by tajemství své svěřila
těm, kteří na ně měli nej bližšího práva.
Tak dlouho seděla v křesle, pohlížejíc
snivě oknem na vánkem třesoucí se vět
voví. Ze zdáli zavzněl hrkot kočáru,
blížil se víc a více — zastavil před vilouSlyšela jak kdosi se po ní ptá a již při
chází, vyskočila hbitě, však v témž skoro
okamžiku sklesla zase v křeslo, všecka
jsouc vysílena. Komorná přinesla visitku
Dr. Sealsbyho, několik minut po tom stál
týž před ní. —
„Milostivá paní, přála jste si mého pří
chodu,“ pravil lahodným a klidným to
nem doktor, lehce se ukláněje. „Jak vi
dím, jste velice rozčílena a bude proto
lépe, ráčíte-li mi dovolit, bych sám napřed
mluvil, snad podaří se mi vás upokojit.“
„Nejdříve tedy vám chci říci, milostivá
paní,“ pravil doktor sedaje v nejbližší ži
dli, „že za několik těch hodin, co jsem
v městě, dověděl jsem se o veškerých vás
tísnících záležitostech. Pak budiž vám
pro uspokojení sděleno, že onen chlap,
který se vám jako profesor Karásek před
stavoval, jest obyčejný drzý podvodník
a v tomto okamžiku veškeré jeho papíry
mám v ruce já, on totiž smlouvu vaší sva
tební ukradl. Nyní není ho více v Saratoze, kterou, byv mnou zastrašen, dávno
opustil. Jeho tedy více se nemusíte obá
vat, já ručím vám za to svým slovem.
Jste s tím spokojena, milostivá paní?“

Miss Anna potěšitelnými těmito zprá
vami nabyla zase klidu a moci nad sebou
a klidně, však bolně pohlížela v pohnutý
obličej doktorův.
„Dlouh) již tomu, pane doktore, pra
vila slabým hlasem odhrnujíc si kadeře s
čela, „co jsme se naposled viděli. Stalo
se to po dvakráte a pak uplynula dlouhá,
dlouhá doba. Tehdy jsem právě vyšla z
ústavu dívčího v New Yorku, byla jsem
příliš mladou, nezkušenou, divokou, roz
marnou, však samostatnou a pevnou vůlí
předběhla jsem jiné o dvacet let napřed.
Co jsem tehdy učinila, bylo přirozeným
následkem posud neustálené povahy, ja
kou dívky z ústavu vyšlé vždy ovládány
bývají. Však za to vytrpěla jsem mnoho,
přemnoho doktore, a musím doznati bohu
žel, že ne neprávem; však jsem tomu povděčna, chci by tak odčiněn byl můj blou
znivý a nesmyslný čin. Ano na to jsem
hrdou. Děkuji vám za vřelou soustrast’ s
mým osudem doktore —příteli! — Ale!“
načež se nakrátko zamlčela, „nejsme po
sud u konce, doktore!“
Zamlčela se na chvíli pak pokračovala
se slabě se chvějícím hlasem.
„Drzý onen ničema který mě včera ob
těžoval, tedy ukradl listiny týkající se
mého sňatku; on nebyl tudíž profesorem
Karáskem, doktore!“ pravila, skloníc se
hluboko k němu, takže vlnovité krásné
kadeře její dotkly se až čela doktorova.
Doktore jest profesor Karásek — ze
mřel skutečně?“
„Ne!“ pravil doktor zvolna a vážně.
„Žije posud a jest tudíž zákonným
mým manželem?“ ptala se, všecka se
chvějíc.
„Ano.“
Miss Anna skryla krásný, ale nyní jak
sníh zbledlý obličej v dlaně a hlasitě zalkajíc, sklesla na pohovku. Po malé chvíli
posouvl doktor blíže k ní svou židli.
„Profesor Karásek, tento muž s podiv
ným tak pro nás oba jménem, žije posud.
Po vašem sňatku vyseděl jsem mnoho
nocí a usilovnému mému namáhání poda
řilo se jej zachrániti. Konal jsem svou
povinnosť jako lékař i člověk zároveň,
nestaral jsem se o záležitosti cizí, tím
méně dbal jsem snad neb pomýšlel na ne
příjemnosti, které by vám z toho mohly
vzejiti. Anebo se domníváte, že měl jsem
jej k vůli vám — k vůli choutce rozmar
ného děvčete—nechat zemříti? Já jsem
jej zachoval při životu; byl jsem a budu
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hrd, že se mi tak podařilo. Počal jsem
jej milovati ne jako jeho dobrodinec,
nýbrž jako soudruha, jelikož jsem znená
hla poznával ušlechtilou povahu a veliké
vzdělání jeho. Jápojmuljsem jej hluboko
vmé srdce a vlivem mým zjezdnal jsem mu
zase čestného místa ve společnosti naší.
Chcete mě snad proto báněti—anebo mů
žete mě snad činiti výčitky, Miss Anna?
„O ne, ne!“
„Díky! Však, jak já jsem jej poznal,
mohu se zaručiti, že on bude ihned ocho
ten nepřirozený tento svazek zrušiti, který
vás dnes k němu proti vaší vůli poutá,
poněvač rozhodný tento čin stal se v době
úplného jeho bezvědomí a mohu vás, Miss
Anna, ujisti ti, že rovněž i jeho tento sva
zek tíží od té doby, kdy jsem mu to
vše svěřil. Protož vás žádám, byste ihned
podala své podmínky stran rozvodu s
vaším manželem, jelikož čas můj jest
přísně rozdělen a já jsem nucen s příštím
vlakem zase do New Yorku odejeti. Jaké
máte úmysly po rozvodu s vaším manže
lem, jemuž jest společný váš svazek právě
tak nenáviděným břemenem, ohledně za
snoubení s majorem Salisem, to jest úplně
vaší věcí. Znám oboustranné náhledy o
této věci a mohu vás ujistiti,že sjednocení
či rozvod váš bude v krátce uskutečněn.
Miss Anna jej klidně vyslechla, po ma
lé chvíli odpověděla slabým hlasem:
„Já vám důvěřuji, doktore!“ Bude nej
lépe všemu učiniti rychlý konec; abych
po neblahém tomto činu, který ztrpčil mi
celý můj budoucí život, měla opětně svo
bodnou vůli. Jsem ochotna profesora
Karáska přijmouti.“
„Obdivuji se vám,“ pravil doktor,
„hledě jí do očí rázným, leč přátelským
zrakem, a doufám pevně že choulostivá
tato záležitosť bude k obojstrannému uspokojení jednou již ukončena.“ Miss
Anna nepozorovala při tom zvláštní úsměv doktorův. „V malé čtvrt hodince
bude tu profesor Karásek,“ pravil doktor
a poroučel se.
Sotva že mohla Miss Anna upraviti toiletu k přijmutí muže, který dle jména byl
jí tak velice blízkým a osobou tak cizím
a vzdáleným, když oba dva pánové dali se
komornou ohlásiti a sledovali ji skoro v
patách.
Se snadno pochopitelnou bázní hleděla
Miss Anna oběma vstříc a na svého
muže ani neosmělila se v prvé chvíli po
hlédnouti; styděla se očividně za neroz

myslný čin bujného svého mládí, teprve
když doktor muže onoho jí představoval
a jméno jeho s důrazem pronesl, plaše
na něho pohlédla — lehké zachvění prolé
tlo ztepilým jejím tělem. S úžasem po
hlížela brzy na doktora a zase na muže,,
který jí byl představen, pak s hlasitým
výkřikem „Henry!“ vrhla se mu v náruč.
„Henry!—můj Henry! - Můj —“ volala,
hroužíc svou hlavinku na prsa svého zasnoubence. , To jsi - ty?“
„Ano, on sám, Miss Anna,“ přerušil ji
doktor, „a zaručuji se vám mou ctí, že až
do dnešního rána nevěděl, j tk věci se
mají. Když bez prostředků a v bídě
bloudil světem, uzavřel raději pod cizím
jménem zemříti, chtěje tak neznám a vše
ho světa prost odumříti.“
„Hněváš se proto na mne Anno ? —
drahá, milovaná
?“
„Oh, Henry, můžeš mi odpustiti ?“
šeptala Anna na jeho prsou.
„Můj obchod jest ukončen, žijte bla
ze,“ pravil doktor.
,,Doktore,“ pravila Anna, chopíc se je
ho ruky. „Vy chcete nyní odcházeti
když jsem tak šťastnou, tak blaženou —
nyní chcete nás opustit ?“
„Právě nyní, drahé mé dítě, jsem zde
již zbytečným, to ostatní vy si již dove
dete povědít. Za několik dní jsem tu zase
— prozatím s bohem.“
Odešel a oba blažení osamotněli.
„Co nyní ?“ tázala se Anna Henryho,
když oba se poněkud vzpamatovali a bu
doucnost tanula jim na mysli.
„O tom nechť rozhodne Mr. Lockwood,
kterýž právě tak znamenitým jako pocti
vým jest právníkem. Promluvím s ním
ještě dnes.
„Nuže jdi, však vrať se mi zase brzy
domů.“
Pan Salis nalezl advokáta v hotelu
sedícího na piazze
Požádal jej o roz
mluvu a když byli sami, sdělil mu celou
podivnou historii svého sňatku.
Starý právník po celou dobu pozorně
naslouchal a pak po malém přemýšlení
dodal: „Na vašem místě šel bych k ně
kterému knězi neb soudci a nechal bych
se znovu na pravé jméno oddat. Tím vy
hnete se veškerým nepříjemnostem a ne
musíte pak nikdy dokazovat,že prof. Kará
sek a major Salis jest jedna a táž osoba,
což jest vždy velmi nepříjemnou věci!“
„Chtěl byste mi prokázati tu čest býti
mým svatebním svědkem?“ ptal se Henry.

O dvě hodiny později přijeli čtyři pá
nové před villu Miss Rawlingové.
Mladá majitelka přijmula je v bílé a
tlasové toiletě, vědělať oč se jedná.
Též i dnes vystaven byl smluvní listr
též i dnes podepsala jej nevěsta a ženich
jako tenkráte, ale s jakým rozdílným po
citem, než před třemi lety na soukromné
oné klinice doktora Sealsbyho.

„S radostí, a nemáte li nie proti tomu,
tedy vezmu s sebou přítele Livingstona
za druhého svedka, a tak celá věc zůstane
mezi námi, na jeho mlčenlivost’ se můžete
spolehnouti.“
„Jsem vám zavázán velikým díkem,“
pravil major potěšen, potřásaje upřímn ě
rukou dobrého juristy.

JPíseň.
Amoroso od Jana Červinky.

Plán pokrytá (lřív jinovatkou
je plna krás
a slavík zpívá píseň sladkou
ve trávě zas!
Pojď, opři rukou svojí hladkou
mé hlavy tíž
a klon na chvíli žití krátkou
se ke mně blíž.

až s tichou písní, lebce hravou
v sen krásnější
tvé jasné oko září smavou
mne skonejší.
U tebe rozplyne se dechem
vždy každý žal.
O skryj mne kyprých vlasů mechem
a líbej dál,
až nebe polibků těch echem
se otřese
a na svém křídle anděl spěchem
nás odnese!

Jen pojď, mé skráně hoří lávou,
a schlaď je rtem.
Chci aspoň sníti s lící žhavou
na klínu tvém,

3\íikdo.
Jana Červinky

amoroso.

Měsíc svítí.
Ale co se děje v duši bez naděje
i když měsíc svítí, kdo ze šťastných cítí?
Nikdo !

Hvězdy hasnou.
Modlitbu však hlasnou, když i hvězdy hasnou
třást se noční tiší, kdo as, kdo ji slyší?
Nikdo.

Hvězdy hoří.
Avšak osud boří i když hvězdy hoří
a kdo ptát se může, vadne-li i růže?
Nikdo !

Půlnoc kvapí.
Ale kdo si všímá, zda, když všecko .dřímá
a když půlnoc kvapí, zrak se v slzách stápí ?
Nikdo !

Rosa padá.
Kdo však z lidí tuší, co se v kterou duši,
když tak rosa padá, za myšlénky vkrádá?
Nikdo !

Rosa chladne.
Květ však také vadne i když rosa chladne,
a kdo v zázrak věří, že jej k žití zčeří?
Nikdo!

Vítr táhne.
Ale kdo to vidí, zda si někdo z lidí,
když kol vítr táhne, mrazem k srdci sáhne?
Nikdo !

Noc je tmavá.
A květ opadává i když noc je tmavá,
kdo však srdce vzkřísí, na nitce-li visí?
Nikdo !

Noc je děsná.
Kdo však může říci, že to srdce tlící
noc, ta černá, děsná, ve své hloubi vtěsná?
Nikdo !

ZA ZRUŠENÍ
OTRO
CTVÍ.
Obrázky z poslední války občanské.
Sebral a prelozil G. B. Reisl.

I.
ČJerní andělé.
Příhoda z válečného taženi v G-eorgii.

„Brzo bude po neblahé té válce, To
rné; není ť ani možné, aby se jiliané je
ště déle udržeti mohli; voje naše jsou
všude vítězné.í‘ Tak mluvil černovla
sý Richard Romer, silný, složitý mladý
muž asi osmnáctiletý k svému soudruhu
Tomáši Jenkinsovi.
,,Pravdu máš“, odpověděl Jenkins,
kterýž mohl býti o polovinu starším,
„sám věřím tomu, že budeme míti brzo
vše přestálé a že se budeme těšiti míru. 44
„V celku vzato, jsem toho srdečně
syt a kdyby se mi nejednalo o věc, za
níž bojujeme, myslím, že bych mohl
uprchnouti. 44
„Nikoliv Dicku, toho bys neučinil,*4
odvětil druhý s úsměvem, „vím že tě vížejiná ještě páska kromě lásky k vlasti.44
„A jaká by to byla?44 tázal se Ro
mer s významným
zamžhouráním očí.
v
·/
„Ci jest jí snad čest aneb věhlasná lás
ka ku zbrani? Nejsem tak ohnivým,
abych zahořel láskou ku kusu starého
chladného železa.44
Jenkins se pousmál. „Ale do ji
stých světlemodrých oček, pokud vím;
od srdečného polibku, jakýž ti jejich
majitelka při odchodu udělala, rdí se ti
tvář ještě dnes, po dvanácti měsících.44
Temně se zarděvší líc mladého muže
byla na to odpovědí a potvrzovala prav
du toho, co povědíno.

„Styděti sé pro to nemusíš, hochu44,
ujal se Jenkins zase slova. „Znám ma
lou Mollie Morrisovu a věru nestává
žádné hodnější rozmilejší dívky nad ní.
Myslíš snad, že jsem nebyl svědkem
vašeho loučení se pod starou vrbou?44
„Myslel jsem na dobrou starou svou
matku, když jsem mluvil. Jak ale by
se soužila, kdyby mne musela přijmouti nemocného, aneb rozsekaného aneb
rozstříleného.44
„Všichni jsme zanechali milujících
srdcí, kteráž na nás vzpomínají, hochu
můj a my musíme nebezpečí směle v
tvář pohlížeti. I pro mne byla to trp
ká chvíle, když jsem ženu i dítko své
naposled objímal,44 pravil Jenkins s po
hledem o přemýšlení svědčícím, „a kdy
bych měl padnouti, neměly by žádného
pomocníka ani ochrance.4*
„Proč ale opustil’s domov svůj.
Tome?44
„Nech ať raději já předložím tobě
otázku tu, vždyť’s ani neměl předeií
psané stan.
„Tys ale měl domovinu, rodinu,
kteráž potřebuje živitele — máš všeho,
abys byl šťastným a spokojeným.44
„Ovšem, že ano, mám však také
vlasť, kteráž mi všeho toho poskytla —
ďábel otroctví musí konečně jednou po
třen býti—o pomstu volala prolitá krev
našich bratří—v hodině hrozícího nebez
pečí nesměl jsem zůstati pozadu—musel
jsem služeb svých zemi nabídnouti.44
z

. zvz
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„Z téže příčiny i já jsem se dal na
vojnu.“
,’,A abys ukázal Molly Morrisóvé, že
nejsi zbabělcem !“ odvětil Jenkins smě
je se a kráčeje s puškou svou na rame
ně na druhou stranu, neboť oba stáli
zde na stráži.

Hluboko dole v Georgii, tam kde ře
ka Tallapoose zdlouhavě jako zraněný
had se vleče, stáli oba tito vojíni, vzdor
rozdílnému svému věku důvěrní přáte
lé s osamělou hlídkou na stráži. Před
nimi malá řeka, za nimi strmé skály
hustým lesem porostlé. Bylo to místo
osamělé — za dnešní noci, kdy měsíc i
hvězdy hustými mraky byly zastřeny a
vítr děsně ve vrcholcích stromů svištěl
—místo dvojnásob osamělé. Jak přirozeno bylo, že mysl jejich se zabývala
příjemnými výjevy z vlasti a vzdále
ných miláčků vzpomínala—vážný muž
své manželky, matky jeho rozmilého
dítka—a mladík, citem celý jsa uchvá
cen, obstarožné matky, jejíž podporou
státi se doufal a kvetoucí dívky, jíž při
svém odchodu lásku svou vyznal ! Jak
živě tanul mu nyní blažený ten výjev
na mysli. Byl to jen výjev chvilkový
—neboť již zavířil buben na znamení k
shromáždění a piskot parostroje proni
kal vzduchem—krátké vroucí obejmutí
— žhavý nekonečný polibek — němé
stisknutí ruky, jež bylo výmluvnější
všech slov—pak poslední „ Bůh tě prová
že jž!“ ze rtů obstarožné matky—a mla
dík se rozloučil aby se šlechetným
svým srdcem bral podílu na boji za prá
vo a svobodu!
Snivě přecházel mladý vojín, vzpomí
nal se srdcem mocně tlukoucím budouc
nosti—tu zafičela kule okolo jeho hlavy
a poplašné znamení zavznělo nocí. Ry
chlostí blesku stál u svého soudruha,
aby s nim ustoupil ku hlídce, s kterouž
byli vysláni. Tu opět zarachotily vý
střely a Jenkins sklesl k zemi.
,,Velký bože! Tome, jsi poraněn ?tc

tázal se Richard pln úzkosti, upustiv
ručnici, aby přítele podpíral.
„Ano, Dicku“, odpověděl Jenkins
slabým hlasem, kterýž prozrazoval vel
kou bolest, ,,ano Dicku, se mnou jest
to v koncích------ “
,,Zavěs se na mou šíji, abych tě do
pravil v bezpečí.“
,, Nikoli v, Dicku—jest to zby tečno—
zanech mne zde—nech mne zde zemříti. Vezmi toto a odevzdej mé ženě —
až se vrátíš domů. Nezapomeň na mé
dítě a—ó bože !“ Hlava jeho sklesla na
zad a hlas mu selhal.
„Tome, Tome, co mám činiti ?“ vo
lal dobrý soudruh, bolestně jsa pohnut.
„Kdes poraněn? Pro bůh mluv !“
Ještě jednou umírající se pozvedl a
ukazuje na srdee, pravil hlasem zmíra
jícím: „Zde, Dicku, zde — nezapomeň
na mé dítě — pozdrav mou ženu ! Za
chraň se však — zaskočili nás, odřízli
nás od táboru—“ Zase sklesla hlava
jeho na zem a nadarmo byly by žena a
dítko čekaly jeho návratu. Bylo to zase
jedno srdce, jež vykrvácelo v zájmu
svobody a půdu jihu posvátnou učinilo.
Ohromné přímě spočívalo na srdci
mladého muže; se zarosenýma očima
pokleknul podle mrtvého. Mezi tím co
okolo něho výstřely rachotily, zatlačil
ztracenému svému příteli oči vyňal je
ho pokrývku z brašny a rozprostřel ji
přes něj—poklekl, aby vtiskl na rozloučekou polibek na ubledlé rty a vešel
pak do tmavého lesa, aby se o svou
vlasjtní bezpečnost postaral.
Kdybys, ubohá ženo, kteráž tak ná
hle jsi se stala vdovou, byla viděla, jak
pečlivě tělo toho, jenž tak drahým ti
byl, k poslednímu odpočinku připrave
no bylo, byla bys hochovi, kterýž s
nasazením vlastního svého života mu
prokázal službu přátelskou, žehnala.
A ty, kvetoucí děvo s modrýma očima
a černokučeratou hlavinkou, kteráž jsi
vtiskla první políbení na mladíkovy rty
a od něho přijala slib, že se hodný a
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poctivý navrátí—s jakou vroucností by vzali chuďasovi vše, domýšlejíce se, že
mu bilo vstříc srdce tvé, kdybys byla jest mrtev. “
Stranou ležela montura Strýce Sama.
viděla tento čin šlechetného jeho srdce !
Zaražen tím co se událo—k smrti za „Ano“, pravil černoch, „ta se holotě
rmoucen ztrátou utrpěnou, dbal Dick té nehodila!“ pak utrhl kus podšívky
Poměr velmi málo cesty,kterouž se bral. hrubé a obvázal rány ubožáka; po té
Klestě si cestu hustými křovisky musel ovinul ho pokrývkou a naložil si svislé
brzo seznati, že boj buď již ukončen, tělo na stará bedra.
Mezi svými soukmenovci, a otro
aneb že on se vzdálil z jeho dějiště a
tak cestu k táboru ztratil. Zůstal často káři naučil se obvazovat! rány i byl
státi aby naslouchal. Neslyšel ničeho často za šedesáti pěti let svého bídného
a myšlénka na jeho miláčky doma se živoření k službám podobným povolá
nalézající, jakož i naděje, že se s nimi ván. Záhy dostal se po oklikách dobře
brzo shledá, popoháněla ho ku předti. mu známým lesem k malé své chatrči.
„Odkud přicházíš, staroušku?“ táza
Tu zarachotila pojednou rána — kule
uvízla v jeho ramenu a nepřátelský bo la se bělovlasá stařenka vstupujícího
dák vniknul mu do boku dříve ještě než muže, na jehož zaklepání hořící louč v
se nadál odkud to vše přicházelo. ,, Vše ruce držíc, otevřela — ale hned na to
mohoucí bože! Matičko! Molly!“ vydra mimovolně uskočila, spozorovavši břímě
lo se z jeho prsou a bez vědomí sklesl na ramenou jeho spočívající.
„Nalezl jsem jednoho z Lincolno
k zemi.
„Zase vzal ďas jeden výplod severní vých vojínů na lesní stezce; ubohý hoch
havěti!“ pravil vrah, přistoupiv k pa nezdá se býti ještě mrtvým i podíváme
dlému a klada zbraň vedle sebe. Oběť se na to, nebudeme-li ho moci probudijeho byla dobře zraněna—k čemu byly ti k novému životu — vždyť bojoval
/ !i C 4
by padlému dobré šaty? V okamžiku za nas
„Polož lio na postel, Pompy“, odpo
staženy mu spodky, košile a boty i svá
zány jakožto dobrá kořisť; na rozlouče věděla starostlivá stařena, mlčky přinou dostalo se padlému pořádného ko svědcujíc muži svému, když byla uvi
pance. S větší rychlostí než jaká se děla bledé tahy i zející rány mladíkovy.
srovnává se zmužilostí vojína, vzdaloval „Polož hó na postel, Pompy a přines
se přívrženec jižní vlajky. Větřil snad čerstvou vodu — přesvědčíme se pak,
na blízku provaz, jejž by byl za hrdin možno-li přivésti ho ještě k vědomí. “
ský svůj kousek zasloužil. Štěstím však
Černoch uložil břímě své na lože a
bylo pro ubohého oloupeného, že se tak pospíšil se džbánem k studni; pečlivá
stalo, neboť seslána mu pomoc, kteréž Dinah mezitím sňala prozatímní obvaby se mu jinak sotva bylo dostalo.
zek a pod její černýma rukama objevo
Bylo téměř jitro. „Zdá se mi, jako vala se bílá kůže mladíkova jako mra
by ch byl zaslechl sténání“, pravil starý mor. „Ubohý hoch — ubohé dítě !“
černoch, plaze se křovinami a v ranní zašeptala pro sebe; „vždyť jest to ještě
mlze opatrně na všechny strany se ohlí dítě—nemůže býti ani tak stár jako byl
žeje. A bystré jeho oko záhy uvidělo můj Dick, když ho massa do Savannali
na zemi ležící nahé tělo. Poklekl a prodal. Kde as ubohé mé dítě mešká?
ohledal je pozorně. „Bohu díky, že Snad jest mrtvo — a snad ještě žije a
jsem přišel ještě v čas“, pravil pro se navrátí se k nám až otec Abe (Abra
be. Nadarmo však se ohlížel po kusu ham) zvítězí a my všichni svobodnými
plátna, aby zastavil krev hojně z obou budeme! Co řekla by tomú ubohá tvá
ran unikající. „Bídní padouši — oni matka, kdyby tě nyní takto musela spa
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,,Ubohé dítě, ubohé dítě44, vzdychla
tři ti — však ne — matky ti nemá zde
ani scházeti—zaujmu její místo—budu stařena a slzy soustrasti řinuly se ji po
tě ošetřovati, jako bys byl mým Dick- tvářích, ,,jdi, starý, přines náruč třísek
em. Holia, Pompy, ty lenivá černá a rozdělej oheň abych hochovi drobet
čaje upraviti mohla.44
<luše, pohneš-li pak svými hnáty?“
,,Zde jest voda co led studená,“ pra
Paní domu — neboť jí opravdu byla
—nestrpěla žádné odmluvy, avšak i bez
vil vracející se muž.
,,Dost dlouho to trvalo,“ vadila se zvláštního rozkazu byl by se Pompejus
žena, ,, clo věk by mohl souditi, žes pro podrobil mnohem těžším pracím, jen
ní musel do Kanady ! Pojď sem—zdá aby jeho chráněnci potřebného ošetření
se mi, jako by hochovi kule ještě v ra se dostalo. Po mnoho dnů snášel se
menu vězela. Hleď, abys ji vytáhl, mladý vojín mezi životem a smrtí a ne
Pompy.4 4
únavné bylo
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S nepříliš
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vedností, za
zjednali.
to však s tím
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se mu sku
skytnuli mu
tečně kuli
nalézti, na
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Dinah ránu
po prohláše
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vázala, když
mučedlnicna ni dřív vlo
k ý m před
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mětem oko
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otroků zpřevovali. Pak
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ky v přine
stěhování k
přeiseš-a pro role 1BB3.
sené vodě i
severu zapo
položila je
čalo, nebyli
opatrně na hlavu bezvědomého, třela oba tito starochové jako mnozí jiní s to
mu nohy a vaz ostrými kartáči a když následovati přátelé své, avšak až k ma
"Richard konečně mdle oči otevřel, dali lé chatrči při řece Tallapoose přece jen
ho v prostotě nezkažených svých srdcí se dovlékli z dolejšího konce státu i do
v ochranu boží.
mnívali se, že jsou zde vzdáleni boje a
,,Probudil se s pekelnou herečkou, krve prolévání: I zde mohli pozorovaDinah, s tak zlou jak jen je možná44, ti, že v době nedaleké černé plémě bu
pravil Pompy po několika hodinách od de moci státi vzpřímené i nebude ani
počinku, kteréhož v houně zaobalení dobytkem ani zbožím. Od té doby by
staroši na zemi zažili.
lo jim možno, při nepatrných svých
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požadavcích, věsti život poměrně sluš aneb by nevěděl kam uložiti svou kudr
ný, když však chráněnec jejich z nebez natou hlavu, buď tak laskav, hochu a
pečí vyvázl a silná jeho přirozenost pomoz mu, bude-li to v té možnosti —
vzbuzovala chuť k jídlu, již s těží mohli tak nám zaplatíš zlatém. “-----upokojiti, ztenčily se zásoby jejich. Ně
Atlanta konečně padla a generál
co málo drůbeže, již vlastnili a s sebou Sherman bral se zemí. I do malé cha
přinesli, poněvadž byla dobrým pro ně trče vnikla tato potěšitelná zpráva a
prostředkem výživným — druhdy jejich rozchod se blížil. Jako tehdy, když se
chlouba — každým dnem ubývalo, ale musela vzdáti vlastního svého dítka, za
milerádi ji obětovali a když jednoho věsila se nyní matka Dinah na šíji mla
dne poslední kuře bylo požito, vychá dého vojína i štkala hlasitě v nevýslov
zel si starý muž mnohou míli daleko ném svém bolu. Polibek Černých úst
do okolí, aby vyžebral toho, čeho sám vtisknutý na bílý ret zdál se mu býti
pro své bílé dítko nevlastnil. A tak známkou smíření—opětoval ho za svou
krmili i ošetřovali den se dne, týden s vlasť. I starý Pompy plakal jako dít
týdne vojína-hocha armády Lincolnovy ko i provázel ho pokud ho slabé jeho
jak matka Dinah říkávala i nepomýšle nohy nésti mohly. „Žij blaze!“ znělo
li na žádnou odměnu. Když však rány to ještě v uších vojínových když již měl
jeho zhojeny, nemohl již vydržeti v chatrč daleko za sebou. Bylo možno
klidné chatrči. Každá hodina ukazo lidí těch vůbec někdy zapomenout!? —
vala mu jak těžkým jest břemenem Nikdy J Nikdy I Kdyby přece jen byl
svým zachranitelům. Vzdor tomu však s' to zapomemouti, pak soudruzi strhej
ho nechtěli pustiti; celé okolí bylo pře te mu uniformu s těla— neboť ji. zneu
plněno vojskem odštěpenců a jak snad ctí vá a ty, matko ustaraná nikdy více
no mohl, neznaje krajinu, sotva že tak ho nenazývej svým synem! — -— —
řka z mrtvých vstal, upadnouti divým
Mír ! Mír! zaznívalo to celou zemí.
hordám Lee-ovým v ruce.
Se zelenou ratolestí v zobáku letěla bí
„Vím dobře, “ pravila matka Dinah, lá holubice s místa na místo, aby učini
„vím dobře, jak netrpělivě tě očekává la přítrž válce občanské. Propuštěný
vlastní tvá matka a i k modrooké tvé vojín, jehož jméno čtrnáctý pennsylvandívce tě to táhne—avšak, dítě milé, do ský pluk s úctou vyslovuje, stál u dveří
sud to není možné; musíš zde zůstati mateřského obydlí, v rozmilém Lantak dlouho, než se v okolí zase vyskyt casteru, ruku v ruce se sličnou, blaženě
nou Lincolnovi vojáci.44
se usmívající, modrookou dívkou^ jíž
„Budou mne však,matko Dinah,pova- chtěl v brzku nazývati svou manželkou.
žovati za uprchlíka a matka má i ona—“ Okolo nich stál zástup přátel a sousedů
„Nic neškodí, dítě — vše zase bude a mnohý starý druh válečný. A upro
v pořádku—jen až budeš doma.“
střed nich vedle přešťastné matky bylo
„Nemohu však déle u vás zůstati a možno spatřiti dva zšedivělé černochy,
věru nevím, budu-li kdy s to oplatiti i muže a ženu, jimž slzy radostí se řinu
vám vše, co jste pro mne byli učinili.“ ly po tvářích. „Žehnám ti, mé dítě !“
„Tiše o tom, nepřijali jsme tě do své šepotala matka Dinah mladému muži,
cliatrčky, abychom od tebe obdrželi od kéž bys byl tak šťastným, jak šťastným·
měny aneb odplaty. Starý můj Pom býti zasloužíš !“ Měli andělé nebe, kte
a já chtěli jsme ti splatiti, což ty a tvojí ří prý k zemi se snesli, bílý obličej ?
lidé učinili pro našince. Toť vše. Uvi- Nejsem si toho jist ! Tolik však pravím
díš-li však někdy ubohého černocha něr vám: Tito černoši byli skutečnými an
kterého, kterýž by neměl skývy chleba děly, byť i nebyli bílé pleti.
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II.
nebezpečném postavení.
Povaliopisný obrázek.

Mnozí, jichž srdcem proudil cit pro
svobodu, vnuceni do řad jižního vojska
a ačkoliv se jednotlivcům podařilo
uniknouti, stihla přece jen mnohého na
útěku smrť a mnozí, kteří nechtěli ro
diny své vydati v šanc surovostem di
vokých druhů a obtížím i svízelům
nočního putování nevlídnými krajinami
byli nuceni v krajích hrůzy meškati a
hledati útulku v bařinách aneb v slujícli a jeskyních skalních, kamž jen s na
sazením života dostati se mohli. K po
slednějším náležel také Lewis Phinney.
Narodiv se v horách New Ilampshire-u, mel v prsou srdce co žula pevné
a podílem jeho z domova byla láska ku
svobodě i nejžhavější nenávisť vůči ja
kémukoliv potlačování. Teprvé krátce
před tím, když první výstřel z Fořt
Sumter dal znamení k prohlášení války
občanské, bratrovražedné, přibyl do
Virginie s ženou a dítkem, osmiletým
to hochem, aby zde nastoupil výnosné
místo učitelské i žil tu spokojeně a
šťastně. Co muž moudrý podržel své
náhledy o božském zařízení otroctví
pro sebe, když však prapor odštěpenský
ve větru vlál, šepotáno si, že Phinney
jest odpůrcem otrokářů. I jiné pověsti
o něm kolovaly, pověsti to, jež, byly-li
pravdivé, v očích jižních rytířů neodpu
stitelnými zločiny býti musely. Mluvi
lo se, že otroku jednomu radil k útěku,
ano snad i k němu mu dopomáhal.
Strašný to v pravdě zločin, pakliže jed
na lidská bytost druhé pomůže k nabytí
prvního a největšího bohatství—k naby
tí svobody! Na všem tom nebylo však
slova pravdy. Jakkoliv velice litoval
černocha, jakkoliv při spatření téhož
utrpení srdce jeho krvácelo—láska k je
ho ženě a dítku udržovala soucit Phinney-ův v mezích. Mimo to nebylo je
ho postavení ani takového druhu, aby
se někdo jeho rady neb pomoci dovolá

val, ačkoliv s otroky v každý čas laska
vě mluvil a od nich za přítele považován
byl. Proto také nemohly proti němu
předloženy býti žádné důkazy, to však
nebylo žádnou překážkou pro rytíře,
kteří sami na soudce se povyšovali a
na Phinney-a s vršku měli. Po něja
ký čas osvobozoval ho jeho stav od vo
jan činy, nyní však nadcházel den, kdy
i učených bylo zapotřebí—když netvor
odštěpenství v posledním ležel tažení.
,,Kdybyste nebyl kletým protiotrokářem, byl byste se již dávno bez po
bídky pušky uchopil4 4, pravilo nafouklé
chlapisko v pestrém kabátě, když mu
podávalo zprávu o tom, že jest povolán
k vojsku.
,,A protiví-li se mým zásadám bojovati proti mým bratřím?44
,,Co zásady! Muž, kterýž nebojuje
pro jih, nemá žádných zásad!14
,,Avšak má žena a mé dítě? Považ
te že jsou cizinci v cizé zemi.44
. ,,Země se jich ujme. Jsme lidmi
cti — můžete nám jich směle svěřiti.44
Odpor byl by býval šílenstvím; po
odbytí nutných příprav přivinul Lewis
Phinney miláčky své ku svým prsoum
i odtrhl se pak od nich, aby nosil ruč
nici a bojoval v řadách těch, kteří se
bouřili proti vlasti i cti. Rychle pošeptavé slovo při loučení se bylo vším
co ubohé ženě jakožto útěcha zanechá
no a slovo to ji udržovalo po dlouhé,
teskné měsíce, v době žalu, bídy a nou
ze. S málem, jež jí manžel zanechal
a vyučováním udržovala po nějaký čas
vlka za dveřmi. Konečně však vy
schly pomocné tyto prameny na dobro·
a hlad nahlížel do domku.
Nemajíc večeře, seděla zde i přemý
šlela o osudu, jakýž očekával ji i hocha
jejího. Co však počíti ráno ? Neměla
místečka, kam by se v kruté své bídě
obrátit! mohla, konečně však sklopila
hlaVu a pokorně očekávala, co těžce
zkoušenému jejímu srdci usouzeno.
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,, Lilly!“ zavznělo to pojednou v její
uších. Bylo to šumění větru ve vr
cholcích stromů, jež se jí zdálo býti lid
ským hlasem ? Byly unavené její smy
sly voláním milovaného muže oklamá
ny? — ,, Lilly!“ Jakkoliv tiše voláno
jméno to, pocítila přece jen, že to ne
může býti klamem obrazotvornosti její
i seznala, že volání to pocházelo od je
jího manžela. V okamžiku byla u dve
ří, otevřela je a spočinula na jeho pr
sou. Při slabém svitu měsíce viděla
jak muž dříve růžolící pouhému stínu
se podobal.
,,Lilly, drahá ženo“, pravil tiše,
,,uprchl jsem. “
,,Děkuj bohu, Lewis!“
,,Oni mne však stíhají i nesmím zde
zůstati. Znáš ještě onu sluj malou, kte
rouž jsme tehdy nalezli, když jsme hle
dali zkameněliny!“
,,Ano, ano !“
,,Tam se ukryju a‘ zůstanu až bu
deme moci uniknouti na sever !“
,, Nikoli v, nikoliv Lewis, jdi hned.
Nezůstávej zde ani hodinu, mohli by tě
nalézti a— srdce její chtělo říci ,,zavražditi“, avšak rty, jež jen lásku dý
chaly, odřekly jí službu.
,,A ty, Lilly a Roberte?“
.,My už si vypomůžeme, až budeme
moci následovati tebe. Jdi, miláčku
můj, jdi!“
Ani slovo nářku a stesku na vlastní
utrpení nepřešlo přes rty statečné ženy
—ani slovo nejhrůznější bídy, jíž spěla
vstříc !
,, Nikoli v, nemohu hned. Musím teprvé nabýti sil“, pravil. ,,Myslíš, že
ti bude možno občas potravin mi po
siati ?“
,,Ano—ano! Však poslyš!“ Vtiskl
kvapný polibek na rty spícího hocha,
jiný, plný lásky na ony statečné ženy i
pospíšil ven v temnou noc, aby jako di
vá zvěř v malé skalní sluji útulku vy
hledával. Teprvé pozdě v noci odebra
la se Lilly Phinney-ová na lůžko, avšak

spánek nesnesl se na víčka její. V kaž
dém zaskuhrání větru domýšlela se slyšeti kročeje pronásledovatelů a starost,
zdali a pak jak mu bude moci dodati
potravy, mučila ji neustále. Avšak ho
diny tmavé klidně minuly a teprvé pak
když slunce zlaté své paprsky vysýlalo
na spravedlivé i nespravedlivé, přišli
jihané, aby pátrali po uprchlém vojínu.
Otec, manžel musí býti v domě svém
k nalezení—tak se domýšleli. Za pro
klínání a surovostí všeho druhu byl
dům prohledán a přísahajíce pomstu,
opouštěli ho krvežíznivci po bezvýsled
ném hledání. ,,Musíme se vrátiti s
psem“, byla poslední slova kteráž ubo
há žena zaslechla a po nichž krev v její
žilách ustydala, neboť jimi rozmnožen
její strach o bezpečnost manželovu. Se
bravši se však, odhodlala se k opuštění
domu, aby hleděla dostati chleba pro
své miláčky. Jak mnohem více než
ona a její dítko potřeboval ho její polo
vyhladovělý manžel! Musela nalézti
důvěrníka, koho však měla z voli ti v zá
stupu zrádců? Dlouho radila se sama
s sebou, aniž by byla dospěla k pevné
mu nějakému rozhodnutí. Když však
bylo nejhůře, pomoc byla nejblíže.

,,Missus, zde vám přináším něco ryb
jež jsem ráno nachytal“, zavznělo to
pojednou vedle ní.
Jako posel nebeský přišel starý otrok
v hodině největší její bídy—ona i man
žel její pomohli mu před několika měsí
ci v těžké chorobě radou i skutkem.
Nyní chtěl on pomahat seč síly jeho
stačily. Jemu, jenž nezapoměl nepa
trného činu lásky k bližnímu mohla
důvěřovat!. Vzala ho do chatrče a po
věděla mu vše.
,,Při sám bůh, missus, my ho za
chráníme. Znám místo to a často se
okolo něho ubírám; co nejdříve dostane
se mu jeho snídaní,“ pravil starý čer
noch. ,,Buďte pokojná, starý Sam
vám přinese s důstatek potravin. “
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,,Však psi, Same—hrozní psi vycvi okamžiku, byl odhodlán nasaditi vlastní
čení na pronásledování nešťastníků !“ svůj život, kdyby toho bylo zapotřebí.
S nožem v ruce očekával protivníka,
zasténala ubohá žena.
>- , ,S těmi také budu brzo hotov; ne kterýž se ho v nejbližším okamžiku
bylo by to poprvé, kdjby se za mnou chopil. Boj byl krátký, avšak zoufalý;
pustili i mám dobrý prostředek proti Sam podržel vrchu a když pronásledo
jejich kousnutí. A se silným zaklením vatelé přibyli na místo, kde zvíře pro
celého psího plemene odcházel.
bodnul a do propasti uvrhnul, byly
Po mnoho dnů splňoval svůj slib a všechny známky boje odstraněny a Sam
zásoboval ji všelikými potravinami; při- byl z dosahu pronásledovatelů na cestě
nášíval jí ryby a zvěřinu a někdy i k domu Lilly.
mouku aneb chléb a Lilly očekávala
,,Ale můj manžel — můj nešťastný
toužebně hodinu, kdy přicházíval, po Lewis?“ tázala se žena obvazujíc jeho
něvadž jí vždy přinesl zprávu o její rány.
,,Ten jest po nějaký čas ještě v bez
manželi. To však nemohlo věčně trvati. Aniž by toho tušila, bylo každé je pečí, bude však muset použiti první pří
jí hnutí pozorováno a bystří špehýři br ležitosti k uniknutí. Nyní musí malý
zo seznali, že mezi černochem a uprchlí Robert otci oběd donášeti, jinak jsme
kem stává úzkého spojení. Nejpozor všichni ztraceni—cestu již zná.“
nějším spůsobem podařilo se starce zaMyšlenka, že má jedinou milovanou
slepiti tak, že nevěděl ničeho až pes k bytost vysadit! nebezpečí upadnou ti v
chytání otrpků vycvičený byl na stopě. ruce krvelačných nepřátel, byla příliš
Všechna naděje zdála se nyní pojednou strašná, než aby mohla ihned provede
na býti a ubohou ženu stálo to mnoho
mi ze ti.
,,Pro bůh, Same, co se to přihodilo?“ bojů, než se k tomu odhodlala. Musela
zvolala blednoucí žena spatřivši černo však rozhodnouti se pro jedno neb dru
cha, když jednoho odpoledne ztrátou hé: Buď dítko v nebezpečí vydati aneb
krve polo omdlelý do domu vstupoval. nechat manžela hlad trpěti. Ona sama
,,Co se stalo, missus? Pes! Pes!“ k němu jiti nemohla.
Jaký pes? Mluv rychle ! Dobroti
Se srdcem stísněným a úzkostí se
vý bože—což manžela mého vypátrali?“ chvějícím, vypravila následujícího rána
,,Ještě ne, misus; tentokráte vodil hocha na cestu! Jak často a srozumi
černý Sam, bílého padoucha za nos“. telně vštěpovala mu v paměť, jak se má
A úšklebek zapudil na okamžik z obli zachovati! Modlíc se za jeho bezpeč
čeje jeho známky jeho bolesti.
nost, viděla ho konečně vstupovati na
,,O Same, tys zraněn—těžce zraněný lesní stezku—aby se snad nikdy více k
,,Ano, missus, drobet zraněn, pes ní nenavrátil ! Strašná tato myšlenka
mne poněkud vlékl; však díky bohu, byla nesnesitelná. Matka sledovala
massa jest v bezpečí a pes u ďasa!“
zrakoma svýma opatrně jeho cestu.
Krví potřísněný, jozedřený šat zřej
Bezpečně kráčel hoch lesem do vrchu
mě o tom svědčily, jak tuhý boj musel takměř klesal pod břemenem, jež nesl.
podstoupiti s divokým zvířetem. Chtě Blížil se již úkrytu a naděje oživila srd
je v obvyklou hodinu štvanému muži ce postrašené matky. Když sestoupil
potravu donésti, zaslechl pojednou zu v údolí, ztratil se z dostřihu matčina a
řivý štěkot obávaného psa za sebou prá když ho zase spatřila, nalézal se v ru
vě v okamžiku, kdy okolo skály zahý kou surového vojína, kterýž otci pom
bal. Stříletí nechtěl, aby se neprozra stu přísahal, nenaleznuv ho po jeho
dil. Avšak věren až do posledního útěku v domě jeho. Jako dítko zapo-
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měl liocli v nebezpečí všeho i volal:
,,Tatínku ! Tatínku!“ jak to míval v
obyčeji, kdykoliv ochrany potřeboval.
Krev matky ustydala v žilách a ubohá
musela sebrati všech svých sil, aby se
naii ne vyřítila. Vždyť vojín nemohl
ublížiti bezbrannému dítěti, kteréž bylo
tak mladé a nevinné. Každé slovo jež
s nim mluvil, doráželo k jejímu sluchu
i ulehla na zem a naslouchala. ,,Aha,
caparte, konečně jsem tě přistihl ?
Vždyť jsem si to myslel, že budu-li hlídati mladou lišku, brzo najdu vchod k
doupěti staré! Tvůj starý musí mi za
platit! za namáhání, jakéž mi spůsobil. “
,,Tatínku ! Tatínku !“ zavznělo opět
volání vycházející z úzkostlivých, ma
lých prsou, avšak radostný úsměv roz
kládal se kol rtů rebela, když vzpoměl
toho, jak lehko mu nyní bude vypátrati
úkryt uprchlíkův.
,,Nemusíš ho volatí, pojď zaved’mne
kv
ií
nemu.
,,Nechci, neb ty bys ho usmrtil!“
A hojné slzy kanuly mu po růžových
tvářičkách.
,,Pojď, já ti neublížím. ITleď, já ti
dám toto, dovedeš-li mne k němu,“ a
ukazoval mu několik drobných mědě
ných peněz.
,,Maminka mi zapověděla vůbec ně
komu říci, kde se můj tatínek ukrývá
a já ti cestu neukáži. Maminka řekla,
že jste špatní lidé. “
·
,,Oho ! Tihle Yankové učí se záhy
kokrhati — snad to ssají do sebe s mlé
kem mateřským. Hned mi povíš, kde
je tvůj otec!“
Hoch zůstával však pevným—žádné
lichocení, žádné uplácení, žádné vyhro
žování nebylo s to ho pohnouti ku zradě
otcově. Pozbývaje veškeré trpělivosti,
přísahal vojín, že ho na nejbližším stro
mě oběsí, aby se přesvědčil, ,,zdali to
vyláká starého lišáka z jeho doupěte.“
,,Prosím, prosím, nech mne běžeti,
nevěš mne“, žebronilo dítko, ucítivši
provaz okolo svého krčku. ,,Ó tatín

ku, ó maminko!“ Avšak ukrytý otec·
neslyšel volání dítka a matka klečela
zde bezmocná, s očima ztrnulýma, s
údy nehybnými, ulekaná výjevem před
zrakoma jejíma se odehrávajícím jako
ptačátko by bylo ulekáno při spatření
hada. Kdyby byla mohla hocha svého·
pozvednutím jediného prstu zachránili
nebyla by bývala s to tak učiniti.
„Věř mi, hochu, oběsím tě, nebudešli mluviti!“—Nenásledovala již žádna
odpověď a prosebný pohled na bezcitné
ho muže upřený jím nepohnul.
,,Slyšíš, hochu? Táži se tě nyní na
posled.“ A přehodiv jeden konec pro
vaz natáhnuv, pravil jako by sám pro se
be: ,, Jestíť vlastně krušno musí-li člověk
tak mladý umírali!" jako by ho přídechsoucitu ještě zdržeti chtěl. ,,\šak co!,
brzo doroste a bude pak také státi proti
nám !“ A hned na to vytáhl malé tělodo výše, kteréž vevzduchu se škubalo.
Pevnou rukou držel provaz a brzo by
byl mohl spustiti mrtvolu — neboť pro
vaz svůj musel si podržeti — bez něho
ještě ani jednou si nevyšel na výzvědy.
Tu kmitla se ve vzduchu sekyra ovlá
daná rukama starého Sama i rozpoltila
lebku katovu. Hned na to bylo hochovi
uvolněno. Podařilo se ještě přivésti ubo
žáka k životu a při péči, jakéž mu milují
cí matka věnovala, brzo se pozdravil,
ačkoliv stopy surového s nim nakládá
ní po mnoho týdnů ještě byly patrny..
Černoch donášel stále dobré pokrmy
hojnosti Lewis Phinneyiuu, tak že ten
to brzo tak dalece se zotavil, že mohl
podstoupili obtížný noční útěk. Avšak
ještě dnes, když hrůzy války již dávno
ustoupily míru, chvěje se při vypravová
ní o této udalosti. Klidně a pokojně sedí
nyní s věrnou svou ženou a s hodným
hochem u krbu domácího a šťastně se
usmívaje a kouře ze své dýmky, sedí v
koutku jednom starý Sam i shlíží lásky
plně na rodinu, kteráž pouze jemu za
své zachránění děkuje.
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III.
Zmizevši stráž.
Obrázek z tábora.

Byla překrásná noc, noc dne 4. srp
na 1862, když osmý pluk obrovský při
řece Blťie nad Chickahominy se utábo
řil. Plně a jasně svítil měsíc starými
smrky, pod nimiž stany rozbity a jed
notvárný šumot AVippoorvillu nalézal
se v zřejmém odporu s kvakotem žab v
nedaleké bařině. Na pokraji bařiny
postaven Dick Thompson na stráž a
přehodiv si ručnici přes rameno, po
čal svou obchůzku. Přítel jeho Harry
Meeks mohl ho ze svého stanu videti
a těšil se společně se svým soudruhem
Torném AVarem ze statné této postavy
v krátkém modrém kabátci, v špičatém
klobouku a ve vysokých botách vězící.
Pojednou viděli, jak zůstal státi a zády
k bařině se obrátiv, nedbale o ručnici
:svou se opřel.
„Snad už Dick se neunavil“, pravil
Tom svému soudruhu; „bylo by to pří
liš brzo, neboť čtyry hodiny, kteréž
musí ztráviti na stráži za to, že neměl
ručnici vy cíděnou, teprve začaly.“
„Myslím, abychom dříve, než si
ulehneme, sešli k němu a něco k jídlu
mu donesli, neboť zlostí nemohl ničeho
požiti než se na stráž odebral. Mám
ještě kus bílého chleba ve své brašně“,
pravil dobrosrdečný Harry.
„A já kus sýra“, dodal Tom AVare.
Ilarry Meeks přijal potraviny ty a
nastoupil svou cestu. Nevzdálil se však
ještě ani na deset kroků od stanu, když
stráž pojednou před jeho zrakoma zmi
zela. Zůstal státi, mnul si oči, aby se
přesvědčil, dobře-li viděl, avšak místo,
kde Dick Thompson stál, bylo prázdné
a Ilarry nemohl se klamati. Nebyl
však s to vysvětliti si záhadné zmizení
a ani na místě, k němuž pospíšil, nena
lezl ničeho, čím by tajemství to mohlo
býti vysvětleno.
Rychle se rozhodnuv, obrátil se aby
zavolal desátníka stráže, dříve však než

mohl ústa otevřití, padlo něco vedle ně
ho. Ohlednuv se rychle, spatřil před
mět jakýsi, kterýž se rychle táhl nazpět.
Myslel, že to byl had a šelestění v rá
kosí bařiny utvrzovalo ho v domněn
ce té.
„To však nemoho míti co činiti se
zmizením mého přítele“, zamručel pro
sebe. ,,IIad přece nebyl žádným čaro
dějem a v zázraky chvtré chlapisko ta
ké už nesmí věřiti. “
Zavolal desátníka a netrvalo dlouho
než se tento objevil. Poddůstojník byl
však udalostí tou tak zaražen a dával
své překvapení tak hlasitým spůsobem
na jevo, že v malé chvíli skoro celý
pluk byl na nohou. Hned na to bylo
okolí prohledáno a žádné křovisko ne
opomenuto, aniž by se však bylo něče
ho docílilo, tak že plukovník a major,
kteří mezitím také přišli, tázavě na se
be pohlíželi.
„Jest to nej zvláštnější případ, s jakýmž mi kdy bylo co činiti“, pravil *
první, „a Harry Meeks přísahá, že stráž
se nevzdálila.“
„Ilarry se musel mýliti“, odvětil
major, „svit měsíční ho musel zmámití; muž na stráži se nalézající nepochyb
ně se plížil po rukou a nohou dále a
zmizel ve vysoké trávě. Kdož ví, v kte
rou stranu lesa se dal.“
„Byl bych ho musel viděti, pane
majore“, podotkl Meeks, „a Dick ne
může býti uprchlíkem.“
Plukovník mezi tím pátravě pohlížel
na bařinu a pak upřel pohled svůj na
kus vyvýšené země, kteráž byla hustě
porostlá křovinami; mohla býti nanej
výše deset kroků vzdálena od místa,
na němž stáli.
„Co to? Co vidíte?“ tázal se major
kvapně.
„Možno, že se mýlím,“ odpověděl
plukovník, „myslím však, že jsem tam
to na onom malém ostrůvku v houštině
spatřil klobouk.“
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,,On to jest, spolehněte se na to,
zvolal major; ,,nepochybně se tam
ukryl, aby vyčkal příznivé příležitosti
k útěku. “
,,Nevěřím tomu“, odpověděl plukov
ník, ,,člověk nemohl by probroditi se
bařinou, aniž by byl vidin a tu—. Vi
díte? Nyní možno vidět klobouk zcela
dobře; někdo tam jistě jest!“
„Kdo by to byl, ne-li Thompson?
Hej, Thompsone, jste vy to tam?“ vo
lal major.—Žádná odpověď.
„Ku předu, lidé, následujte mne !“
poroučel mayor nejblíže stojícím. Za
blesknutí—výstřel z houštiny—a major
sklesl k zemi. Zvedli ho a donesli do
tábora; kule mu roztříštila nohu.
Majíce plukovníka v čele, drali se
muži ku předu. Brzo dostali se na su
chou zemi, v tomtéž okamžiku objevila
se však postava velkého ručnicí ozbro
jeného muže, přes jehož rámě visel
dlouhý provaz. Hleděl druhou stra
nou přes bařinu se dostati.
,,Chopte se ho, hoši!“ volal plukov
ník. Rozkaz ten nemusel ani býti udě
len, neboť hoši obrovští, již se ho drže
li jako pijavice. Svit měsíce padal plně
na jeho postavu i ukazoval tmavý ne
pěkný obličej, z něhož jiskřilo dvé čer
ných, ohnivých očí.
„Kdo jste?“ tázal se plukovník.
,.Rebel!“ odvětil tázaný hrdě, ,,člo
věk, kterýž jest uvyklým řezati se s
Indiány a Yanky. Jsem z Texas.“
„A co činíte v okolí našeho tábora?“
,,Nalézám se na honu“, odvětil re
bel bez bázně.
Plukovník vzal provaz s ramene mu
žova i prohlížel ho. ,,Lasso !“ zvolal;
3,naČ je máte ?“
„Abych chytal stráže Yanků a je
zardousil“, odvětil zajatec s úšklebkem.
Plukovník se zachvěl. „Jedna z na
šich stráží byla zde při bařině postave
na“, pravil, „můžete nám říci, kde zů
stala?“

„Mohl bych, kdybych chtěl“, pravil
rebel pokojně; „zmizela velmi rychle,
není-liž pravda?“
„Ano. “
„Povím vám jak se to stalo, neboť
zatajování toho beztoho mi nepomůže. “
„Ilajdy tedy!“
„Přišel ďábel a vzal si svého kmo
třence s sebou,“ odvětil zajatec sípavě
se směje. Další otázky zpěčoval se
zodpovídati.
Když ho vedli okolo dosavadní
jeho skrýše, viděli vojíni ručnicí na ze
mi. Ve spěchu a rozčilení dosud si ji
nikdo nepovšimnul. Ilarry Meeks ji
zvedl a poznal v ní majetek Dick Thomp
son ô v.
Dozvěděv se o tom, chopil se plu
kovník rebela za chřtán. „Nechcete-li
se v nejbližších desíti minutách houpati
na svém vlastním provazu, povězte mi
mi, co se stalo se stráží!“
„Můžete mne obesiti, kdykoliv vám
bude libo,“ zněla chladnokrevná odpo
věď zajatce, ,,ode mne se vám však
žádného vysvětlení nedostane.“
„A proč ne? Jakou můžete míti pří
činu k takové zatvrzel osti ?“
„Působí mi potěšení viděti vás v
rozpacích; mohu-li prokletým Yankům
položití něco v cestu, jest mi jako bych
byl dostal dvojnásobnou porci.“
V tomtéž okamžiku vykřikl jeden z ’
vojínů zděšením a ukazoval na bařinu.
Oči všech spočinuly na místě tom i
spatřili ruku Člověka z bahna trčící.
„Velký bože—co to znamená?“ zvo
lal plukovník. ,.Vytáhněte ho, hoši!“
Několik mužů vyhrnulo si rukávy
nad loket, dali se do práce a v několika
vteřinách ležela před nimi mrtvola
Dicka Thompsona, z níž bahno i voda
kapaly.
„Vy víte o činu tom“, pravil plu
kovník k rebelovi se obráti v, „máte to
lik odvahy abyste se k němu přiznal ?“
„Odvahu—u všech všudy ! Odvahy
nepostrádá žádný jižní vojín!“ zvolal
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rebel s divokým pohledem. .,Vím o
činu tom! Vyhodil jsem lasso své po
stráži a poněvadž mu provaz zadrhl
chřtán, mohl jsem muže polozardoušeného, tiše k sobě přitáhnouti. Ostatního můžete se domysleti. Zašlapal jsem
ho do hařiny. Pak ohlížel jsem se po
jiné zvěři a vyhodil lasso své po muži,
kterýž chtěl stráž navštíviti, pohříchu
jsem se ho však minul i stáhl jsem ry
chle provaz nazpět, abych po muži je
ště jednou mohl hoditi, dříve než by
věděl, co se kolem něho kmitlo. Když
pak ale volal desátníka, měl jsem za to,
že bude nejlépe, zachráním-li se tiše i
střelil jsem teprvé pak, když jsem se
znal, že jste mne spozorovali.

,

1
1
I

,,Stávalo-li kdy padoucha, jste jím
vy“, pravil pukovník, ,,a zítra se bude
te houpati tak jistě, jako že se Smith
jmenuji !“
,,Texasan nikdy smrti se nebojí !“
zněla chladná odpověď.
Za svítání pohřben Dick Thompšon
se všemi vojanskými důstojnostmi; ma
lý pahrbek a hrubý kříž označují místo,
kde odpočívá a Whippoorvill pěje mu
sladkou ukolébavku. Po jeho pohřbe
ní oběšen rebel daleko od místa po
svátného.
Následujícího na to dne strhla se
bitva u Gaines Mills, v níž plukovník
Smith čestně padl.

SKOGME. FJOdMPJ.
„Vítr hvízdá chladné písně,
truchu chladné — hej co škodí,
aspoň se to při té bídě
přece v taktu světem chodí !

Proč mne jen tam nenechali
aspoň týden ještě sedět,
nepotřeboval jsem dnes už
o smrti své dcerky zvědět.

S nebe déšť se ledny lije,
že mne to až v kosti mrazí,
hej Co škodí — pěkných šatů,
kterých nemám, nepokazí !

Hej, co škodí, hej co škodí,
zapomenu snad i na ni.
jako na svou hezkou ženu,
když ji vzali k sobě páni.

Půda pode nohou skluzká,
noha klesá — eb, což z toho,
bez toho, zda k předu, nazpět —
všechno jedno, bludná noho !

Hej, jak se ty vlnky točí,
hvízdej, větře, chladný hochu,
most je nízký, hvízdej, hvízdej,
skočíme si s nimi trochu!“

UBOZENT VÍKA..
Trilek od Jana Červinky.

Dnes je tak krásně, slunce klidně svítí
a chladný větřík kvapem táhne k jihu.
Jak vězňů davy z města vše se řítí,
nuž, sestup aspoň, vezmi svoji knihu,
nad stolem shrben, nač si trávit žití!

Tak řekl jsem své duši, plné bolů.
Nad moji hlavou spěl jak na dostihu
list za listem a já sestoupil dolů,
sad celý okem přehlížeje v mihu!

V tom zdálo se mi, v houšť kde stezka bočí,
že v révoví se modrý hrozen tají
a kol dvou velkých zrn se svlačec točí;

T kvapil jsem, bych sňal je, k houští kraji,
pln podivení, že tak brzy zrají----A zatím v listech smály se tvé oči!

SYIRYCIKÜV ROMÁN.
„Ale dovol, strýčku, nebyl jsi skutečně
nikdy zamilován? Řekni mi přec jednou
—ale pravdu, ano?“
Starý strýček mrštil pokradmu hněvi
vým okem po sličné tázatelce, obrátil se
rychle, jako by vyhnouti se chtěl dalšímu
hovoru, - však zastaviv se, pravil :
„Nesmysl, Milly, — vidím, že upadáš
opět do tvých rozmarů - bezpochyby jsi
četla nějaký román opět, ne?“
„Strýčku,“ pravila Milly zvonivým hlás
kem, „vidíš, dnes jest tak nepěkný, sy
chravý den, a v takém počasí není dovo
leno tobě vycházeti ven. Usnesly jsme
se s Adelou nedati tobě pokoje a co nej
horšího ještě, žádné večeře, dokud neod
povíš nám na naše otázky. Tedy, na tvou
•čest, byl jsi taky zamilován?“
Starý strýček počal pokašlávati, vymý
šlel sobě všeliký spůsob, jakým by hovor
11a jiný předmět obrátiti mohl, však bez
výsledků. Milly byla neústupnější nežli
ten nejpřísnější soudce a strýc vida, že
nyní si nelze pomoci, pravil váhavě :
„Well,
mně se zdá — jednou jsem
tuším —“
„Ah, já to věděla,“ zvolala Milly vítě
zoslavně. „A kdy to bylo? - ale vypravuj
— požádal jsi též o sňatek?“
„Tato otázka, tuším nemusí býti zodpo
vídána—či ano?“
„O zajisté,
musíš vyje viti nám vše,
jinaK — víš už — žádná večeře.“
Strýček konečně přišel k tomu poznání,
že by ničeho nepořídil vyhýbavými odpo
věďmi, — umínil celou svou minulost
dívkám pravdivě vyjeviti a počal:
„Nuž
ano tedy, když už to musíš
vědět.“
„Co odpověděla? — ach to muselo býti
překrásné! Překonána pocity, klesla na
tvoje mužná prsa, a ze zaslzených očí—z
toho lásky plného pohledu vyčetl jsi svoji
odpověď
nebylo tomu tak, strýčku?“
pravila romantická Milly a její krásná
modrá očka zářila bleskem ’
Jindy vždy jasný obličej starého strýč
ka zachmuřil se ponenáhlu, a bylo na něm
patrně znáti, že neblahá tato vzpomínka
činila na něho trapný dojem.

„Snad omdlela uleknutím?“ výzvídala
Milly dále.
„Omdlela ?“ usmál se strýček slabě,
„slyšela jsi kdy, že by mladé děvče onimdlelo leknutím, když se jí sňatek navr
huje ? Dámy některé omdlévají, spatřili
myšku, - spatřili kapku krve aneb při
zprávě,že jejich zamilovaný pudlík zcepeněl — však v celé historii světa nenalez
ne se případ, kde by ženská omdlévala,
když jí jinoch lásku a i ruku nabízí.“
„Ah, já už vím,“ pravila na to vší poe
sie prázdná Adéla, „ona strýčka neslyšela
bezpochyby byla chudáček hluchá — strý
ček s námi jen žertuje.“
„Nikoliv,“ odpovídal tiše stařec a zdál
se býti zabrán do své minulosti.
„Aha,“ zvolala na to opět ohnivá Milly,
„byli jste překvapeni sokem, jenž ubohou
snad na místě zavraždil — o vypravuj
konečně!“
„Nic takového — však když jsme již
jednou v tom — slyšte: Bude tomu asi
třicet let. — Studoval jsem tehdy na uni
versitě. Byl jsem ubytován s jinými v
domě Dorseta. Bylo nás tam asi pět stu
dujících, tři dámy a jeden mladý právník.
„Asi u prostřed jara přijela náhle do
města toho mladá sličná dáma, zvána
Julie Graham; chodila taktéž na z trávu k
Dorsetům a vydávala se za učitelku hud
by, která se právě chystá k otevření hu
debního ústavu. Oh, bylo to krásné —
překrásné stvoření, jaké si jen nejbujněj
ší fantasie v mysli své vykouzliti může.
Pleť její byla jemná jak malého dítka —
hustý, vlnitý kaštanový vlas a oči — ach,
ty oči ! Nejsem s to říci barvu těch její
očí — nevím, zda byly modré — zda tma
vé — mně zdálo se, jako by měnily barvu
svou každým okamžikem.----- Nemluvi
la mnoho, však cokoliv pronesla, bylo
pronešeno tak sladkým hlasem, s takou
důstojností přímo královskou, že tím byli
všichni okouzleni.
„Zcela tudíž přirozeno, že my mladící
při prvním zhlédnutí jí, blouznili jsme
dnem i nocí — však ona zdála si býti mně
nakloněna - čímž povznešen cítil jsem
se do sedmého nebe. — Od toho času byl
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jsem však k mému neštěstí celý změněn.
Já zanedbával učení—nedělal jsem nic než
snil jenom o její kráse a vymýšlel spůsob
jakým bych se k ní přiblížil. Z krátka,
ve třech dnech byl jsem tím největším
bláznem ze všech těch, kterým jenom kdy
zamilovaný povzdech prošel skrze rty, neb
kteří kdy serenády pod okny pěli.
„Nevěděl jsem zhola nic o její minulo
sti, však celý život svůj jsem chtěl sázeti
na její počestnost - na její důstojnost !
Čtvrtý večer po našem seznámení o smělil
jsem se nabídnouti jí dar — krásnou kyti
ci. Přijala ji docela bez rozpaků, podě
kovala a umístila na ňadrech svých. Já
cítil jsem se na nejvýše blaženým, a byla
téměř již půlnoc, když opouštěl jsem jí.
Sotva však zavřel jsem za sebou branku
zahrádky, slyšel jsem za sebou tlumený
její hlas volající mé jméno. Byla tma, že
Btíží mohl jsem pozorovati její obličej
i když zavěsila se na mé rámě — tu dle
hlasu jejího jsem seznal, že jest velmi
rozčílena.
„Chci říci Vám, kdo jsem,“ pravila,
„nechtěla jsem učiuiti tak mezi zděmi, i
ty mohou zradit — a vše
vše zdá se
býti spiknuto proti mně. Vám důvěřuji.
Vy mne nezradíte - přísahejte, že mohu
se spolehnout!!“
„Učinil jsem, jak velela. Její hlas, její
dotknutí projelo mi tělem. Byla tak roz
čílena. že zdála se jakoby zimnice lomco.
vala její krásnou postavou.
„Nejsem já, co se zdám,“ pokračovala
kráčejíc krokem nejistým. „Otec můj byl
hrabě Magdolino, v Itálii. Před 20 roky
byl tím nej vznešenějším kavalírem v celé
říši, však byl vypovězen z vlasti na křivé
udání závistníků. Jeli jsme do Anglie a
na cestě sem -- přišla jsem já na svět;
matka má však zemřela za dva dny na to.
Žila jsem zde s otcem v poměrech nuz
ných, a před rokem zemřel i otec, zane
chav mne úplně bez podpory nějaké. Tý
den po smrti otce došel mne list, v něm
stálo, že vypovězení naše jest odvoláno a
ohromné bohatství nám opět navráceno.
Okamžitě jsem sedla a psala mému strýci
jenž v Anglii žije, oznámila jsem mu ot
covu smrt a mé postavení — mojí bídu.
Však marně čekala jsem odpovědí. Za
krátký čas na to dostala jsem psaní vý
stražné od služky mého strýce, že vyslal
za mnou jeho jednatele, kteří se mne
zmocniti a někde zmařiti mají. Nyní se
mi vysvětlilo — chtěl prohlásit! mou

smrt a tak zmocniti se celého jmění. —
Prchla jsem okamžitě a až doposud poda
řilo se mi schovati před jeho výzvědači.
Však co nyní si mám počíti? Jsem chudá,
opuštěná dívka — jsem ponechána sama
sobě zápasiti s těmi krvežíznivci, kteří ne
ustanou, dokud neodstraní mne — oh,
jsem velmi nešťastná! Chtěla jsem vás
žádati o ruku a pomoc, jste muž a můžete
vystoupiti za mne soudně, aniž by to jaksi
podezření vzbudilo!
„Těžko mířící, jak cítil jsem, an tento
přírody divůkrásný výtvor tulil se ke
mne třesa, a žalostným hlasem prosil mne
o smilování a pomoc. Mnil jsem se býti
hrdinou, ujímajícím se pronásledované,
bezbranné dívky . . myslel jsem, že jsem
orlem, pod jehož peruť se plachá holubi
ce utekla, pronásledována jsouc divými
dravci.
„Nemusím vám dívky, vyprávěti o
všech mých slibech a přísahách, jež jsem
nyní jí učinil, styděl bych se nyní za to,
an jsem se ku konci tak zbaběle zachoval.
Byl jsem mladý, ohnivý muž a její ne
všední krása mne přímo okouzlovala.
„Když jsem ji ujistil, že učiním pro ní
vše, pustila náhle mé rámě,a řkouc rychle
a slabě „dobrou noc!“ zmizela ve tmě.
Od té doby viděl jsem jí každého dne.
Často vypravovala mi o jejím životě, o
Itálii, jak slýchala prý od otce; vypravo
vala vše s takou jistotou a podrobností,
že veškeré vzniklé pochybnosti z mé hla
vy vypudila. Matka její byla Amerikánka což dosvědčovalo i celé vzeření dívky.
Však ty oči — ty podivné oči ! Kdyko
liv jsem však chtěl již soudně vystoupiti
a jí se ujmouti, byla celá zděšená a pro
boha prosila, bych tak neučinil, že by jí
to vyzradilo- - čímž prý by bylo vše ztra
ceno.
Býlo to jednou v sobotu odpoledne
— byl krásný den a my vyjeli jsme si
společně ven — do božské přírody. Umí
nil jsem si, že tohoto okamžiku použiji a
zjevím tajné přání svého srdce. Jeli.jsme
pomalu podél polí. Nedaleko před námi
byla divoká rokle.
Ona mluvila stále o její pronásledova
telích a o mne, co o jejím jediném příteli
a ochránci.
„Julie/· počal jsem, „tys zvolila mne
za ochrance a též na mne spolehni. Jsem
hrdým na to, ují mati se pronásledované
děvy — cítím se býti bohem, u něhož an
děl útěchu hledá — však — já chovám v
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prsou pocity, jež nutí mne říci, že nejsem
úplně spokojen býti pouze tvým přítelem
nýbrž —“
Julie sklonila hlavu
odvrátila se, by
zakryla růměn, jenž přelétl její anděl
skou tvář.
„Ano,“ pokračoval jsem. „Ty obdařila
jsi mne důvěrou však já tobě chci podati
více než to, chci ti nabídnouti celé mé
srdce, Julie — měl bych se osmělit a žádati totéž? Vyslyš mne, děvo, — jinak
celý svět tento promění se pro mne v
poušť bez tebe!“
Dosud nepromluvila, obličej měla od
vrácený — já však slyšel jen. jak těžce
oddychovala — viděl jsem, jak prsa její
mocně se dmula—konečně na mne pohlé
dla — ah, ty oči! — děsil jsem se jich a
přec jsem ji tak miloval!
Opět sklonila hlavu svou a já nemoha
déle svou vášeň poutati — obejmul jsem
něžně její štíhlé tílko a tiskl k sobě.
V okamžiku tom vvskočila divoce se
sedadla a pohlížela zděšeně na zad — oči
podivně zářily a milostný výraz obličeje
ustoupil okamžitě, by jeho místo zaujal
výraz — jaký vídáme jen u------- za živa
mrtvých.
. „Pst!“ zašeptala, „již přichází — já je
slyším — ho, ti krvelační slídiči jsou na
mé stopě!“
Ohlédl jsem se též, však nikoho jsem
nevidě1.
„Ila,“ pokračovala, „již zastavili, —
nemohou dále— však ne, nc, již sestupují
svrchu—již jsou na mostě! — hoj, démo
nové — ďáblové ! — já vám přec budu
vzdorovat!“ a s divokým křikem chopila
se biče a jala se nemilosrdně koně pobízeti k úprku.
Ohlédl jsem se opět a zhlédnul dva
jezdce as čtvrt míle za námi, uhánějící
přímo k nám. Obrátil jsem se, uchopil
•otěže do rukou — však dívka jako blesk
vyrvala mi je a se strašným smíchem za

hodila mezi uhánějící koně, šlehajíc při
tom Btále bičem.
„Krev ve mne stydla, již jen krátký
kus cesty a my sřítíme se do bezedné
propasti! Otěže zapletly se mezi koně,
které tím divěji k našemu trobu uháněli
—v kočáře stála Julie, s vlajícími vlasy
a čím blíže jsme byli místa osudného,
tím děsnější byl její smích.
„Věděl jsem, že chci-li učiniti něčeho
k zachránění, musí to býti učiněno rychle.
Chtěl jsem vyrvati jí bič z ruky, leč na
darmo—ona neustávala šlehati do ubo
hých zvířat, až tato již krvácela------- upu
stil jsem tudíž od toho a vytáhnuv rychle
revolver, střelil jsem oba koně tak
že první klesl mrtev a druhý poraněn ne
mohl dále. Byli jsme zachráněni neb
propast’ byla již jen několik sáhů vzdá
lena.—
„Ano, ano“, pokračoval strýček po
krátké přestávce, „já byl zachráněn a —
Julie—ubohá Julie!—Jako štvaná vysko
čila a utíkala k propasti, však již tu byli
rychlí jezdci, by skoku dolů v oas zabrá
nili. Nastal krátký zápas, v kterém Julie
jsouc vysílena brzy podlehla a byla vzata
jedním z jezdců na koně; na to se obrátili
a uháněli zpět.
„Vše to vykonáno bylo tak rychle, že
než jsem se poněkud vzpamatovati mohl,
zmizeli mi s očí. V jedeích poznal jsem
úřad ní osoby.
Zdrcen—nevýslovně zarmoucen navrá
til jsem se k domovu.
Na cestě slyšel jsem vyprávěti si lidi,
že tu dnes chytili „bláznivou ženskou“
a pověsti ty se potvrdily druhý den, když
jsem četl, že z blázince uprchlá šílená
dívka byla opět nalezena.
Miloval jsem tedy šílenou! Dívky se
děly tiše, nerušíce jeho vzpomínky a po
chvíly se stařec zvedl a pravil: „Nu, ko
nečně jsem vám to pověděl — ale holky
večeři vám dnes odpustím!“ A volným
krokem ubíral se ven.

Neposlušná.
á babička vždy říkala:
„jen chraň se děvče, pánů !
bys padla v jejich osidla —
tu nesnesla bych ránu.'*
Já poslouchala na slovo
a utekla vždy plaše,

kdy zahlédla jsem panský šat —
ten odznak Satanáše.
Než — jedenkráte přišel on
a mluvil sladce mnohu,
já neposlechla poprvé —
a nelituji toho !

SÁZKA.
OSUDNÁ
humoreska o á. ZTos. Fl....

MĽASKAVÝ čtenář, který zrovna není
líným na kousek chůze doprovodiž nás do pohorské vesnice D—ku.
Roztomilé čtenářky ani tam nevábím, bojím se, by si nepolámaly
útlé nožky jejich, neb aspoň neu
razily si vysoké podpatky, na něž teď
všeobecná „nemoc 4 panuje. Kdo se
však se mnou odváží, nesmí býti též
temperenclář, poněvadž—půjdem prvně
do hostince a to by bylo pro něj k zou
fání. Pozoruji, že když takto bych si
chvíli vybíral, nezbyl by mi pomalu
žádný čas a proto k řeči.—
Jest večer. Když v I)—ku přiblíží
se večer, tedy z pravidla se scházejí tamnější občané ku rozprávce do jediné
ho tam hostince ,,u krkavce44. Dnes
jest tam Četněji, než kdy jindy. Rozne
sla se totiž po vesnici zvěst že opět v
,,čertově rokli44 straší. ,,Čertova ro
kle44 byla takto hnízdo pranepatrné,
však romantická poloha a různé prorvy
dodávaly jí rázu strašlivého. I za dne
tam každý nerad šel a v noci by tam
nebyl žádný vkročil kdyby mu byli sli
bovali hory i doly. Obzvláště od té
doby stalo se to místo strašlivým co za
vítal do opuštěné vesnice jaký si brejlatý pán a za nepatrnou babku zanechal
zde několik knížek, z nichž v jedné by
la úplně popsána D—cká čertova rokle.
„Já že to nedokáži?44 křičí jeden ze
sousedů v hostinci dle uprášeného šatu
mlynář, ,,to bych se na to podíval.44
,,Považte kmotře....44
„Sud piva sázím, že tam v půl
.
11
noci....
„Platí, platí!44 volala celá společnost.
Po tomto intrmezu mlynář odešel.
„Nebezpečná to věru sázka/'

„Má ženu a děti, bude vdovou a ti
ubozí sirotci.4 4
„Víte, já četl v té knize, že každý
kdo tam v půlnoci vkročí spatří hrozné
ii
věci....
„Však mu zdrávo nebude.44
„Bije právě jedenáct....44
„Za dvě hodiny bude zde i s křížem.44
Za nedlouho se rozmluva točila oko
lo jiných záležitostí.
V

·

*

*

*

Vichřice honila se
pronikavým
hvizdotem roklemi, mezi nimiž ležel
mlýn patřící mlynáři, jenž v hostinci
,,u krkavce4' vsadil se o sud piva, že
odváží se v půl noci do „čertovy rokle44.
Když mlynář Buk vyšel z hostince pr
šelo drobně a tma byla „jako v pytli.44
Buk rychlým krokem ubíral se k domo
vu, vždyť znal cestu tak dobře z D—ku
k svému mlýnu, jako ve dne. „Hrom
do počasí44, klel na cestě, „ale peklo,
to bude pití, mordie sud piva, ten se
hned tak nevydělá, to by bylo krásné,
abych nedokázal takovou maličkost,
vždyť znám rokli výborně, zbraň si
vezmu s sebou, mám dobrou dvojku a
řádný nůž.... Musím arci přinésti se
bou kříž, jenž tam na vrchu jést dán na
památku zachránění jakés šlechtičny,
která při výletu na onen vrch sletěla
do propasti a neublížila si. . ..44
Mezi tím přiblížil se k mlýnu.
Vstoupiv do světnice vzal se stěny
dvouhlavňovou pušku a dlouhý kuchyň
ský nůž, požehnal se svátým křížem,
aby prý byl chráněn před strašidly a
vydal se na cestu.—
*

*

*

Vítr strašně burácel, stromy se ohý
baly k zemi, mraky honily se po obloze
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zatemňujíce měsíc, který se jen velmi
zřídka s oblaků prodral.
Déšť mezi tím úplně přestal. Vodo
pád potoka mísil se hlučným ječením
do livizdotu větrem působeného. Mly
nář opatrně postupoval po příkrých
stráních vzhůru a zabočil na pěšinu ve
doucí do mýtiny. Právě se přibližo
val k místu, které bylo vyhlášeno, že
tam straší a kam v noci se nechtěl žád
ný odvážiti. Natáhl opatrně oba ko
houtky u pušky a připraviv si nůž krá
čel dále.
V tom něco šustlo.
Buk napínal pozorněji sluch.
Opětně něco šustlo.
Buk jakkoliv byl zmužilý, dostával
strach. Pot vystupoval mu na čele a
bohatými krůpějemi kapal na lesklý
nůž jenž držel neustále připravený k
ráně. Již počal v duchu litovati, že se
do takové nerozumné sázky pustil a
byl by se zajisté vrátil, kdyby se nebyl
obával výsměchu.
,,Avšak dále“, pravil polohlasitě po
bízeje sám sebe ku předu.
,, „Frrrrrrr.... “ “ ozval se v tom
okamžiku pronikavý vřeskot a houf ko
roptví vyletěl do výše, byvše kroky
pana Buka vyrušeny kdežto tento ne
myslel jinak, než že se na něho vyřítilo
asi dvacet strašidel... .Leknutím sebou
trhl, puška spustila a dvě osudné rány
rozlehly se s tisícerou ozvěnou vzdu
chem, nůž vypadl ubohému mlynáři z
ruky a on leknutím se převalil přes
balvan, lete na štěstí jen asi dva metry
do hlubiny, kdež se zachytil kabátem
za paliejl a tím se v letu zadržel.
Než se však mohl vzpamatovat! a vy
škrábat nahoru nevěda co se doposud
děje, stál před ním myslivec s napřaže
nou ručnicí.
,,Hneš!i se lotře, tak zastřelím tě
jako lišku“, vykřikl myslivec, „já ti
dám pytlačiti ! přece jednou jsem chy

til toho pravého, co užívá strašáků k
tomu by volně mohl pytlačiti. “ A než
se mohl nešťastný mlynář z ohromného
leknutí jež spůsobil zjev lidského hlasu
vzpamatovati dostal řádně štulců a byl
svázán a k přednostovi do D—ku
odváděn.
,,Ale pane fořt. ... “ počal mlynář,
konečně seznav s kým má co činiti.
Fořt však byl teprve půl roku v kra
jině a tudíž dobře ještě mlynáře neznal.
,,Ticho pravím. “
,,.... vždyť já jsem mlynář s
D—ku....“
„Marš, to by mohl nyní každý dare
bák říci.“
A mlynář věda že nic nesvede ode
vzdal se do „vůle boží“, proklínaje v
duchu celou sázku. Co měl činiti?
Nezbývalo nic jiného, jsa pevně svázán,
než by klidně vyčkal až dojdou k před
stavenému Klikoví, kamž po malé půl
hodině dorazili.
Myslivec zabouchnul na vrata. Ště
kot psů mu byl odpovědí.
Myslivec bouchal znovu.
Jelikož však statek byl právě vedle
hostince „u krkavce“ kdež seděl před
stavený, čekaje, až se Buk vrátí, usly
šel tedy brzy tlukot a všichni hosté s
ním vybělili, by se přesvědčili, co se
to v tak pozdní hodině děje. I ve stat
ku se zároveň probudili následkem
bouchání a tak společně spatřili Buka
svázaného jako zločince.
Vysvětlováním se teprvé podařilo
mlynáře sprostiti pout a pak zasedli
všichni k pití onoho sudu piva, jenž
mlynář prohrál poněvadž nepřinesl pro
něho osudný kříž s vrchu. Že i pan
fořt si přisedl, netřeba podotýkati. Tak
skončil se první pokus vniknutí do
„čertovy rokle“ a byl zároveň—posled
ní, neb takových kurážných lidí jako
Buk jest v D—ku více, ač přece se kaž
dý koroptví nelekne....

B3 Bi O
Jiskry.

Proč?
Ženy poznávají Oo TovLcieixie -v jzixxiě čistil
Dva snoubenci
všechno pudem.
Tajnosti popravište.
šli k oltáři, aby
Ony se myli, jak
byli na věky spo
mile počnou roz
jeni. ,, Proč se tak
važovat. —Každý
chvěješ?“ ptá se
chce míti přítele,
ženich.—„A proč
ale nikdo nechce
ty se nechvěješ?“
se do té míry naopáčí dívka.
mahat, aby jím
byl.—Každý člo
Psaní a žena.
věk má tré povah:
Vdaná žena jest
tu, kterou ukazuje
psaní došlé na
světu, onu, kte
svou adresu. Mla
rou se domnívá,
dá dívka jest psa
že má, a tu kterou
ní posud neodemá skutečně.
sanlé a stará pan
Počet vlasů.
na jest zapomenu
Lékařský jeden
té poste restante.
list praví, že žena
Román H. Samsona.
Zamilované pokr
mívá 100,000 až
my znamenitých
200,000 vlasů na
mužů.
hlavě. Počet vla
Karel XII. král
sů u muže závisí
švédský: chléb s
pak hlavně od to
Lampářova schovanka.
čerstvým máslem
ho, jak dlouho je
Jindřich III. král
ženatým.
francouzský: me
Dostatečný důkaz.
lóny. Karel VeliLékař předložil
ký: zvěřinu jelení
účet za zemřelého
na rožni. Bedřich
svého pacienta úVeliký a Napo
řadníku, který zá
leon I. :kávu. Les
věť prováděl.
sing: lusky. Kant
,, Chcete, abych
čočku se špekem.
účet odpřísáhl?“
Schiller: uzeninu.
tázal se lékař.—
Goethe: šampáô„Nikoliv“, odvě
ské. Luther: pivo
til úředník, „smrt
torgavké. Torqu
zvěčnělého doka
ato Tasso: cukro
zuje s důstatek, že
vané ovoce. Voljste mu přispěl lé
tair: kávu. Klopkařskou svou poAmerický román od Kumingsové.
stock: lanýže a
/
cc
moci.
hrozny.
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Ochota.

Vymoženost

„Jean“, pra
vil pán k sluho
vi, „neopomeň
mně ve čtyry
hodiny zbuditi. “—„K služ
bám, jen račte
zazvonit.4 4

vědy.

Ty děti.

Šestiletý chla
pec dostal od
matinky za ja
kousi nezbed
nosť výprask.
Když bylo po
všem, šel k otci
na pohovce se
dícímu a poše
ptal mu: „Ne
vím věru, jak
mohl jsi se s tak
prudkou ženou
oženiti.44

Základ blahobytu.

Příliš daleko.

Dvanáctiletý
James pilně pra
coval na svých
úlohách, kdežto
šestiletý Charles
běhal po pokoji
a tropil nezbed
nosti. Otec, kte
rý vkročil do
pokoje, mu pra
vil : ,, Proč pak
se neučíš biblic
kou d ě j e p r avu?“—„Jájijuž
umím,44 odpo
věděl Charles.
—„Tak mně te
dy pověz kdo to
byl Adam a
Eva?4 4—,, Ad am
a Eva? Tak da
leko jsme ještě
nepřišli.44

Od J. Smilesa.

Podloudních

Dánská grónská společnost dávala
svým domorodým dělníkům ve svých
osadách vysoko na severu každého dne
čtvrt paglu (pajntu) kořalky. Gronlanďané však místo aby kořalku vypili, jak
bylo nařízeno, hned v krámě, vynášeli
ji v ústech ven a tam jiným ji prodá
vali. Aby se tomuto podloudnictví uči
nila přítrž, rozkázáno všem, že musí říci
než vyjdou z krámu: „Děkuji!44

Jak může se
jisté odvětví
technické bě
hem jedného
půlstoletí zdokonaliti, ukazu
jí následné Čí
slice. Roku 1830
bylo nutno k
cestě z Anglie
do Kapska (v Africe) 70 dní, do
Bombaye 120 a
do Sydneve 130.
Cesta z Anglie
do New Yorku
vyžadovala 40
dní, do Jamaiky
42 dní, do Ria
56 a do Valpa
raiso 110 dní.
Dnes čítá pošta
z Londýna do
následných míst
dobu: do Kap
ska 21 dnů, do
Bombaye 18, do
Sydneye 43, do
New Yorku 10Ť
do Jamaiky 18,
do Ria 21 a do
Valparaisa 30
dnů. Průměrná
rychlost zvěČila
se tudiž trojná
sobně. A není
místečka na ce
lé zemi, kamž
by se ve dvou
měsících nedojelo z Londýna.
Cesta k našim
protinožcům vy
žaduje pouze
šest neděl.
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Syn.

Z mysterii chuti a kuchyně.

Věříte, že
možno se podru
hé
zamilovat,
pane Smitli ?“—
,,Jest-li věřím?
Což koupí-li kdo
libru cukru,není
to sladké? A
když ji vypotře
buje, koupí si
druhou. Není to
opět sladké?
Nuže, Murphy,
vidíš, že věřím v
druhou lásku.“

Otec svým
sedmnáctiletým
synem nadšený
pravil k svému
příteli: ,,Z ně
ho bude druhý
Zola. Napsal ro
mán, v němž
jsou tak choulo
stivé věci, že
mu musím za~
povědít. aby jej
četl.“
Byla zralá.

Básník, jehož
kus strašně byl
vypískán, pravil
k vlivuplnému
jednomu ktitikovi: ,, Hruška
nebyla posud
zralou. “ — ,,A
přec jí to neva
dilo, aby u p adla“, odvětil
feuilletonista.

V lazaretu.
Od Josefa Řeháka.

Pokrok.

Římský přírodozpytec Pli
nius věřil, že v
hlubinách mo
dravého moře
asi 94 druhů
ryb žije. Linné
Švéd, napočetl
jich již 478. Od
Plinia tudíž do
XVII. století
věda pokročila
v poznání o 300
jiných druhů ví
ce. Dnes zná
me však přes
13,000 druhů
mořských tvorů.

Druhá láska.

Dva vojíni le
želi v lazaretu a
pohlíželi v dlou- ·
hých nocech k
hvězdám. ,,Proč :
pak jsi ty, Tome,
dal se k voj
sku?“— „Ah“,
praví Tom. ,,já
nemám ženu a
miluji válku.“—
„Aj“, dí druhý,
,, já mám ženu a
miluji mír, tedy
právě opak. “
Výměna

Při kázání.

Kazatel mladý kázal a posluchači byli
nudnými jeho slovy nad míru rozmrzeni.
Pouze jedna žena usedavě plakala. Potě
šen ptal se ji kazatel, proč jest tak pohnu
ta.—,,Ach,“ vzlykala žena, ,,můj syn také
studuje a nedovede-li lépe kázati, pak jsou
mé peníze vyhozeny.“

Lady jedna
oznamovala ne
dávno v,Tim es \
že prodá paviana, tři kočky á
papouška, poně- ’
vadž se vdala a
nyní je více ne
potřebuje. Man
žel její prý má
všechny ušlech
tilé v 1 a s t n o stí
zmíněných zví
řátek.

— 120 —

Jen pro někoho

Panující kníže
obědval u jedno
ho ze svých mil
ců. Po zákus
kách odstranil se
kníže s krásnou
manželkou svého
hostitele do kou
ta salonu. Domá
cí pán, jak se
zdálo, usnul. Slu
ha chtěl příhod
ného tohoto oka
mžiku využi tkovati a chtěl uzmonti na stole
ležící skvost. Spí
cí však náhle
chopil se jeho
ruky a pravil
zlostně: „Bídníku,já nespím pro
všechny !“

Pevná vůle všecko zmůže.

„Pověz mně,
příteli, čím měl
bych svou ženu
na její svátek pří
jemně překvapiti?“ „Oběs se!“
Chtěl se přesvěd
čit.

Ďle francouzského ? do češtiny upravil V.V.Haštalský.

Mythy.

„Čistota půl. ..“

Jak to přijde,
Mary, že si o 10
hodině ranní již
myješ nohy?“
ptala se paní ku
chařky. — „Chci
se dát dnes foto
grafovat. “

Hostinský je
den měl starou
ošklivou ženu.
Byl překvapen
kdysi, jak dal
hezké sklepnici
hubičku. „Coje
to !“ vzkřikla
Xantipa. „Eh
nic, staroušku,“
pravil s ducha,
přítomností ho
stinský, „já chtěl
se jen přesvědčiti, zdali nám An
na nepila ve sklev · 44
pe pivo .—
Podivná polévka.

Ženy a vousy.

Ve společnosti
jedné se silně
hovořilo o tom,
proč nemají ženy
také vousy. Ko
nečně pravil je
den pán: „Toť
Jest zcela přiro
zené. Kdo pak v
celém světě by
se našel, aby je
holil, kdvž nedrží ani okamžik
ústa zticha. “—

Jisté překvapení.

Od Jaroslava Vrchlického.

Spíš brada.

Labužník jeden ve společnosti se chlubil
krásným svým vlasem a tvrdil, že dříve
mu vous na bradě sešediví než vlasy. „To
vám věřím, “ pravil kdosi, „a to proto, že
čelist svou daleko více namáháte, než
hlavu.“

Pán k sklepní
ku: „Poslyšte, tu
polévku nemohu
jíst!“—Sklepník
přinesl jinou.
Host pravil po
druhé to samé.
Když ale i při
třetím talíři pra
vil: „věru příteli,
tu polévku oprav
du nemohu ji
sti!“ přistoupil k
němu pozlobený
hostinský: „Pro
sím, proč nemů
žete mou polév
ku jisti?“—,, Po
něvadž nemám
lžíci!“—
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Stejný lós.

Prostonárodně.

„Opět jsem celou noc nespala,“ pra
vila ráno matka synu, který o čtvrté
přicházel domů. — „Já také ne, matinko I“ pravil smutně.

Prvý student: Co soudíš o dnešní
přednášce? Profesor tvrdil, že jedno
z druhého se vyvíjí a vše pohybuje
se ve věčném koloběhu. Jak si to
vysvětluješ ?
Druhý student: Jest to velmi jed
noduché. To máš právě tak jako v
knajpě (krčmě). Ze sucha povstává
žízeň, ze žízně pak piti, 7. pití pak
opička, z opičky kocovina a z kocoviny
zase sucho jako výsledek všeho. Zde
máš celý ten přírodní koloběh jasně
znázorněný.

Do památníku.

Baron Rotschild požádal kdysi
slavného humoristu Safíra, aby mu též
něco do památníku napsal. Safír napsal:
„Půjčte mi 100 luisdorů a zapomeňte na
věky na svého přítele.
M. J. Safír.
Neplakal.

Při kázání jednom všichni věřící use
davě plakali; pouze jeden zůstal chlad
ným. Když byl tázán proč je tak za
tvrzelým, pravil : „Já nenáležím k
této faře.“
Podivno.

Pán přišel večer domů. Rozškrtal
celou řadu sirek a žádná nechtě
la chytit. Nakázal sluhovi, aby dru
hý den přinesl lepší. Než sirky dru
hého dne byly ještě horší. „Podivno,“
pravil sluha, „přece jsem je dnes ráno
všechny zkusil/'
Štěstí v neštěstí.

Zedník spadl s lešení a zlomil oka
mžitě vaz. Když jej zdvihli spozorova
li, že má v ruce nůž. „Jaké štěstí!“
zvolal přítomný, „že se na nůž nenabodl. “—
Peníze a česf.

Známý humorista Safír rozhněval se
s jedním spisovatelem do té míry, až
mu tento vyčítal, že píše jen k vůli pe
nězům. „A proč vy píšete?“ ptal se
Safír. „Pro čest!“ — „Nuže, píšeme
oba pro to, co nám schází.“
Podle písma.

„Malá Ida věru hraje úplně podle
svátého písma.“
, ,Jak to ?“
„U ní neví levice, co pravice činí.
Maloobchod.

„Oskare, nevěrnice—vrať se, anebo
zaj du! ‘í—,, Láskou ?u —,, N e—lil adem! ‘ ‘

Netrpělivý.

„Kdy přinesete mi boty, které jsem
si u vás objednal?“
„Až mi zaplatíte první,pane doktor!“
„Tak dlouho nemohu Čekat!“
Z domácnosti.

Paní: Proč pak se neustále díváš
z okna ?
Muž : Dávám pozor, aby nám Rů
žena nerozbila žádné okno !
Děvečka : Pakliže to nechcete, milostpane, tak mně stále nelechtejte.
Černé svědomí.

Soudce (k obžalovanému, jehož zdo
bí krásný jak uhel černý vous): Vaše
svědomí jest tak černé jako váš vous.
Obžalovaný: Kdyby se soudilo na
svědomí podle vousů, pak byste, pane
soudce, neměl pražádné.
Nejlepší rada.

Soudce (k advokátovi): Jděte se
svým klientem do vedlejší komnaty a
udělte mu nejlepší radu.
(Advokát přichází po malé chvíli
bez klienta).
Soudce: Proč pak nepřivádíte s se
bou obžalovaného?
Advokát: Já mu poradil aby rychle
vyskočil z okna a hleděl, aby se dostal
co nejdřív pryč. To byla dle mého
mínění ta nejlepší rada, jakou jsem mu
mohl jen dát.
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Ze soudní síně.

Cápi.

Na střeše domu cukráře v menším
městě v severovýchodních Cechách vy
stavěli si čápi hnízdo. Ačkoliv ptáci
tito všude bývají rádi viděni, byli cu
kráři, k němuž mnoho lidí denně vchá
zelo a vycházelo, přece poněkud obtíž
ili. Mluvil o tom se svým sousedem.
,,Jak?u ptal se tento. ,,Ty nechceš
čápy? Já zas bych si jich nevím jak
vážil, kdyby se na mé střeše usadili.
Ostatně může nám býti oběma pomo
ženo. Jakmile čápi na podzim odletí,
přeneseme hnízdo s tvé střechy na mou
a na jaře, až se mršky vrátí, samoděk
musejí se přestěliovati ke mně. “
Pomyšleno.—Uděláno. Cukrář dal
svou střechu pečlivě yyčistiti a nikdo
nemohl poznat, že tam dříve čapí hníz
do bývalo. Když však se opeření ho
sté z Egypta zase navrátili, zamířili pří
mo na střechu cukrářovu. Jak se podi
vili, když hnízdo nenašli. Dlouho a čile
o tom rozmlouvali a zobáky široko rozvírali. Když tu jeden spozoroval hníz
do na střeše sousedově. Ihned přelétli
tam. Skutečně, jich vlastní hnízdo!
Ono hnízdo, které sami si vystavěli, ale
—na zcela jiném místě. Zase rokovali
hlučně. Zde hnízdo nechat? Nikoliv?
Kdyby je byli chtěli míti na tomto do
mě, mohli si je tu ihned vystavěti. Oni
měli zajisté dobrou příčinu, proč to ne
učinili. Jak však to napraví ti ? Ne
můžeme přec hnízdo přenésti. Ovšem
ne celé najednou přenésti, ale rozehřátí
a na pravém místě zas sestaviti. Do
hodli se. Zobce klaply, zavřely se a
počala hbitá práce. Větev po větvi a
—brzo stálo hnízdo na střeše cukrářově
jako loni. Cápi stáli v něm a vesele
klapali zobáky, spokojeni jsouce s pro
vedenou prací. A dole stál cukrář se
sousedem nejdříve s dlouhým obličejem
až pak podívavše se vzájemně na sebe
též i oni vesele otevřeli své zobáky a
šli si je zvlažit do ,,dolejší64 se sklen
kou dobré chmelovinv.
y

v

Žalobce: Pane soudce, já půjčil ob
žalovanému jen s tou podmínkou, že mí
peníze na den sv. Lucie zas navrátí.
Leč minul rok a já posud nic nedostal.
Soudce (k obžalovanému): Proč pak
mu nezaplatíte, když jste se peníze vypůjčil.
Obžalovaný: Pane soudce, já hle
dal v kalendáři, ale nemohl jsem den
sv. Lucie nalézti a nevím proto, kdy
mám zaplatit.
Soudce: Dobře zaplatíte 1. listopa
du, na den všech svátých, tu má i sv.
Lucie svůj svátek.
Čestný člen.

Vyšetřovací úřadník k darebákovi:
Nenáleží tento Člověk také k vaší lo
trovské bandě ?
Dareba: Pokud se vím pamatovat,
byl pouze našim čestným členem.
Přitěžující okolnosti.

Proslulý obhájce hájil zloděje, který
dopustil se dvojnásobného se vloupání.
Státní ná vlád ní poukazoval k loupeži
první, označil jako přitižující okolnosť,
že spáchána byla za bílého dne v pravé
polodne, k čemuž zajisté třeba prohna
né drzosti. Při druhé uvedl za přitě
žující okolnosť, že loupež spáchána by
la v půl noci a tím bezpečnost majetku
co nejvíce ohrožena.
Obhájce rozhněván zvolal na stáního
návladního: ,,M kdy teda má takový
chlap krást i

'Je

lhůtách.

Soudce: Vy měl jste splácet dluh
svůj ve lhůtách, což snadno jste mohl
učiniti, když vám to pan věřitel dovo
lil. Proč jste tak neučinil?
Dlužník: Já myslím, pane soudce,
že věřitel to tak neucítí, pakliže poža
davek svůj zvolna po lhůtách ztrácí.
Moudrý rozsudek.

Před smírčího soudce v Paříži přišli
dva manželé a žádali za rozvod. -,,Má
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te dítky ? * ‘ ptal se soudce. —,, Máme!1 ‘
„Mnoho-li?“ — „Tři. Dva clilapce a
jedno děvče. Chceme každý dvě dítky
a^ ne víme teď, jak to máme učiniti. “
—„Chcete se rozsudku mému podrobiti?‘ — „Oui Monsieur! ‘ volali oba.
,,Dobrá, počkáte oba dva, až dostanete
čtvrté dítko a já pak rozsoudím jak se

Potrestaná nepoctivost.

Na stanici tratě Ohio a Mississippi
ležel mezi jiným zbožím malý úhledný
soudeček s adresou jasně a zřetelně*
psanou, leč žádný se k němu nehlásil.
Úradník jeden smiloval se nad ním a
jemným nebozezem zkoumal taje jeho
nitra. A hle jasný paprsek tekutiny

Z VLlice.

Tyť máš dnes uáký oblek! Co stál?“
,, ,,G0 dolarů/
,,Nu, to si počítal krejčí nejspíš už také soudní útraty!“

rozdělíte. “—Manželé podrobili se roz
sudku a vícekráte je soudce neviděl.
Po dlouhé době potkal konečně muže.
,,Eh, bien, Monsieur, jak se daří?“
,,Ach, pane soudce, o rozvodu nemů
že býti ani řeč. Máme teď pět dětí“—
„Tedy počkejte ještě“ pravil soudce.

podobné koňaku vytryskl ve veselém
proudu. Svěřil se soudruhům. Zkouše
li nyní společně a uznali, že tekutina
je zvlášť pikantní druh likéru , ,Úavor“.
Po čtrnácti dnech, kdy obsah soudku
do dvou třetin byl vyprázdněn, přišel
na stanici lékař z okolí, aby si na něho·

124 —

adresovaný soudek vyzvedl. Vrtě hla
vou potěžkával lehounkým soudkem.
Vzal kladivo a vyrazil dno.—Dole na
cházela se podivná dětská mrtvola z
nepodařeného porodu. Lékař pohledl
srozumitelně na užaslé úředníky. „All
right, gentlemen“, pravil lékař, „jen
jestli bude u vás všechno ,,right!“ a
vložil soudek do připraveného povozu. '
Pomsta yankeeho.

Skot, který pro zábavu na cesty si
vyjel, byl nucen sdíleti s Angličanem
jednu kabinu. Druhého dne viděl Skot,
že soudruh má otevřený cestovní vak.
Vyňal z něho bez jakéhokoliv otálení
kartáček na zuby a jal se jím čistiti své ■
I
poněkud velké žluté zuby. Yankee
hleděl na vše zcela klidně. Sotva však
byl Skot hotov, vzal Angličan umýva
dlo vnořil do něho obnaženou nohu a
třel ji a nehty kartáčkem velmi pilně.
„Ale vy nečistý člověče, jak můžete s
kartáčkem na zuby čistiti si nohy?“
zvolal užaslý Skot. ,,Oh“, dí yankee
chladně, já tento kartáček nikdy k ni
čemu jinému nepotřeboval.“ Skot ce
lý zaražený chránil se na to pro vždy,
aby použil něčeho z majetku svého sou
druha.
Prozradila se.

Mladá dívka (k navštivivšímu ji dok
toru): Jak vám pravím, pane doktor,
noha mně bolí strašně. Nemohu na ni
ani stoupnouti. Musí to býti zápal nějakÝ·
Doktor vážně: Věc nesmí se brát
na lehkou váhu. Nepoklesla jste snad
náhodou ?“
Slečna (zardívajíc se hluboce): O, od
toho přece to nemůže být.
Drahé „Viveleroi!“

V prvé válce slezské rozložili se Prušáci a Francouzi před Prahou jako spo
jenci. Pruští důstojníci, kteří nemohli
se tenkráte nijakým hrdinstvím pochlubiti, byli terčem vtipů a posměchu Fran
couzům, kteří měli v plné posud pa-

měti slávu Ludvíka XIV. Tím více
hleděli tudíž Prušáci předčíti Francouze
v chování vojenském, úhledným šatem
vojenským a podařilo se jim to na mno
ze, neboť Francouzům byla milejší po
hodlnosť nežli všeliké fintění. Leč ani
tu dráždění Francouzů neustalo, ba tím
více se zvěčovalo a neopomenuli ani
jedné vhodné příležitosti, aby z Prušáků si neudělali dobrý den.
Důstojník jeden z pluku vévody Desavského vzal si dovolenou, aby mohl
si dáti vytrhnou ti dva bolestné zuby.
Rozkaz však zněl, že nikdo nesmí jinak
do města, leč v plném slavnostním kroji. Důstojník tudíž vzdor velkým bolestem oblekl parádní stejnokroj a neše
třil při tom ani pudru ani pomády.
Jakmile přišel do hostince, poslal ihned
pro zubního lékaře a dle rady hostin
ské dal si naliti sklenku lihoviny ob
zvláště prý proti bolení zubů dobré.
U stolu seděl též francouzský důstojník
v silně obnošeném obleku, kteréhož
nemálo zlobilo, že hostinská všímá si
Němce více nežli jeho. S výkřikem
,,Vive le roi de France!“ připil Prušákovi. Po té stáhl poněkud špinavou
svou manšetu s ruky a vyhodil ji otev
řeným oknem.
„Platí mému králi, Ludvíku XIV!“
pravil hlučně k Pražákovi. „Učiňte
podobně!“ Prušákovi bylo líto bílé
jeho manšety, leč zvyk tehdejší doby
toho žádal a on vyhověl mravu a učinil
to samé co Francouz. Týž dal si naliti
ještě jednou. „Ať žije maršál de Broglie!“ zvolal. Strhl druhou manšetu s
ruky a poslal ji za prvou oknem. —
Prušák nemohl si pomoci a obětoval
svou bílou druhou manšetu. — Prá
vě však přišel povolaný zubní lékař.
Prušák dal sklenky opětně naliti. „Ať
žije král pruský!“ zvolal a vypil sklen
ku až na dno. Na to povstav, ukázal
chirurgovi jeden bolavý zub a poručil
si jej vytrhnouti. Jakmile se to stalo,
požádal Francouze, aby podobně učinil.
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a zastoupil mu cestu s takovou odhodla
ností, že nebohému Francouzovi nezbylo
nic jiného, leč dáti si jeden zdravý zub
svůj vytrhnouti. Stalo se, Francouz
tančil kolem stolu, drže se za ústa a
kvílel ,,O mou Dieu, o mou Dieu!“’
,,Pijme ještě jednu!“ pravil chladně
Průsak. „Na zdraví našeho prvního
maršála, vévody z Desavy!“ Prušák
dal si vytrhnouti druhý zub. Mezi
tím shromáždilo se kolem nich více ji
ných důstojníků a Francouz, aby vojen
ské cti své neuškodil, musel obětovati
i druhý svůj zub. Prušák zaplatil chi
rurgu za trhání zubů dukátem a Fran
couz, nemoha jinak, hodil na stůl celý
louisdor. „Bude vám snad libo ještě
jednou si připiti?“ ptal se zdvořile
Prušák. „Děkuji“, zvolal vztekle Fran
couz a vyběhl ven.—
Otec a syn.

Otec (hledá klíčovou dírku): U všech
rohatých, zas nemohu najít dírku! To
je ale následkem mizerného osvětlení
ulic v noci.
Vilém: Na zdar tatínku! Dobře
jsme se sešli. Jdete taky už domů?
Otec: Zatrachtilý kluku. Teď se
teprva chodí domů. Jdi odkuds přišel.
Domů tě nepustím!
Vilém: Vždyť ty jdeš taky teprva
domů.
Otec: Co je ti kluku do toho, pro
to jsem táta. Rozumíš I
Vilém: No, když mně nepustíš do
mů—také dobře. Půjdu zas; Dobrou
noc! (Odchází).
Otec: Vilímku, Vilímku. Kam pak
chceš tak pozdě?
Vilém: Kam jinám, do hospody?
Na ulici snad nezůstanu. Jdu ke „Ko
runě“ ještě na nějaký ten pajut.
Otec: Maj tam dobré pivo?
Vilém: Malvaz!
Otec: Tak počkej drobet! Půjdeme
spolu.

Dovedl odpovcdít.

Známý francouzský spisovatel vese
loher obdržel od bohatého bankéře na
bídku, by napsal veselohru a jméno
bankéřovo připojil jako spolupracovní
ka, ovšem za štědrý peněžní dar. Scobe rozloben, krátce bankéře odmítl a
na konec podotkl, že nemožno spřáhnouti osla s koněm. Bankéř napsal
mu odpověď: „Jak můžete se, nezdvo
řáku, opovážit nazvati mně koněm?“
Průvodní list.

V pohnuté době 1874 prohlížen byl
každému na hranicích španělských prů
vodní list velmi přísně. Úředník karlista přísný vedl tu dozor, leč rozuměl
pouze španělštině a to velmi málo. By
lo velmi zábavné viděti tohoto dobrého
muže, s jakým podivením hlavou krou
til, že tak mnoho jest na světě, co vy
hlíží jako psané a přec není španělské.
Mladý jeden právník musel jiti přes
hranice. Nemaje právě nic jiného u
sebe, podal mu směle nezaplacený po
sud účet od krejčího. Karlista s úctou
pohlížel na vymalované tu mnohé medajle — od orlu a lvů až k znakům
egyptského khediva — a jemuž pak po
zorně krejčovský účet složil, s hlubo
kou poklonou podal jej mladému práv
níku, kterýž jen s tíží udržoval vážnost.
Dobrý ten muž myslel zajisté, že člo
věk, za něhož ručí svými pečetěmi tolik
potentátů, musí být znamenitý chlapík.
V úzkosti.

Vozka jel se synem na voze s velmi
těžkým nákladem. Tu vjeli do louže
a nemohli ven. Vozka v úzkosti počal
se modli ti: „Svatá bohorodičko! Vy
svoboď mně z té louže. Já ti za odmě
nu obětuji svíčku, jako je voj u mého
vozu !“—Syn praví v podivení: „Ale
táto, vždyť ani tak velká svíčka na svě
tě není. ... “ „Drž hubu, pitomý klu
ku ! Až budeme jen venku, spraví to
centová svíčička. “—
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kroupa,
ANTONÍN
JPrvní český osadník okresu ^Racine, ®V/is.
Nepatrný příspěvek k dějinám českého osazování se v Spojených Státech,
____________________

I

Dle jeho i jiných vypravováni podává Gust. B. Reišl.

DOBĚ minulé často vyslovováno
ooTg nejen v soukromí, ale i v našich ča
sopisech česko-amerických, v těch
to jediných a nejmocnějších tlumočnících
našeho míně
ní i šiřitelích
a pěstovatelích národní
ho vědomí,
vřelé přání,
aby muž
schopný úko
lu toho tak
důležitého
uvázal se v
obtížnou sice
proto však
přece nesmír
ně vděčnou
i záslužnou
práci sepsání
dějin české
ho usazování
se v Spoje
ných Státech
severo- ame
rických. Vsak
okolnost, že
práce ta jest
vskutku o·
brovskou, vel
ké píle i ná
kladu peněž
Santonin
ního vyžadu
jící, jichž obou jednotli
vec nikterakž
v oběť přinésti nemůže, nese vinu toho, že
přání dotčené zůstalo dosud a snad i po
dráhná ještě léta zůstane pouhým sbožným přáním, čehož ovšem litovati dlužno
co nejvíce z nejednoho ohledu. Mám za
to—a zajisté že velká čásť mých krajanů
sdílí náhled můj—že vřele, nadšeně psané
dějiny českého osazování se v Americe, v
nichž vylíčeny by byly kruté počátky,
trpké zkušenosti životní, nesčetné ty boje
a zápasy v mnohých případech až hrdin

ství se podobající, prvních našich osadní
ků českých a moravských, že důkladné
vypsání všech těch jejich nesnází, svízelů
a utrpení, jakož i konečného zvítězení a
domožení se
kýženého i
zaslouženého
blahobytu
mnohého do
brého ovoce
by přineslo
— jmenovitě
pak, že by učilo i nově
příchozí kra
jany i dítky
naše zjištěné
té pravdě, že
pouze muž
vytrvalý, ne
ohrožený a
pilný cestou
poctivou žá
daného úspě
chu, koneč
ného cíle své
ho dodělati
se v*může.
Cím méně
bylo na'děje,
že se zbožné
vroucí přání
našich předá
«Kroupa.
ků, o němž v
úvodu tomto
se rozepisuji,
uskuteční,tím
větší půdy nabývalo přesvědčení, že by
bylo záhodno, aby se alespoň sbírala a
uschroňjvala co nejpilněji Játka, kteráž
by příštímu dějepisci českého osazování
se v Americe, v práci jeho za základ
sloužila. Počátky českého osazování v
svobodné, veliké nové naší vlasti lze sledovati zpět do let čtyřicátých. Mnozí z
prvních našich osadníků, kteří po životě
svízeluplném, poměrně krátkou dobu ovo_
ce klopotné, neúmorné práce, mnohaleté.
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ho strádání a odříkání se, užívati mohli
odebrali se k poslednímu, věčnému odpo
činku a s nimi spuštěny v chladný, rychle
vše ničící hrob i zkušenosti, jež zasluho
valy býti zachovány v myslích, v srdcích
nás všech, kdož po nich jsme přišli, nové
ho domova si vyhledávající a i naleznu
vše. Většinu prvních našich osadníků
kryje zem. Mnoho jiných nalézá se na
rozhraní života a smrti. Ještě několik
let, málo let a nezbude nám žádný z nich.
S každým jednotlivcem s námi se loučí
cím vysýchá nám jeden pramen k ději
nám našeho osadnictva a proto věru na
čase, aby se všude horlivě sbíralo a vý
sledek prací těch, aby tiskem zachráněn
byl před zapomenutím. Každý jen poně
kud schopný krajan měl by se uvázati v
pěknou, čestnou tuto práci. Takovýmto
spůsobem sebralo by se průběhem několi
ka málo let mnoho látky, kteráž by příští
mu dějepisci byla prospěšnou i mocnou
pomůckou v obtížném jeho úkolu sepsání
dějin českého osazování se v Spojených
Státech.
Mnohoslibný krok v ohledu tom již
učiněn před několika lety redakcí i vy
davatelstvem tohoto kalendáře. Tane mi
tu na mysli započetí sbírání statistiky,
českých osad se týkající i vypsání zkuše
ností prvních českých osadníků. V roč
nících minulých uloženo již několik zá
služných takových prací i oddávání se
naději, že ani v budoucnosti důležitého
toho zástoje opomenuto a zanedbáno ne
bude. Mámeť věru celou řadu mužů, jichž
životní zkušenosti zasluhují vřelého za
znamenání, aby mladší naše pokolení z
nich čerpalo užitečného poučení. A jed
ním z nejprvnějších a v ohledu tom nej
pozoruhodnějších jest náš Antonín Krou*
pa, první český osadník okresu Racine a
jeden z nejprvnějších osadníků českých
v státu Wisconsin. Jest to jeden z mno
ha těch našinců, kteří s holýma rukama
přibyli do Spojených Států, krušný měli
počátek trpké zkušenosti prožili, však
neoblomnou svou vytrvalostí, svou přičinlivostí, houževnatostí a pilností nejen
značné zámožnosti, ale i všeobecného
uznání, úcty a vážnosti mezi všemi vrst
vami svých spoluobčanů, bez ohledu na
národnost poslednějších se domohli a
tak každému za vzor následování hodný
vystaveni býti mohou. Po předeslání ně
kolika těchto řádků úvodních budiž mi
dovoleno přikročiti k stručnému vypsání

životních zkušeností našeho .Antonína
Kroupy, muže to prostého, skromného,
jakých bychom si mohli přáti na tisíce.
Antonín Kroupa narodil se roku 1817
ve Vlašimi z chudých poměrně rodičů.
Otec jeho Jan Kroupa byl soukenníkem,
kterážto živnost v dobu tu nebyla se
octla ještě na tom stupni úpadku, na jakémž v letech pozdějších se octnula. Jak
bylo obyčejem, dělo se i v rodině Kroupo
vých; synek přiučil se řemeslu otcovu;
nejsa povahou v žádném ohledu poloviča
tou, naučil se řemeslu svému tak dokona
le, jak tomu zřídka bývá jmenovitě za
našich časů. Pracoval po nějakou dobu
při otci, později však zatoužil po cizině i
pracoval po několik roků na mnohých mí
stech v Uhrách, kterážto země vždy veli
ké na mladistvou jeho mysl měla přitažli
vosti. Všude, kde mu bylo pracovati,
těšil se oblibě nemalé, nejen pro svou
zručnost a dovednost, ale i pro povahu
mírnou a poctivou. Navrátiv se po něko
likaletém pobytu z Uher, kdež se dobře
přiučil maďarštině, mohl se dosti výhod
ně usaditi v rodném svém městě. Bylo
to roku 1848. Však Kroupy zmocnila se
touha po Americe a marné bylo všechno
domlouvání přátel, aby od záměru svého
upustil. Co si mladík jednou předsevzal,
musel provésti a tato neoblomnost jest
význačnou známkou celého jeho života.
Praha nalézala se právě v stavu obležení,
když mladý Kroupa do ní zavítal, aby si
vymohl dovolení k vystěhování se do
Ameriky. Bylo mu přislíbeno, že povole
ní bude v několika dnech posláno za ním
do jeho domova a Kroupa odebral se spo
kojeně do Vlašimi, by vyčkával příchodu
toužebně žádané listiny. Cekal, čekal
kolik dnů, však nadarmo. Povolení ne
docházelo. Nemohl si představit! toho
příčinu, konečně ale vše se vysvětlilo.
Starostlivá matinka, kteráž na úmysl sy
nův nepohlížela pfíliš radostně, uschova
la povolení když přišlo, aby tak uvedla v
zmar jeho záměr. Lesť tato z dobrých
vycházejíc pohnutek, nebyla by se minula
úspěchem, kdyby nebyla bývala prozraze
na soucitnou sestřičkou, již se nešťastné
ho bratra zželelo. Nespomáhalo pak
všechno popírání matčino, všechno její
zdráhání vydati dovolení.
Kroupa dostal konečně listinu i vydal
j? se, se svými se rozloučiv na dalekou cestu.
Jel přes Hamburk. Měl zamluvenou jízdu
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na lodi „Columbus“. ta však byla již tak
přeplněna, že nemohla pojmouti mnoho
vystehovaleů, mezi nimiž se také nalézal
náš Kroupa. Nehoda tato, nemálo mrzu
tá, měla se však státi šťastnou Kroupoví
i všem těm, kdož s ním byli zdrženi a na
jiné lodi, , Leibnitz“ zvané vyplaviti se
museli, neboť Kroupa dozvěděl se později
že „Columbus“ přišel v zkázu a všichni
cestující zahynuli ve vlnách mořských.
Na loď vsedal Kroupa v srpnu roku
1848. Cesta trvala celkem osm týdnů a
byla velice bouřlivá. Na lodi nalézalo se
málo Cechů. Pokud se Kroupa pamatu
je, byli na lodi mimo něj velkostatkář
jmenem Kunz, několik osob, za něž tento
platil převoz a český jeden žid. Přibyli
do Nového Yorku na počátku listopadu
a nalezli město pod sněhem. Nikdo ne
dovede vypsati radost, jakáž se zmocnila
všech při spatření pevniny, vzdor tomu
však Kroupa i Kunz, jakož i lidé tohoto
provázející, kteří vesměs na pozemcích,
jež velkostatkář koupiti zamýšlel, usaditi
se chtěli, neměli toužebnějšího přání nad
ono, dostati se co nejrychleji na západ.
Nicméně nemohli všichni úmysl svůj
provésti, neboť Kunzův hoch se rozne
mohl i bylo usnešeno, že jistý Zikmund
Stein, jeho manželka a Kroupa mají jeti
napřed do Clevelandu a připravit! tam
místo pro ostatní, než by se nemoc hocha
Kunzova tak neb onak rozhodnula. Tro
jice naše přibyla šťastně do Clevelandu,
obstarali byt a nábytek, neměli však pe
něz na dříví a potraviny. Kroupa jakožto
nejráznější ze všech, chodil pak do dře
vařských ohrad i opatřoval tam palivo a
do nakládáren, kdež vždy vyžebral něco
jater, od nichž žili. Psali Kunzovi do
Nového Yorku o peníze; psali několikrá
te, nedostávalo se jim žádné odpovědi.
Později vysvětlilo se jim co jest toho pří
činou. Mezi těmi, za něž Kunz platil pře
plav, nalézal se i doktor jeden, jemuž zá
leželo na tom, aby Kunze v Novém Yor
ku udržel a ten přijímal listy Kroupoví i
pálil je, tak že se nemohly dostati do
pravých rukou. Mezitím pomáhali si
naši krajané v Clevelandu všemožným
spůsobem, ovšem že vždy poctivým. Do
zvěděli se tu o dvou krajanech, jež také
vyhledali; jedním byl Hladík, právník
z Čech (první to český osadník v městě
tom), druhý pak jistý Mucha, český štu
dent. Mucha řezničil, Hladík pak připra
voval cukrovinky.

Hladíka nalezli stísněného v malém
kutlochu, v poměrech nuzných. Spatřiv
krajany, byl radostně překvapen, zane
chal ihned práce a šel s Kroupou od hote
lu k hotelu, snaže se dopomoci mu k ně
jakému místu při obsluze neb v kuchyni.
Nemohl mu však k ničemu dopomoci.
Zikmund Stein snadněji nalezl zaměstná
ní a dopomohl i Kroupoví k práci u řez
níka Rosskopfa, kterýž měl i obchod
grocerní. Kroupa pracoval zde první
měsíc jen za stravu. Šlo to zde po židov
skú. V sobotu měl svátek, v neděli však
největší dřinu. Dařilo se mu zde dosti
dobře, neboť měl s důstatek jídla i pití
a jen jedna věc ho mrzela, že Rosskopf,
bera ho všude s sebou, nejinak o něm
mluvil než o „mein Knecht“ (můj pacho
lek). Těšil se již na druhý měsíc, kdy se
mu melo dostati ku stravě příplatku §6.
Ačkoliv neznal ani anglicky, ani německy
—na němčinu měl hned z Čech s vršku a
nechtěl se ji proto učiti—prodával v ob
chodě o přítrž, tak že si získal úplnou
spokojenost svého pracidajce. Dosud šlo
vše dosti dobře—však mělo býti hůře.
Jednoho dne vydal se Kroupa s Rosskopfem na cestu, aby nakoupili dobytka.
Rosskopf jel na koni, Kroupa za ním pěš
ky. Byl silný mráz v den ten a Kroupo
ví omrzlý obě nohy strašným spůsobem.
Po šestnáct týdnů Kroupa se vlékl o
berlích, přece však konal práci svou jako
druhdy. Byla to krutá zkouška pro Krou
pu a ještě dnes zalévají se při vzpomínce
na to oči jeho slzami. Konečně musel zanechati práce té. Došel k příteli svému
Hladíkovi a ten pověděl mu, že ve vzdá
lenosti 14 mil od města se nalézá továrna
na sukna, kdež jistě dostane práci. Zprá
va taková velice potěšila zbědovaného
našeho krajana a vzdor chorým svým
údům, vlékl se o berlích do vzdáleného
místa. Byla to cesta nesmírně namahivá
a tím obtížnější, an Kroupa neměl jediné
ho centu. Musel neustále se zastavovat!
a odpočívati. Brzo dostavil se hlad a
Kroupa dobelhal se k domku i dával na
jevo, že by chtěl jisti. Mysleli, že chce
piti i podali mu moštu. Teprve po del
ším vykládání znaménkovém mu poroz
uměli i vyhověli jeho žádosti.
Po velikém utrpení dovlékl se k továr
ně. Zde byli dílovedoucími Amerikán a
Němec. Nabídnuli mu místo po dívce
jedné, jíž platili $12 měsíčně a slíbili
mu $16 ku stravě. Kroupa byl velice po.
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těšen vyhlídkou na tak pěkný plat a byl
by s největší radostí práci přijal. Tu ale
setkal se s jistým dělníkem Goblentzerem
od liberce, s nímž se před delším časem
seznámil v Uhersku. Dělník ten domlou
val mu, aby práci nepřijímal, nebot? prý
mu dílovedoucí nabízí nižší plat než
ostatním a přijme-li práci, že stlačí i
mzdu ostatních dělníků. A zde naskytu
je se nám příležitost poznati jednu pěk
n"U stránku povahy Kroupový—šlechet
nost. Nechtěje poškoditi zájem jiných
dělníků, zubožený, bezpomocný, rady sobě
nevědoucí mladý muž práci nepřijal a
belhal se zase nazpět do Clevelandu. Za
mířil zase k Hladíkovi, kterýž ho důklad
ně vyplísnil za přílišnou jeho svědomitost,
vykládal mu, jak pošetile jednal, odmítaje
tak pěkné místo, že podobného v Cleve
landu nedostane a naléhal naň tak dlouho
až Kroupa povolil a zase nazpét do továr
ny se belhal.
Přijal pak práci i dělal zde čtyry mě
síce. Továrna byla vedena na základě
podílnickém a podílníky byli okolní farmeři. Dílovedoucí byl ve svém oboru
velmi slabým a tak se stalo, že dovedný
Kroupa záhy byl prvním dělníkem, jemuž
slíbeno, že v době nedaleké dílovedoucím
učiněn bude. Uzavřeli s ním smlouvu, o
jejímž pravém smyslu však teprvé později
se dozvěděl, že v práci setrvá a že po
zpracování vlny dílovedoucím se stane.
V tu dobu obdržel Kroupa z čista jasna
psaní od Kunze, v kterémž mu bývalý
statkář oznamoval, že pojede do Racina v
států Wiscon8in i žádal ho, aby přijel do
Buffalo, odkudž by pak jel s ním do Ra
cina, zároveň mu slibuje, že s ním bude
zacházeti jako se svým dítětem. Kroupa
byl ihned ochoten uposlechnouti vyzvání
toho, však řiditelstvo továrny nikterakž
ho nechtělo propustiti. poukazujíc k jeho
slibu a závazku. Na rýchlo svolali schůzi
akcionářů i žádali aby setrval. Slibovali
mu dvojnásobný plat, 10 akrů pozemku,
domek, v létě že si .může pracovati na po
li, v zimě pak v továrně, chtěli ho oženiti
a tak dále.
Ale všechny tyto sliby pro Kroupu za
jisté velmi skvělé i lichotivé nedovedly
zvrátiti jeho úmysl. Zanechal tu své věci
a vydal se pěšky na cestu do Clevelandu,
kdež mu Stein slíbil, že za ním pošle věci
jeho. Kroupa jel do Buffalo a veliká byla
jeho radost, když se zase setkal se svými
přátely. Za deset dní nastoupili svou ce

stu do Racina. Když přibyli s lodí do
Clevelandu, očekávali je tam Stein se že
nou i žádali Kunze, aby jim dal nějakých
peněz. Kunz, kterýž za ně platil cestu,
zdráhal se tak učiniti a židé odešli. Dří
ve však než jsme mohli odjeti, byl Kunz
na žádost Steinovu zatknut. Stein koupil
pro Kunze nějaká sukna v Liberci a nyní
tvrdil, že mu slíbil polovinu výdělku, kte
réhož nyní na Kunzovi požadoval. Kunz
velice se obával, že by mohl přijití o pe
níze své a proto naléhal na Kroupu, aby
vzal jeho (Kunzův) opasek celé jeho jmění
obsahující i zboží cenné a jel s tím napřed
do Racina, on Kunz, že pak s ostatními
přijede za nimi, jakmile záležitost jeho
bude vyřízena. Kroupa nechtěl o tom ani
slyšeti, přítel však stále naň naléhal, tak
že konečně povolil, vše sebral a odjel.
Přibyv do Racina, seznal, že nejen v
městě, jež tehdy čítalo asi 2000 obyvatelů,
ale i v celém okresu nežije jediného Če
cha. Však nebral si to moc k srdci, oddá
vaje se naději, že člověk přičinlivý, ja
kým jest on, všude se protluče. Obyva
telstvo pozůstávalo nejvíce z Dánů a Skan
dinávců. Teprvé později vezl Kroupa
první české osadníky do Caledonie. Byli
to František Andrle z Luže a jistý Posler,
první již zemřel, druhý pak účastnil se
občanské války i zůstal po jejím ukonče
ní někde na jihu, kdež se domohl velmi
velké farmy.
Kroupa ubytoval se v hostinci a chtěje
svého zaměstnavatele zboží dostatečně
pojistiti, dal je do veřejného skladiště
(„ware house“) i dal vlastní svůj kufr do
zástavy, aby mohl zaplatiti poplatek po
vinný. Kunz přibyl za týden. Koupili
dřevěný domek v části města nyní známé
pod jmenem „Kanada“, asi sto akrů po
zemku osm mil od města, v nynější Caledonii, 4 akry v městě a 40 akrů ve vzdále
nosti jedné a půl míle. Kunz platil $7 za
akr a tráviv život v městě nechal káceti
les. Kroupa vozil pak pokácené a připra
vené dříví do města.
Roku 1850v pojal za manželku českou
dívku,Annu Čepelákovu u Kunze sloužící,
kteráž přijela zároveň s jeho pracidajcem
do Ameriky. U Kunze požíval Kroupa
důvěry nejplnější i dosti se mu líbilo v
službě jeho. Po nějakém čase přibral
však k sobě Kunz nějakého Newmana,
Svedenborgiana, člověka to dolízavého a
svatouškářského, jemuž se podařilo i ce
lou jeho rodinu obráti ti k náboženskému

vyznaní Svedenborgiánů. Človek ten vy vodních hrází. Pracoval tak po dvě noci
znamenával se notnou porcí lícoměrnosti velmi namahavě a stále v mrazivé vodě
i nelíbil se Kroupoví ani dost málo, tak stoje, byl však s prací tou spokojen, ne
že tento často pracidajce svého před boť si vydělal soudek mouky a to v ča
ním varoval. Ten však nedal si říci i sech tuto líčených již něco znamenalo.
Tak uplynul Kroupoví při pilné práci
nechal se od lícoměrníka svésli k velkým
podnikům, v nichž se pak s nezdarem nejrůznějšího druhu čas. Přijal práci
setkal. Do Ameriky přivezl 60.000 na nechť si byla jakéhokoliv druhu jen když
hotovosti avšak svou přílišnou důvěřivostí byla poctivá. Výdělek byl praskrovničpřivedl to na mizinu. Kroupoví znelíbilo ký, z toho však si Kroupa ničeho nedělal
se konečně ve službě té i oznámil praci- neboť jsa střídmý a v požadavcích svých
dajci, že se ohledne po něčem jiném. Ten skromný, spokojil se i smálem. V době
ho nechtěl pustí ti; nabízel mu ztravu, té vznikla v něm mocná touha, aby se
prádlo, šatstvo a $100 ročně. Když od mohl dostati do obchodu se zbožím žele
cházel, tázal se ho Kunz, mnoho-li má do- zářským a touha jeho měla dojiti uskuteč
stati za minulé služby. Žádal za sebe $9 nění zajisté skvělejšího, než jaKého by se
měsíčně a za ženu svou, kteráž také statně byl kdy nadál. Jednou potkal Kroupu
pracovala, stejnou částku. Kunzovi bylo pan Stephens, jeden z majitelů obchodu
to mnoho; konečně ale přece vyplatil co železářského v Racině i tázal se ho, chtělměl, jen že si za vše co jim poskytnul, li by mu nařezati něco dříví. Krajan náš
strhnul. Tak opouštějíce službu jeho, s radostí přisvědčil i následoval Stephenměli manželé Kroupoví celých $100.
se k jeho obydlí. Když byl s prací tou
Kroupoví odstěhovali se k jednomu hotov, dal mu Stephens práci v zahradě i
Němci. Měli jednoho hocha, jimž man pověděl mu vše co si přál míti uděláno,
želství jejich bylo oblaženo. Nábytek nemaje ovšem ani tušení, že Kroupa mu
jejich pozůstával z kufru a kolébky. Ně nerozumí, že sice ví že má dělat něco v
mec půjčil jim peřiny a Kroupa koupil zahradě, jaká by to však byla práce, o
to, čeho právě nejvíce bylo zapotřebí. tom že nemá ani ponětí. Stephens odešel.
Tak žili v pramalé chaloupce dvě rodiny Kroupa sice nevěděl co má započíti, ne
v poměrech velmi stísněných po celý půl rozmýšlel se však dlouho i dal se do
roku. Kroupa dělal kde se co dělati dalo; práce. Dům byl obklopen zahradou a náš
řezal dříví, skládal prkna, prohazoval obi krajan nemeškal dlouho i počal lámati
lí atd. Všude ho znali jen pod jmenem drn. Když měl celou zahradu obrácenou
„Anton“. Anglicky neznal a jen stíží se nohama vzhůru, přijel Stephens i nevěděl
mohl dorozuměti s cizinci. Jednoho dne prý hněvem a zlostí co si počíti. Vztekal
bylo to po sv. Václavě, přišel do skromné se, klel a nadával a div ubohého Kroupu
ho jeho příbytku kapitán jedně lodě i tá nevyhnal. Ten však nedal se tím mýliti,
zal se ho, chce-li práci? Náš Kroupa ne- nýbrž pracoval po odchodu Stephensově
tázal se, jakou práci má konati, nýbrž s pilně dále a když se u večer pán navrátil,
největší radostí přisvědčil. Však co na nalezl zahradu v nejlepším pořádku: Drn
tom, jaká práce byla, jen když byla práce. pěkně položený, několik umělých kol, do
Kroupa byl sice postavy slabé, ale práce nichž přesázeny květiny spôsobení co
se nelekal a nedal se tak hned někým nejladnějším, pěkně vysypané stezky —
překonati. Šel tedy s kapitánem, ačkoliv zkrátka vše bylo upraveno tak, jako by
bylo již pozdě u večer. Kapitán zavedl zde byl hospodařil dovedný, zkušený za
ho na jednostěžnák na řece se nalézající · hradník.
.a do své kajuty, kdež ho vy často val , Stephens byl tím nemálo potěšen a ví
•dobře upravenými játrami i kořalkou. ce ho nepustil. Nechal ho pracovati po
Vyhlédnuv náhodou okénkem, spozoroval celý měsíc a okolo domů á platil mu 75
Kroupa, že loď již na jezeru se nalézá. centů denně. Byl to nejvyšší plat, jaké
Skoro již počal litovati, že šel s kapitá
hož se Kroupoví za jeho dosavadního po
nem, neboť se obával, že ho najmul kpla- bytu v Americe dostalo. Minul měsíc a
vectví. Ve vzdáleuosti osmi mil od mě Stephens jako by znal nejtajnější přání
sta loď zarazila, kapitán ho ještě počasto Kroupovo, otázal se ho, nechtěl-li by
val teplým punčem, pak se vysvlékli a pracovati v jeho obchodu železářském.
jali se z jezera vybírati a na loď nakláda- Netřeba se šířit ujišťováním, že Kroupa
ti velké kameny, jichž se užívá ku stavbě nabídnutí s největší radostí a ochotou

přijmul. Octnul se tam, kde se octnouti
si přál. Domohl se místa, o němž měl za
to, že jest proň nedosažitelným.
Nebyla to práce lehká, jež mu zde vy
kázaná. První rok bylo jeho povinností
"cídit stará kamna, jež obchodníci od jed
notlivců koupili a dělat z nich „nová“.
Ačkoliv byl postavy nanejvýše slabé, mu
sel si sám těžká kamna železná dostati do
lů do sklepa, tam je důkladně vycíditi,
upraviti a zase dostati je nahoru. Byla
to nekonečná dřina, však Kroupoví svěd
čila. Práci konal tak dobře a uspokojivě,
že ho jeho pracidajci pp. Stephens a Con
row po nějakém čase vzali nahoru do ob
chodu, kdež se stal prodávačem a v ob
chodě tom setrval po celých 16 roků, na
bývaje pro svou učelivo8t, zručnost, pil
nost a poctivost každým dnem větší a
větší přízně i důvěry svých chlebodárcň.
Po uplynutí této doby oba podílníci
obchodu jmenovaného se rozešli a každý
z nich měl samostatný obchod. Conrow
naléhal na Kroupu, aby šel s ním, ten
však nechtěl se od Stephense hnouti. Ale
brzo se měla státi změna. Stephensovi
šel obchod prabídně a Kroupa nahlížeje,
že s tíží mu může platiti, opustil obchod
jeho i jal se zase řezati dříví. Dozvěděv
se o tom, co se stalo, poslal Conrow k
němu svého knihvedoucího i nabídnul
mu místo ve svém obchodu, kteréžto na
bídnutí krajan náš také přijal a na místě
tom až do smrti svého zaměstnavatele
se rval.
V prvních letech své práce v závodu
Stepens Conrow vydělal $18 měsíčně,
později však dostal $300 ročně. V době
té koupil si také nějaký ten majeteček.
Dal $100 za lot a bídnou chaloupku.
Jest to totéž místo, na němž stojí dnes
pěkný jeho obydelný dům; v čase tom
mohl koupiti o dva bločky výše za tytéž
peníze celý akr pozemku,Kroupa však dal
nynějšímu svému pozemku přednost.
Chatrč byla bídná; střecha jen prkenná a
často se stávalo,že když se zimní dobou rá
no obyvatelé její probudili,ve světničce na
několik palců sněhu nalezli. Conrow na
bádal v roupu neustále, aby si postavil
pořádný domek na dluh, avšak on o tom
nechtěl ani slyšeti. Než by byl bydlel v
zadluženém majetku, raději si ho opravo
val po pět roků a teprvé později, když se
poměry jeho značně zlepšily, postavil si
dům podle své chutě—bez dluhu.

Před svou smrtí nabídnul Conrow
Kroupoví, aby převzal jeho obchod. Dá
val mu vše na úvěr, ale Kroupa nechtěl
se k tomu odvážiti, peněz nemaje. Když
pak Conrow zemřel, vyprodal Kroupa
nejlepší zboží ve prospěch vdovy v cenách
pokud možno nejlepších a neprodajné
zbytky sám vykoupil, pomýšleje na zapo
četí samostatného, ovšem že malého ob
chůdku. Zboží bylo vyceněno na $1806
a náš Kroupa zaplatil na obnos ten celých
Šest dolarů—zbyt- k zůstal dlužen. V ob
chodě svém měl to lik zboží, že jak se mi
sám přiznal, se styděl tam stát; několik
babiček by to prý snadno byly v nůších
odnesly. Předsevzal si tedy, že půjde něco
nakoupiti, což ovšem nebylo věcí lehkou,
neboť neměl peněz. Jel do Milwaukee k
obchodníku jednomu, chtěje ho žádati za
úvěr. Tam setkal se náhodou s p. Jose
fem Novotným z Racina. Přednesl ob
chodníku svou žádost a ten ovšem Krou
pu neznaje, nespěchal s jejím splněním.
Pan Novotný zaručoval se pak za nového
českého obchodníka a chtěl k většímu
opodstatnění své záruky přivésti obchod
níka, od něhož kupoval zboží pro svůj ob
chod grocerní. Obchodník železářský
však pravil, že toho není zapotřebí; do
volil Kroupoví, aby si vybral, co potře
buje a poskytnul mu úvěru na 60 dní.
Bylo to po válce a obchod se dařil a Krou
pa zaplatil svůj dluh milwaukému obchod
níku dříve než uplynulo 20 dní. Kroupa
měl prostrannou místnost a málo v ní.
Bylo tu mnoho prázdného místa a proto
byl rád, když pan Novotný a Hájek, kteří
n ěli obchod s oděvem, k němu se přistě
hovali a jednu polovinu krámu zabrali.
To ale netrvalo dl >uho. Kroupův obchod
vzkvétal neustále, tak že záhy potřeboval
celou místnost. Krám byl neustále pře
plněn a přičinlivý český obchodník ne
stačil ani zboží objednávati.
Tak prospíval Kroupa v hmotném ohle
du každým rokem více a více a brzo do
mohl se pěkné zámožnosti. Manželé
Kroupoví žijí v manželství šťastném, z
něhož vzešlo osm dítek, z nichž však jen
pět na živu se nalézá. Však ani v pozd
ních letech nezapomenulo naň utrpení i
zasazeny mu dvě rány nemálo bolestné.
Manželka jeho, věrná družka jeho v utr
pení i v radosti totiž před delším časem
na dobro oslepla, na štěstí však zase zra
ku alespoň částečně nabyla a více než
před dvěma lety zemřel mu miláček nej
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dražší, syn František, muž nadaný, vše
obecně vážený v nadějném věku 30 let.
Aby se alespoň poněkud vzpamatoval z
kruté této rány odjel společně s českým
továrníkem racinským p. Zikou v dubnu
1881 do Cech, odkudž se vrátil v červenci
téhož roku. Návštěvou milé vlasti, již po
tak dlouhá leta neviděl, patrně pookřál.
Se slzami v očích líčí dojmy, jakýchž
mu tu bylo zazíti a vděčně vzpomíná vá
žených manželů Náprstkových, jejichž
Průmyslovému Museu teprvé nedávno za
slal hojnou sbírku různých předmětů.

Vzdor pokročilému věku svému jest
Kroupa stále ještě v rozsáhlém svém ob
chodě čilým. Za dlouholetého svého po
bytu v Racině dodělal se všeobecné úcty
a vážnosti mezi svými krajany, ale i mezi
obyvatelstvem jinonárodnostním. Tlumo
čím zajisté přání všech, kdož měli příleži
tosti poznati prostého, srdečného tohoto·
muže, končím-li stručný tento článek, vy
pisující běh jeho života, opravdově pocí
těnými slovy:
Kéž nám „náš Kroupíček“ dlouhá ještě
léta živ, zdráv a vesel jest zachován!

Od. Jana ľbTer-\a.čl;y.

asno v horách, jasno v dole,
paní obchází si pole.

Mračno v horách, mračno v dole —
„Obohacím svaté pole.“

„Což na jednom živobytí!
ze lnu může rubáš býti;

Paní vraští bílé čelo:
„NaČ by hedbáví být mělo?

košilička dlouhá bílá,
ráda bych ji muži šila/’

Což s rubášem za novotu!
Upředeme ve sobotu,—

Paní ví, čím srdce vadne,
ví, čím v těle krev vychladne.

hotovi jsme do mše v svátek, —
aj — proč zemřel manžel v pátek!’*

SluDce jak by vyhořelo,
podzim přišel, léto mřelo.

Dlouho, pane, nežli tobě
zroste kvítí na tvém hrobě;

V létě manžel pnstonává,
v podzim manžel dokonává.

dlouho, nežli tráva zroste —
a již k svatbě jedou hosté!

„Nebudeš mne míti více,
pojď sem k loži, rozži svíce.

Jedou hosté, prach se zdvíhá —
„Strojte hody čas, ubíhá!

Svět se kolem se mnou točí,
zatlač, paní, kalné oči.

Ať se čistotou vše bělí,
jizba, dům i dvůr můj celý!

Nemohu-li více žiti,
pokojně chci v hrobě shniti.

Aj, zde ještě lenost vaše
nechá zbytky od rubáše.

Z hedbáví mne rubáš uší,
jak se s pravedlivým sluší.

Což nám babské do povídky—
do plamenu s těmi zbytky!’’

Třeba dokonal já v pátek,
neválej jej do mše v svátek.

Než se paní k ohni sehne,
žhavý plamen ven vyšlehne.

Neupřádej ve sobotu,
ať nepošleš na mne slotu,

Letí domem divá paní,
letí rudý plamen za ní.

nemohl bych shnít pak v hrobě,
smrt bys předla sama sobě.“

A než v poplach zvony bijí,
plamen věnec svůj doviji;

Zvoní zvony na vše strany,
zvoní, zvoní troje hrany.

a než k pomoci se brali,
černé kosti vyhrabali;

Zvoní, zvoní na vše strany:
Hladem chudí — jedem páni.

a než hosté se tu sjeli,
místo svatby — pohřeb měli.

ÔI^íSKÝ VOJÍN FRANK ŠULC,
(Sergeant setniny fí 53. pěchoty ^llinoiské.
(Z „Weekly Freeman“, Vol. V. No. 17., 5. května 1882.)

Z českých Chicagských vojínů, z vál
ky občanské dostalo se málokterému
toho štěstí, aby se navrátil zdráv a si-

sem tak ctěno ve kruzích společenských
a v kruzích bývalých vojínů., jako ctěný
soudruh, jehož obraz dnes přinášíme.

f^rank gule.

len domů, a sice s vyznamenáním a po
ctou, jako občanu F. Šulcovi, jenž má
nyní hostinec svůj na rohu ulic Jeffer
son a De Ko ven. V hořeji udaném Ča
sopisu, jenž i jeho podobiznu přinesl,
vyjímáme následující jeho životopis:
„Jest málo mužů, přistěhovalých se

O něm věru můžeme říci, že jest hod
ným občanem Evropy a Ameriky a že
dobrá pověst jeho starých předků se
stoupila na tohoto mladého a vynikají
cího vojína, jenž dosáhl dříve nežli byl
20 roků’stár vrchol slávy vojenské na
četných bojištích za odvahu svou a hr-
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dinost v čele nepřátel. Sergeant Frank byl poslán do Montgomery a po tří
Šulc jest rozen z Turkovic v Čechách měsíčním vězení u rebelů byl na čestné
14. října 1845. Mládí své ztrávil v ho slovo propuštěn a přihlásil se opět k
rách rodiště svého a byl tu napájen bo svým důstojníkům v Benton Barracks,
jovným duchem českých předků, kteří Missouri. Oddělení jeho odebralo se
proslavili plémě slovanské v dějinách do Springůeld, 111., přibralo nových sil
Evropy. Doma ale nebylo mu volno a postavilo se zase do pole u Union
u rodičů a toužil po cizině, chtěje by- Town, pod Forrestem, pak u Vicksburdleti mezi svobodnými a tak jej shledá gu a s Shermanem na jeho tahu skrze
váme v 1854 v Chicagu na obecné ško Mississippi. Pak se přidal k Banksovi
le a pak v povolání jeho otce, při stroj- na jeho výprave k Rudé řece, dobyl
nictví. Frank byl skvostné dítě, mno Fořt De Rusey u byl poražen s Bankhoslibné, učelivé a přiučil se hnedle sem u Pleasant Hillu. Pak srazil se
jazyku anglickému. Měl výbornou pa s nepřítelem u Marksville, Peanes, Yelměť a vynikal v každé společnosti, v low Bayou, Tupalo, Mississippi; pak po
níž se odjevil. Jest to pravý zástupce šest neděl byl s Princem v Missouri,
s gen. Thomasem v Nashville, v po
své národnosti.
Rodiče mu zemřeli. Byli laskaví, rážce a stíhání Hoodově, náčelníka re
šlechetní a pilní. Budiž jim Čestná pa belů a pak u Mobile, súcastniv se do
měť. On byl 16 roků stár, když bylo bytí Fořt Blakely a Spanish Fořt. Tato
stříleno na Fořt Sumter. Jeho láska poslední bitva ukončila válku a od té
ku svobodné vlasti vedla jej k vyhlíd doby do dubna v 1866 soudruh Šulc
nutí si meče na její obranu proti povstá sloužil v Montgomery, Ala., kde byl
ní. Mládí jeho mu nedovolovalo jiti propuštěn čestně, ano jeho služeb neby
v průčelí, ale nežli vyšel rok 1861, byl lo více zapotřebí. Zhoubná smrť řádila
už vojínem v setnině F. pěchoty 58. v jeho praporu osudně nemocemi a kle
Illinoiské, pluk col. W. T. Lynche a sáním, tak že se scvrkl na pluk a serg.
sloužil v táboře Douglasově v Chicagu. Šulc dostal se tak k setnině C.
Po skončené válce pracoval sergeant
Později odebral se do Cairo do pole a
Šulc
při svém řemesle dřívějším, strojbojoval prvně u Fořt Donelson, kde je
ho pluk ztratil 40 mužů. Pak táhl na nictví. Později založil si obchod v čísle
Fořt Henry, Pittsburgh Landing (Shi- 426 již. ulice Jefferson v Chicagu,oženil
loh), kdež obdržel těžkou ránu do masa se s roztomilou a dokonalou ženuškou a
a upadl v ruce rebelů, neb 2000 jeho má četně přátel. Náleží k č. 7. G. A. R.
soudruhů pod vedením gen. Prentisse (Grand Army of the Republic) Whittier
bylo zajato. Soudruh Šulc byl veden Post a k jiným spolkům. Občané i
do Tuscaloosa, Ala. a trpěl .pod pověst vojíni jsou na něho hrdi a to vším prá
ným Andersonvillským Wirtzem. Pak vem. Kéž se mu dobře vede dlouho.“

svchA
ešli se a rozešli se
jako vlny vod —
přece blednou při loučení
jakby je byl boď.
„Nezapomínej, milá, na mne,
mysli: byl to žert.“
„ „Tak? nu s takým milováním
vezmi si tě čert!“

Slíbili si věrnou lásku
až v ten černý hrob —
s jinými dnes svatbu slaví,
plni šperků, zdob.
Aj, kde ret, jenž nad tím hříchem
nevolí se hne ?
Vždyť si lásku přislíbili
ale svatbu ne.
Od Jana Marudy

HROBY PRESIDENTŮ

K-

Pro „Amerikána“ přeložil Jos. V. Holeček.

ENÍŤ obtížnou věci dokázati, že
Soustátí jest nevděčnou republikou, jest-li že nedbalost o naše
mrtvé presidenty se béře ze měřítko údajů, bez všech svědectví
a proti témuž. Vždyť ani ve
státech, kde presidenti jsou pohřbeni,
rovy jejich nejsou téměř ani známy obec
nosti. Mnoho hrobů není ani nazna
čeno náhrobkem nějakým, kdežto ji
ným se věnuje málo pozornosti povin
né od občanů této svobodné velříše.
Ano, je štiť málo šlechetných výjimek
vděčnosti, to ale nejsou Spojené Státy,
nýbrž stát, z něhož, aneb jeho osobní
přátelé, z nichž vyšel, kteří jej památní
kem poctili.
Jelikož jsme všickni pod zákonem
sobě rovni, beze všech šlechtických ná
zvů a znaků, pročež jen ten dobude so
bě více cti a vážnosti, kdo proslul
schopností a vlasteneckým i lidumil
ným jednáním. Ten pak, kdo by se
pokusil o přízeň lidu a sklame jej,
dostane výsměchu a opovržení na
dlouhé Časy.
Jiří ^Washington.

Hrob prvního předsedy Soustátí,
otce vlasti, byl navštěvován tisíci Ame
rikánů a cizinců, tak že by zajímalo
velmi málo většinu čtenářů přehlédnutí
náčrtků o místě tom. Společnost Mount
Vernon převzala dobrou péči o posled
ní odpočinek prvního presidenta pozů
statků, Washingtona; tyto byly uloženy
do jich nynější schránky r. 1837. Klen
ba byla vystavena v souhlasu s ustano
vením poslední vůle jeho a jest z cihel
s obloukovkou střechou. Nad branou
v mramorové desce jest tento jednodu
chý nadpis: ,,V tomto uzavření odpo
čívají pozůstatky gen. Jiřího Washing

;
I
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tona. íí — Dvě rakve leží v kobce,
první jest Washingtona samého, druhá
Marty W., jeho ženy.
John ľAdams.
Pod kostelem Unitaristů ve Quincy,
Mass., lze nalézti pozůstatky dvou pre
sidentů Soustátí. Kostel byl dostaven
roku 1828 a tělo Jolin Adamse bylo
přenešeno z rodinné hrobky na hřbito
vě zrovna přes ulici do místnosti pod
kostel.
John Quincy Adams-e tělo bylo po
loženo do téhož místa roku 1849. Jejich
ženy jsou pohřbeny s nimi. Mrtvoly
leží v olověných skřínkách, tyto pak
jsou položeny mezi kusy tvrdého kame
ní. Hrobky jsou zřídka kdy navštěvo
vané a kobka jest tmavá a špinavá.
V kostele nad. tímto jest následující
nadpis: ,,Pod těmito zděmi jsou ulože
ny smrtelné pozůstatky John Adams-e,
syna Johna a Susanny (Boylston).
Adams druhý president Soustátí. Nar.
30. října, 1735. 4. Července 1776 on
zaručil svůj život, stěstí a svátou čest v
neodvislost jeho vlasti. Na 3. září 1783
připojil svůj podpis ku konečné smlou
vě s Velkou Britanií, jenž potvrdila ne
odvislost a dokončila vykoupení jeho
záruky. Na 4. července 1826 byl po
volán k neodvislé nesmrtelnosti a ku
soudu svého boha. Tento dům je svě
dectví jeho pobožnosti, toto město, jeho
rodiště, jeho velkodušnosti, dějiny jeho
vlastenectví a potomstvo hluboké a
klidné jeho mysli. “
John Quincy íAdams.
Na druhé straně kazatelny jest deska
obsahující nápis: ,,Blíže tohoto místa
odpočívá vše co mohlo odemříti s John
Quincy Adamsem, synem John a Abigail (Smith) Adams, šestým presiden
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tem Soustátí. Narodil se 11. července
1767, v bouřích občanského ruchu, on
ošetřoval statečnost, jenž nadchne kře
sťana. Více než půlstoletí, kdykoliv
vlast volala služeb jeho v kterékoliv po
lokouli, on jich nikdy neukládal bez
účelu. Na 24. prosince 1814, podepsal
druhou smlouvu s Velkou Britanií, jež
navrátila mír v jejich hranicích. Na
23. února 1848 skončil 16. roční vý
mluvnou obranu v hodině jeho mladosti
umíraje v svých povinnostech v její vel
kém národním shromáždění. Syn hoden
svého otce, občan oplývající slávou své
vlasti, učenec žádostivý pokroku člově
čenstva, křesťan v pokoře před bohem.
Chrám je vystaven z Quincyského žu
lo vce a jest obklíčen stromy jilmů, a
kaštanů.
3ľomáš Jefferson.
V hustém lesíku, as sto yardů v
pravo od cesty vedoucí z Charlotteville,
Va. do Monticello, možno nalézti hrob
Jefferson a v malém obražení mezi třice
ti jinými hroby. Jehlanec devět stop
vysoký značí místo. Základ jest již
celý otlučen a pomník vyhlíží drsně ja
ko by bez nápisu, jenž zněl:
,,Narozen 2. dubna 1743, zemřel
4. července 1826“, je pouhý nápis na
podstavci. Jiný nápis jest již úplně ne
čitelným. Na jednom prázdném listu
v poznámkách, napsal toto Jefferson:
,,Vyhledejte nějaké nenavštěvované údolí u parku, kde žádný zvuk nevyruší
ticha vyjma bublajícího potůčku, šum
větru v háji a kde ještě nebylo žádného
v lidské podobě, leč kostra ubožáka,
jenž hledal ona místo v zoufalství, aby
tu zemřel; nech je to mezi starobylý
mi a ctihodnými duby; nasejte některý
temný zimostráz. Dovolte jednu polo
vici pro potřebu mé rodiny, druhou pro
cizince, služebníky atd. Nechte východ
zříti na mdlou a dalekou Čásť modrých
hor.Přání jeho bylo vyplněno. Starý
rodinný dům nalézal se ještě před čtyř
mi lety v zříceninách, byv pronajmut

od starce, jenž žil z požadovaných po
platků od navštěvovatelů.
'^Madison.
V Montpelier, Čtyry míle od Orange,
Va., jest Madison pohřben. Hrob jeho
v středu velkého rovného pole, v dílci
asi 100 Čtv. stop, obklíčen dobrou ci
helnou zdí. Na bráně je nápis: ,,Ma
dison, 1820“ Ctyry hroby jsou zde.
Nad jedním z těch je násep dvacet stop
výšky. Žulový jehlanec nese tento ná
pis: ,,Madison zem. 6. března 1851.“
Po straně jest menší pilíř z bílého mra
moru s názorem: ,,Ku památce Dolly
Payne, manželky James Madisona, roz.
20. května, 1768, zemřelé 8. července,
1849.“ Dva bratranci jsou pohřbeni s
ní. Krajina kolem je velké přírodní
krásy, kloníc pohled k jihozápadním
horám. Při jihovýchodním cípu lesíka
sousedícího tu nalézá se domov, který
Madison zdědil co dítě. Je držen v
pořádku do přítomného času.
James ‘J/tonroe
je pohřben na hřbitově Hollywood,
Richmond Va. Jest v krásné poloze.
Pět stop pod zemí v klenbě z cihel a
žulovce odpočívají jeho pozůstatky. Na
kamenné rakvi v mosazné desce jest ta
to pomněnka: ,, James Monroe narozen
28. dubna 1758 v okresu Westmoreland;
zemřel v městě New York 4. července
1831. Z rozkazu kongresu jeho pozů
statky byly přeneseny do tohoto hřbito
va 5. července 1858, co důkaz lásky
Virginie pro její dobré a ctěné syny.“
Nad tímto pomníkem jest gotický
chrám dvanáct stop délky a devět šířky
stojící na čtyřech sloupech, na zákla
dě ozdobného žulovce Virginského. Že
lezo] itá mříže skoro brání pohledu na
pomník. Chrám je barven na Šedo a
posypán pískem. Železo jest již znač
ně zrezavělé. Kolem jsou záhony kvě
tin a mohutné duby.
Jackson.
Ondřej Jackson jest pochován v Hermitage (poustevně), jeho pověstném do
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3Tyler.
mově na vrcholu Lebanonu, jedenáct
Hrob John Tyler-a jest docela nezna
inil od Nashville. Těžký pomník z
Tennessee-ské žuly značí hrob jeho a je menán. Malý pahrbek pokrytý hou
v jednom rohu zahrady. Hrob jest štím, asi deset yardů od Monroe hrobu
držán v pořádku. Tři stupně vedou k na hřbitově Hollywood, v Richmodu,jest
úpatí jeho a to skládá se z osmižlábko- každému poukázán co místo pozůstatků
vých sloupů, podpírajících báň, na níž presidenta. U hlavy stojí stromek mag
stojí osudí. Vnitřek jest ozdoben pra nólie, k jihu jiná magnólie a k severu
cí sadrové malty. Pyramida spočívají mladý jalovec. Hrob ani není obražen.
cí na čtverci je ozdobou pomníku a pod Blíže jsou hroby Monroe, Wm. Allena,
ní leží kosti presidenta. Kámen obsa (jednoho z rukojmí Jeff.Davise Dr.Lawhuje tento nápis: „Gen. André w Jack- rence Roane Warrena), lidumila James
son, nar. 15. března, 1767, zemřel 8. M. Masona, vyslance konfederatů do
června 1845.44 Choť jeho je pochována Anglie a „Little Joe“ syna Jeff. D a vise,
zabitého za doby války. Nedaleko jest
v pravo od pyramidy.
pochováno 16,000 konfederačních vojínů
'Van ^Buren.
Martin Van Buren spí na malém ves kolem vysoké žulové pyramidy.
ÍPolk.
nickém hřbitově v Kindehook, okres
Na rohu Vine a Union ulice v Nash
Columbia, N. Y. Hrob presidenta jest
v rodinném dílci. Žulový pilíř patnáct ville, lze shledati na starobylé domovi
stop výšky má nápis následující: „Mar ně rodinné, hrob James K. Polka. Po
tin Van Buren, VIII. president Soustá mník je čtverečná kostka dvanáct při
tí, nar. 5. prosince 1782, zemřel 24. čer dvanácti stopách a jest pěkně okrášlen.
vence 1862.“ Žádného dalšího nápisu Mezi jiným obsahuje tento nápis:
se na něm nenalézá. Nadpis je ve vel „James K. Polk, desátý president Sou
kých černých písmenech. Jméno jeho státí, nar. 2. listopadu 1795, zemřel 15.
choti se nalézá na druhé straně a jeho června 1849.“ Byl zde pochován před
30 lety. Železná brána, překročena
syna
na třetí.
«/
orlem, otvírá se z Vine ulice do široké
jíarrison. .
Poslední místo klidu Viléma Jin ho stromořadí, lemovaného morušemi a
dřicha Harrisona bylo přinešeno nápad stříbrolistými topoly. Tato cesta vede
ným spůsobem před vlast před čtyřmi k cihelnému o třech poschodích domu
roky, totiž zneuctěním hrobu syna jeho. na Polkův Homested. Hrobka pokry
Leží v North Bend, několik yardů od ta je trávníčkem, tento pak obklíčen
tratě I. C.
L. kde dráha vjíždí do pěšinkami z bílých mušlí; křoviny a
průkopu. Hrob je jednoduchý na ma květiny krášlí místo to.
lém pahorku a neoplotěný, jen tu stíní
Haylor.
Pozůstatky Zachariáše Taylora byly
buky a jiné strom v. Tu není žádného
náhrobku ani nápisu, aby podal něja již přenášené třikráte a jsou nyní ulože
kou zvěst o zemřelém hrdinovi. Od né ve Frankfurtu, Ky. Jeho tělo bylo
zneuctění hrobu Scott Harrisona násep prvně pochováno na hřbitově ve Wash
byl trochu poopraven a sklepení bylo ingtonu, pak na jeho domovině pět mil
otmeleno v podobě kamených tabulí. zpět od Louisville, potom na hřbitově
Železná dvířka na levo jsou nyní bezpeč Cavehill v Louisville. Konečně r. 1878
ně upevněna a usiluje se o to, by místo jeho pozůstatky byly položené na krásný
bylo držáno v pořádku. Místo jest milo hřbitov Frankfortský, kdež odpočívají
vání hodno a lepší oprava činila by čest ve společnosti znamenitých mrtvých, též
pozůstatkům hrdiny z Tippecanoe.
místopresidenta Richard M. Johnsona.
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fillmore.
Miliard Fillmore, je pochován na
hřbitově Forest Lawn, tři míle od Buffalo. Hrob je velmi příhodný a jest
pečlivě oň dbáno. Vysoký náhrobek
má tento nadpis: ,,Miliard Fillmore,
rozen 7. ledna 1800, zemřel 8. března,
1874.“ Hrob jest w nej vyšším stupni
dílce u prostřed trávníku. U hlavy sto
jí náhrobek. V jihovýchodním rohu
jest norvéžský smrk, jenž stíní nad hro
bem. Dcera spí nedaleko pozůstatku
svého otce. Železná popelnice pro kvě
tiny, stojí pod zimostrázy. Blíže hrobu
spí Štěpán Champlin a Bidwell, padlí
hrdinové od Cedar Creek.
^Pierce.
Pozůstatky Franklina Pierce leží ve
Concord, N. II. v starém hřbitově na
Main ulici. Pomník jeho jest v vlaš
ského mramoru s nápisem takovýmto:
„Franklin Pierce, nar. 23. listopadu,
1804, zemřel 8. října, 1869. “ Jeho dí
lec nalézá se v severozápadním rohu a
obsahuje as jeden akr půdy. Jest oplotěn pěkným železným plotem šest stop
výšky, stezičky pak jsou krásně zkřižované, drnem posázené. Náhrobek má
věž a špici a spočívá na žulovém pod
stavci tři a jednu čtvrtinu čtverce. Za
halený kříž je na něm a jeho plná výš
ka jest 14 stop a 8 palců. V tomto
hřbitově též odpočívají zakládatelé mě
sta Concord.
JBuchanan.
James Buchanan jest pohřben na
hřbitově Woodwardhill, as míli na zá
pad od Lancaster, Pa., na mejtu Marietta. Hrob je ohrazen pěkným želez
ným plotem. Krásný pomník z ital
ského mramoru obsahuje následující:
,,Zde odpočívají pozůstatky James Buchanana, patnáctého presidenta Soustátí.
Nar. ve Franklin okresu Pa. 23. dubna

1791, zemřel ve Wheatlandu 1. června,
1868.“ Hrob se nalézá při řece Conestoga a jest obražen 30 při 12 stopách
bílou a černou žulou. Kolem jest křo
vina z kvetoucích růží, taktéž uvnitř
plotu. O místo jest dbáno pečlivě a
tím více pozoruhodným jest.
Jpncoln.
Abraham Lincoln jest pohřben v
Oak Bidge hrobovišti, ve Springfield,
111. Pěkný čtverhran z mramoru, žuly
a bronzu značí místo a jen jednoduché
slovo má: ,,Lincoln. “ Stavba pomníku
počala od páně Lincolnových přátel ze
Springíieldu a byla věnována veřejnosti
1874. Stojí na půdě půl osma akru.
Stavba jest z žulovce New Hampshireského. Hlavní výstup je málem 16
stop od země a jest přístupným čtyřmi
velkými schody se zábradlím. Druhý
výstupek pak jest 62 čtverečních stop.
V prostřed je pilíř, při 12 čtv. stopách
u podstavce a 98 stop od země. Štíty
vyhlazených granitů nesou jména státu
obklopujících Čtverec. JeStiť vhodnou
odměnou mučenníku—presidentu a je
den z nej velkolepějších v Soustátí.
Johnson.
Hrob Andrew Johnsona nalézá se v
Greenville, Tenn., na místě jím samým
zvoleném. Obsahuje tento nápis: „An
drew Johnson sedmnáctý president S.
S, A. Nar. 28. prosince, 1808, zemřel
31 července 1875. Jeho důvěra v lid
nikdy nekolísala. “ Pomník jest z mra
moru na podstavci žulovém devět a půl
při sedmi stopách. Hrobka byla vy
stavěna od jeho tří žijících synů, čtyř
hranné sloupy na každé straně podpíra
jí pohřební popelnici. Štůčka ústavy
jest vyryta v barvě, taktéž otevřená bi
ble, na níž spočívá ruka. Americký
prapor jest připevněn při týči nad kte
réž je orel s roztaženýma perutěrna.

& DĚJINY CHICAGA A JEHO CECHŮ.
Črta, o A B’. ZB. ZAr-ixlolca..

Chicago až do velikého ohně 1831—1871.
Není snad města na světě, které by
bylo během půlstoletí vzrostlo z jedno
duché obchodní chatrče a stanice vojen
ské na veleměsto čítající přes půl mili
onu obyvatelů, jako Chicago, kteréž jest
ve všem ohledu hlavním městem celého
velikého západu amerického, největším
střediskem železnic celé pevniny, nej
větším tržištěm obilním, dřevařským,
dobytkářským a vlivu požívajícím tr
hem pro celý širý západ.
My Čechové, kteří počali jsme stěliovati se sem, když bylo město to právě
občansky dospělým jinochem, 21 rok
starým, můžeme ne bez chlouby honositi se, že jsme pomohli značně k jeho
vzrůstu hmotnému a jeho pokroku, ne
jen naší četnou osadou v něm meškající
stále, ale hlavně pilnou prací, která je
mu pomáhala i nám a přivedla osadu
českou v Chicagu ku prvnímu místu
mezi osadami českými v Americe.
Jak se Chicago stalo velikým a jak
česká osada v něm vzrostla na první z
osad českých v Americe, to pokusím se
nalíči ti stručně, čekaje, že práce této
zbežné a článkovité bude později použi
to k vylíčení důkladnějšímu, až i pra
meny všechny k tomu přijdou na světlo
a budou vyčerpány.
Chicago leží ve státu Illinois na zá
padním břehu velikého jezera Michiga
nu, při výtoku řek Chicago a Calumet,
na 40°50z severní šířky a 10°33' západ
ní délky od Washingtonu. Jeho polo
ha souhlasí skoro se šířkou Neapole v
Itálii a Cařihradu v Turecku,, avšak lé
to jeho není tak parné, jako v krajích
těchto, kdežto zima zase jest značně
tužší, nežli tam se objevuje.

Poněvadž dějiny Chicaga jsou spoje
ny nerozlučně s dějinami státu, v němž
se nalézá, věnujeme tomuto předběžně
několik řádků.
Jméno státu Illinois odvozuje se oby
čejně od jména indiánského kmene,,
jenž se zval „Illini k\ což pochodí od
indiánského slova „leni“, kteréž zna
mená „opravdového muže1 . Illini jsou
tedy „praví muži“, co protivy od mužů
slabých, zbabělých a bídáckých. Kon
covku „ois“ přidali Francouzi ku slo
vu tomu.
Illini žili na celém území mezi jižní
částí jezera Michiganu až po veletok
Mississippi. První běloši, kteří se v
této krajině objevili, byli Marquette a
Joliet, dva jesuictí misionáři, kteří pro
šli tudy až k řece Mississippi v 1662-3.
Za několik let na to přišli po nich Ilennepin a LaSalle. Popsali kraje ty a
Francie následkem toho uchopila se je
jich výzkumů, aby rozšířila své panství
od Kanady přes všechny tyto kraje až
po New Orleans. Slibovala si mnoha
od velikosti této budoucí říše a praco
vala na budování jí po celých sto roků.
Až konečně udatný Wolf v bitvě na
pláni Abraham v 1759, 13. září, spůsobil, že Kanada připadla Angličanům a
panství nad širým západem pak dostalo
se po porážce těchto ve válce revoluční
do rukou Spojených Států, které v 1803
ještě přikoupily od Francouzů Louisianu
a opanovaly tak celé údolí Mississippické.
V 1778 bylo území Illinois v celé
své rozsáhlosti až po Mississippi počítá
no co jeden okres státu Virginie, ač ni
koho nebylo, kdo by zákony státu Vir
ginie v okresu tom rozsáhlém vysluho
val. V 1784 postoupila Virginie celé
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území to vládě Soustátí zvláštní smlou
vou. V 1800 bylo Illinois při vtěleno
ku státu Indiáne a konečně v únoru
1809 přijal kongres usnesení, jímž usta
novil Illinois co samostatné území, da
da mu sudího Niniana Edwardse z
Ken tučky za prvního správce.
První územní sněm sestoupil se v
Kaskaskia dne 25. listopadu 1812 a tu
senát měl 5, dolenní sněmovna 7 členů.
Ani jeden právník nebyl mezi nimi.

mile bude tu 40.000 obyvatelů. Počet
ten se napočetl a v červenci 1818 se
stoupil se sjezd ústavodárný v Kaskaskil, dohotovil a podepsal ústavu do 26.
srpna, lid ji hlasováním přijal a první
pondělek v říjnu téhož roku sestoupil
se první státní sněm v Kaskaskii. Shadrah Bond bvl zvolen prvním guver
nérem.
O Chicagu tu ještě nebylo ani řeči.
Avšak jednalo se o důležitou pro bu-

fW ^Dearborn v 1830.

Zasedali po 12 dní bez sporů a rozpu
stilosti pohromadě, sdělali potřebné zá
kony a rozešli se zase. 1815 byl Na
than iel Pope z Kaskaskie zvolen zá
stupcem Illinoisu do kongresu. Ten
provedl tu důležité ustoupení, aby totiž
severní hranice Illinoisu sáhaly až ku
42°30' sev. šířky, by Illinois mělo čásť
pobřeží michiganského. V 1818 povo
lil kongres pod presidentem Monroe,
aby lid v Illinois ustavil se ve stát, jak-

doucí Chicago věc, o průplav IllinoisMichigan, který měl za účel spojití vo
dy jezera Michiganu s řekou Mississippi
a tudy s New Orleansem. Už v 1814
se o tom mluvilo a psalo.
Prvnímu sněmu předložil věc tu guv.
Bond a jeho nástupce guv. Coles učinil
tak v 1822. Zvolena komise na prů
plav ten a ta hledala cestu i odhadla
náklad ten na $716.110. V 1825
sněm vtělil společnost pro stavení prů

— 141 —

plavu s jistinou $1,000.000, když ale se povrchem jezera. Zvýšení toto stalo
dílce nerozebraly, byl charter zase od se od 1856 a po velkém ohni bylo do
volán. Zatím v kongresu zástupci z konáno; Čím dále na západ, tun jest
Illinoisu, zvláště Daniel P. Cook, po půda města vyšší, tak že nejzápadněšší
němž okres chicagsky nese jméno, při- části jsou až 28 stop nad hladinou jeze
čiňovati se vymoci od vlády pomoc k ra a tak jest přirozený spád učiněn pro
tomu podniku. Vymohli v 1827, že vodu a čistění.
fieka Chicago, která teď po stálém
Soustátí povolilo státu Illinois každou
druhou sekcí půdy na šest mil podél prohlubování a šíření toho jména zaslu
průplavu toho v majetek. Sněm v 1820 huje, táhne se od jezera kousek západ
zvolil výbor na průplav a ten vyměřo ně, pak se ale rozdvojí na dva toky, z
val průplav a města podél něho a v nichž jeden jde k severu a druhý k ji
1830 vyměřil i Chicago dne 4. srpna. hozápadu, tak že celé město jest hojně
Mapa ta nalézá se v úřadovně knihov opatřeno vodní cestou, po níž i větší
lodě celým městem proplují. Skoro na
ního v Chicagu.
V tu dobu počátkem roku 1830, na každé ulici řeku křižující jest točící
lézali se v Chicagu následující obyvate most a na dvou ulicích, Washington a
lé a budovy: Fořt Dearborn postave LaSalle, pod řekou hluboký průkop
ný od vlády v 1804 a v něm setnina (tunel) pro vozy i pěší. Celá řeka v
vojska spolkového asi o 50 mužích a 3 městě skýtá se všemi zátokami svými
děla. Budova ta stála na jižní straně, uměle zhotovenými 38 mil pobřeží, z
kde se křižují ulice Michigan a Lake. něhož jest 25 mil opatřeno nákladný
Obydlí Jolma Kinzie-ho na severní mi přístavišti a skladišti. Jezero pak
straně, kde jest teď továrna McCormick- má své pobřeží, přístav a východiště
ova; kousek od něho žil dr. Wolcott, pro lodě zvlášť postavené od vlády
zeť Kinzie-ho, jenž byl indiánským jed spolkové.
Ve spojení s jiným ramenem řeky
natelem. Kde se řeky stékaly stála ho
spoda srubová Jolina Millera. Dále na jest průplav Illinois-Michigan, který tá
jižní straně ža tvrzí stálo obydlí J. B. hne se až do LaSalle. Dříve bylo spo
Beaubiena. Na západní straně byli jení to docíleno pomocí jednoho jezu,
čtyři kramáři indiánští v chatrčích. To ale pozdější opravy upravily je tak, že
se udržuje stálý tok vody z jezera do
bylo celé Chicago.
Koncem téhož roku ale bylo tu už řeky Illinois a tudy do Mississippi a do
12 domků, 3 domky venkovské na ulici zálivu mexického, kamž Chicago tedr
Madison a osob bílých, černých i polo- vysýlá všechnu svou špínu ze stok. By
lo to podniknutí podivuhodné, kteréž
krevných 100.
Jméno „Chicago44 odvozují rozliční vypadalo na první pohled jako vedení
spisovatelé rozličně, ale v tom se sho vody do vrchu. Ašak není tomu tak,
dují, že jest původu indiánského a že neboť jest řeka Mississippi o několik
znamená buď „tchoře (skunk), neb stop nižší, nežli plocha jezera.
,,divokou cibuli'4, neb „hrom" a „hlas
Chicago rozestírá se podél jezera od
velikého ducha44, aneb pojem „síla, sil severu na jih v délce 10 mil a od jeze
ný44 a jinak. Jistého neví se o tom ra na západ v šířce 6 mil, tak že objí
má půdy na 60 čtv. mil. Beka zmíně
ničehož.
Chicago leží teď 14 stop nad hladi ná dělí je na tři Části přirozené, severní,
nou jezera michiganského, avšak to jižní a západní. 34 mosty a dva tunely
jen pílí člověka se tak povýšilo, neboť spojují strany ty vespolek. Ulice a
původně byla jeho poloha v rovni s třídy města jsou od 80 do 100 stop zšíří
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a některé jsou až 10 mil dlouhé. Hlav
ní ulice táhnou se od severu k jihu a
ulice State jest z nich nejbohatší, nej
obchodnější a nejčilejší.
Velikou ozdobou ulic jsou četné
stromy stinné a ozdobou města četné a
krásné parky,kteréž zvelebují se každým
rokem důkladněji. Dláždění ulic jest
většinou dřevěné, přes něž pohybují se
nesčetné povozy osobní i nákladní znač
ně tišeji, nežli po dláždění kamenném.
Toto nad pomyšlení výhodné polo
žení Chicaga v srdci země a při jeze
rech, i ve středu železničního spojení
na všechny strany, spůsobilo, že ob
chodně město vyniklo tak záhy nad
všechna jiná města středozemní a že ani
ohromný požár v 1871 nezničil je, ale
popohnal obyvatelstvo jeho ku stavění
tím podstatnějšímu a nákladnějšímu.
Z Chicaga může se po dráze stejně po
hodlně na všechny i nej vzdálenější mí
sta severu, západu i jihu, odevšad jest
pohodlno zasýlati rychlou cestou plodi
ny do Chicaga, odkud pak ve velkých
nákladech mohou buď plouti po vodě
k moři, aneb po dráze do východních
měst přístavních. Sem přiváží tisíce
ploditelů své plodiny se všech stran,
neb nemají nikde trhu pro ně výhod
nějšího a zde také opět utrácí své pení
ze, nakupujíce potřeby své rozličné, kte
ré nikde jinde tak výhodně a lacino
koupiti nemohou. To přivábilo do mě
sta kapitál veliký, který s velikým užit
kem se tu v obchodech obrací. Tak
rostlo Chicago nejen co přijímatel plo
din celého severozápadu, nýbrž i co
hlavní dodavatel jich do trhu východní
ho i do Evropy. S tím ve spojení zalo
ženo zde mnoho továren vyrábějících
potřeby nejen pro město, ale i pro nejzazší kraje americké. Když při té
obrovské příležitosti dostalo se městu
občanů pilných, podnikavých a obchod
ních, nemohlo býti jinako, nežli že mě
sto vzrostlo rychle v obrovskou svou
rozsáhlost.

Pošty tehdy arci nebylo, ani dostav
níků, ani cest a silnice. Jediný spůsob jakým se obyvatelé Chicaga dozví
dali, co se světě děje, byl že poslali
každé dvě neděle jednoho posla polokrevného do Niles, Michigan, aby od
tamtud přinesl všechny časopisy, staré
i nové a ty se čtly pak po pořádku dle
svého stáří, aby čtenářům nic neušlo,
co se dělo v světě. Poslík musel cestu
tu konati pěšky a spotřeboval vždy k
tomu jeden týden času. Přinešení „po
šty“ bylo tehdy vždy událostí tak dů
ležitou, jako teď jest.
Vzdor svému odloučení od světa by
li první obyvatelé Chicaga přece veselí
a šťastní. Uspořádali si klub debatní,
pak časté plesy v domu Beaubienově a
pak každou neděli náboženské schůze,
kdež všichni řečníci byli methodisty
původně, bez kostela, bez kněze.
Tak minula zima z 1831-32.
V červnu vytáhlo vojsko spolkové z
pevnosti Dearborn v Chicagu, táhnouc
na západ, kde ho bylo potřebí proti
nepokojným Indiánům. Pevnosť zůsta
la prázdna a noví přistěhovalci, kteří
neměli jiného přístřeší, vstěhovali se do
budov těch, jakož i schůze obecné tu
byly odbývány.
Na jaře 1832 oznamovalo se, že po
věstný náčelník „Černý Ostříž“ (Black
Hawk), s kmenem svým Sauků a Foxů,
povstali nespokojeni jsouce s přestěhová
ním svým na jiné území, když byli sta
ré své půdy přenechali vládě Soustátí
a říkali, že běloši podvodně půdu tu od
nich získali i chtěli ji dostati násilím
od nich zpět. Táhli po řece Rock až
ku Kishwaukee, kde se utábořili. Mě
šťan ostaStill man z Peorie vypravil od
dělení ozbrojených občanů proti nim,
hlavně, abych jejich hnutí pozorovali a
osadníky bezbranné bránili, kdyby bylo
zapotřebí. Výprava ta přišla až k řece
Rock a nedodržením kázně zavedené
přišlo tu ku srážce s Indiány, jichž by
lo na 400 a běloši byli strašně poraženi

a zahnáni. Indiáni pak vrhli se teď
na osady, kde jakou nalezli a pálili na
pořád, nač kde přišli. Osadníci, clitělili zachrániti aspoň své životy, utíkali
se^ do Chicaga, kde spoléhali se na tvrz
Dearborn a jiní majíce dobytek, hnali
jej do krajin hustěji osazených, aby se
tam s majetkem svým uchránili. Dne
10. května už se nalézalo ve Fort Dear
born v Chicagu na 700 uprchlíků, mezi
nimiž byly dvě třetiny žen a dětí, je
jichž muži byli se utekli s dobytkem

ku pomstili křivdy na nich spáchané
od bělochů a dobyli svých starých práv.
Ti byli nakloněni k tomu, ale když
mezi ně byl jmenem vlády poslán Billy
Caldwell, rozmluvil jim vše tak, že se
obávali přece vystoupiti proti vládě a
ujednali se, že přijdou do Chicaga k
úřadě. Ta se odbývala na severní
straně města a bylo tu několik náčelní
ků sjednocených kmenů, mnoho uladých bojovníků a za vládu Caldwell,
col. Owen a col. ITamilton.

^Pohled na celé CJhicago v roku 1833.
jinam. Plukovník Owen byl tehdy
jednatelem vládním a velitelem ve tvrzi
a přičinil se co nejvíce, aby všem vyho
věl. Sám s četnou rodinou svou obý
val jedinou světnici.
Billy Caldwell, Indián rodem, vy
chovaný ale mezi bělochy, byl tlumoč
níkem v jednatelství chicagském a stál
věrně při běloších. Skrze něho zvě
děli tito, že se Black ITawk domlouvá s
mladými bojovníky kmenů Ottawa,
Pottowatomie a Chippewa, aby je při
vábil na svou stranu, by s ním ve spol-

Úradu zahájil tlumočník Caldwell a
pak držel náčelník Blackfoot dlouhou
řec, v níž stěžoval si velice na mnohá
bezpráví vládou jim činěná a vyzýval
bojovníky, aby se jen přidali k němu
proti bělochům, neboť nyní že jest doba
pomsty sladké. Mladí bojovníci přijali
jeho řeč s nadšením. Tu vystoupil col.
Owen a rozložil celou záležitost Indiá
nům tak důkladně, že je obrátil úplně
na svou stranu a proti náčelníku Blackfootovi a oni poradivše se stranou, po
dali pak Owenovi rukou, slíbili, že bu
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dou při něm věrně stati a nabídli se, že
postaví sto bojovníků, bude-li žádati,
do pole proti Black Hawkovi. Tak se
skončila úrada a její následky byly pro
obec chicagskou velmi důležité v nastá
vajícím boji.

Koncem května v 1832 sestavil kapt.
J. B. Brown setninu o 25 mužích v
Chicagu a ta odtáhla k řece Fox na
přezvědění, jak Indiáné pokračují a na
ochranu osadníkům. Přišli k Indián
Creeku 21. května, kde právě Indiáni
byli povraždili 13 osob shromážděných
na obranu v jedné farmě. Pochovali
mrtvé a přinesli zvěsti ty do Chi
caga zpět.
Zatím v Peorii sebralo se 3000 mužů
státní obrany a táhli proti rudochům.
Nedaleko Galeny srazilo se jedno oddě
lení jich s rudochy pod vedením Black
Hawka a porazili je silně, i rozprášili.
Dne 21. července srazili se s hlavní
silou rudochů a rozprášili je zase, za
bivše jich přes 50 na poli. Indiáni utí
kali dále k severozápadu, ale byli ještě
jednou dohoněni a poraženi strašně u
Prairie du Chien, kde zanechali 150
mrtvých. Tak byl Black Hawk na do
bro potřen, sám pak byl jat a vydán
vládnímu vojsku.

Pak v září 1832 byla s ostatními In
diány uzavřena smlouva, která je vedla
k tomu, že opustili nynější Iowu, odešli
za řeku Missouri a dostali slíbenu výži
vu. Náčelník Keokuk dostal reservaci
pro svůj kmen i výživu.
Dne 15. srpna 1831 koupil obchod
ník F. W. Peck staveniště, nynější roh
ulic Water a LaSalle, za $80, měřící
80 při 150 stopách. Bok na to porazil
prvně zde p. G. W. Dole, řezník, 200
kusů hovězího dobytka, jež platil $2.75
za sto liber a 350 vepřů, jež platil po
$3 za sto liber. První dva hostinští
platili do obecní pokladny ročně daně
živnostní $5 a dostali dovolení úřadní,
že smějí prodá váti následovně:

i pintu rumu neb kořalky
1 pint
i pintu jalovcové
1 pint
,,
i pintu whisky
1 pint
1 pint piva neb moštu
za snídaní a večeři
za oběd
za obrok koně
za noclech pro osobu
za noclech pro koně

25 centů.
371 „
18J „
311 „
61 „
121 „
61 „
25 „
374 „
20 „
121 „
50 „

Prvním obecním přívozníkem přes
řeku byl Mark Beaubien, jenž platil za
to obci $50 ročně, převážel všechny
obyvatele okresu Cook zdarma a jen od
cizinců vybíral plat. Přívoz byl tam
kde se obě řeky stékají.
Za rok koničcí 1. března 1832 vyne
sly daně a poplatky obecní v celém
okresu Cook dle listin úřadních $357.78,
což přicházelo z pramenů následujících:
živnostenská daň z hospod $225.50 a
z osobního majetku daň $132.28. Po
vydání potřebném zbylo v pokladně na
hotovosti $15.93. Dle všeho bylo ho
spodaření na prvopočátku z obecními
penězi vzorné a bylo v rukou poctivých
mužů. Jaký to rozdíl: tehdy a nyní!
Při tom při všem byla obec tak obě
tavá, že postarala se o každého cizince
přišlého v nemoci a v neštěstí pohostin
ně na obecní útraty.
První ulice z obce k jezeru založena
byla 25. dubna 1832 a vedla asi tudy,
kde ješt nynější -ulice Water, jak se i
jmenovala.
První veřejná budova Byla postavena
na veřejnou nábídku za $20 pro doby
tek uprchlý a toulající se, ,,Estray Penki
tomu říkali. Když ale byla hotová a
bylo shledáno, že nejsou dodrženy
všechny podmínky smlouvy, zaplatil za
ni pokladník jen $12. Za rok postave
no bylo vězení srubové.
Dne 10. srpna 1833 byla první volba
držána v obci a tu voleni byli
«* důvěrníci
townu teď ustanoveného po ústavě stát
ní. Hlasovalo se od 11 ráno do 1 odp.
28 občanů hlasovalo.
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Den 26. října byl v Chicagu slav
nostní, neb se tu shromáždilo 7000 In
diánů kmene Pottawatomie, aby ujed
nali smlouvu s vládou Soutátí, postupu
jíce jí všechna svá území v sev. Illinoisu a ve Wisconsinu, dohromady asi
2,000.000 akrů. Většina rudochů byla
utábořena v lese na severní straně.
Přišlo sem mnoho obchodníků a speku
lantů a prováděly se tu věci, o nichž
by nebylo rádno vyprávěti.
První časopis tu počal vydávati tý
dně John Calhoun dne 26. listop. 1833.
V témž roku už také přijížděla sem po
šta na koni jednou za týden z Niles,
Mich. Když pošta nedošla, neměl časo
pis žádné noviny.
Teď už počali se sem stěhovati oby
vatelé noví, nejvíce po vodě v parní
cích, které přicházely pravidelně každý
týden do přístavu, jenž byl na vládní
útraty za $30.000 opraven. Za tento
rok připlulo do přístavu s lidmi a se
zbožím na 150 lodí.
Od ulice Madison na jih byl ještě
silný les v ty doby a 6. října 1834 byla
celá obec pobouřená zprávou, že se v
lese objevil černý medvěd. Byl zastře
len. Vlků bylo tu v lese dost a ti při
cházeli do obce návštěvou, arci ne ví
tanou. Ještě téže noci po zastřelení
medvěda občané vítězstvím tím povzne
sení, uspořádali hon na vlky a do rána
jich leželo 40 na bojišti mrtvých.
Dne 25. listopadu 1835 nalézáme v
časopisu Calhounovém uveřejněné prv
ní sčítání townu Chicaga a okresu Cook.
Okres čítal 9773 a town 3265 obyv.
Dne 18. května 1836 byla spouštěna
na vodu šalupa ,,Clarissakí, první loď
v Chicagu zbudovaná.
Také už vystavěly se mosty přes ře
ku, které byly na jednom břehu na
hřídeli tak upevněny, že druhým kon
cem spočívajíce na lodici pevné, mohly
pomocí řetězů se otevírati a zavírati.
Nynější mosty točící počaly se stavětí
až v roku 1850.

V 1836 počalo se jednati o získání
městského charteru, který byl povoj
len ve sněmu 5. března 1837 a dle ně
ho volili se úřadníci první úterek v
květnu 1837. Za měšťanostu byl zvo
len W. B. Ogden a ze šesti ward bylo
zvoleno 6 radních; 703 voliči hlasovali
v městě už tehdy.
První úřadní sčítání 1. července 1837
mělo následující výsledek:
Dětípod 5 roků stáří
513
Od 5 do 21 roku stářímužských
381
ženských
450
Přes 21 rok starých mužských 1,800
ženských
845
Černochů
mužských
41
ženských
36
Plavců na lodích zdejších
104
Celkem
4,170
Sčítání to vykazuje 398 domů obydelných, 4 skladiště, 29 střižních krá
mů, 5 železářských krámů, 3 lékárny,
19 z travních domů, 10 hospod, 26 grocerní, 17 právníků a 5 kostelů.
V roce 1837 padla na Chicago rána
velikým všeobecným úpadkem. V 1835
a 1836 po celé zemi bujně kvetly spe
kulace a rozestíraly se v nejširší kruhy
velmi divoce, tak že když na podzim v
1837 nastal veliký poplach peněžní, na
sto obchodníků bylo v městě zachváce
no a zničeno.
Majetek pozemkový
sklesl pojednou se své výše dolů jako
bleskem zdrcený a potrval takto až do
1842. Od té doby teprvé trvale se po
čal vzmáhati zase v ceně své.
V 1848 byl konečně dohotoven a ve
řejnému užívání odevzdán průplav Illinois Michigan, čím obchod města byl
velice rozšířen a pozornost dalekých
končin na Chicago obrácena.
V 1850 otevřela dráha Galena svou
trať do Elgin a rok na to založena byla
dráha Illinois Centrál. V 1852 byly
dohotoveny dráhy Michigan Centrál a
Michigan Southern a téhož roku zapo
čato se stavbou dráhy Bock Island. Už
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tu bylo znáti, že Chicago se připravuje
býti velikým středištěm železničním,
což sem vábilo sílu nových osadníků,
dělníků a obchodníků a město se ne
smírně vzmáhalo v doby ty.
Velikou zásluhu o zdraví obyvatel
stva v městě získali si stavitelé vodárny
a vodovodu, který jest pravým diveni
stavitelství podvodního. Voda z jezera
Michigan jest velmi Čistá a zdravá a
hojnost dostatečná posýlá se jí denně
do města pro všechny potřeby. První

na ulicích Clark, Wells, Lake, Randolph, Madison, Van Buren, NorthWater pro dráhu, Kinzie a Chicago avenue.
Stok bylo položeno v půdě teprve šest
mil v celém městě.
V rocích 1849 a 1850 zuřila v Chica
gu cholera, avšak jak veliký počet oby
vatelstva pohltil,a neví se. Přílišné to
nebylo. Už od počátku svého bylo mí
sto to poměrně dosti zdravé a v letech
udaných zemřely následující počty oby
vatelů.

^Pohled na Qhicago s jezera v 1852.

vodárna stála §360.000 a měla zásobovati 50,000 obyvatelů denně po 30 ga
lonech vody.
V 1853 byla dostavena radnice okres
ní na náměští radním a byla ozdobou
města. Velký oheň ji zničil a teď na
tom místě stojí dvě obrovské monumen
tální budovy, radnice okresní a radnice
městská. Ona stará stála §110.000,
které se město vypůjčilo na 181eté dlu
hopisy.
V 1853 jezdilo městem 16 omnibusů
náležejících dvěma majetníkůin, Walkerovi a Parkerovi. Mosty byly tehdy

V r.
„
„
„
„
„
„

1847 z obyvatelů 16.8o9 zemřelo 520
19.724
1848
560
21.047
1849
1509
29.620 >,
1850
1335
—
1851
843
j,
• 38.733 jj
1649
1852
G0.662
1853
1207

Nej četnější nemoce v r. 1852 byly:
souchotě 198, nemoc dětská k zubům
118, šarlach 34, úplavice 30, horečka 27;
utopeno 26, zabito 20, sebevrahů 5.
Z města byly vystaveny tři prkénko
vé silnice (plank road) a sice jedna zá
padně do Main, 17 mil, druhá jihozá
padní po Madison ulici do Brusli Ilill,
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16 mil; třetí jižní po State ulici do Cormorn, 10 mil. Na silnici Blue Island
ské a Lake Sliore se pracovalo právě.
V r. 1855 mělo Chicago následující
železnice hlavní, odbočky jejich nepočítaje:
1. Chicago a Milwaukee
2. Chic. St. Paul &For’d du Lac
3. Galena & Chicago Union
4. Galena Air Line
5. Chicago Burlington & Quincy
6. Chicago a Rock Island
7. Chicago Alton a St. Louis
8. Illinois Central
9. Fort Wayne
Chicago
10. Michigan Southern
11. Michigan Central

85 mil
I -i L

,,

136
210
190
260
626
20
242
‘284

„
„
„
„
„
„
„
„

Denně v zimě jezdilo Chicagem 96
vlaků, a sice 58 osobních a 38 náklad
ních. Na jaře se počet ten značně roz
množil. Rozmáhání železnic jest zde
úžasné. Před 2 roky mělo Chicago jen
40 mil železnic do města vedoucích a
teď už mělo jich 2933 mil na všechny
strany hotových a ještě stále rostoucích
a se prodlužujících.
Veliký požár v 1871.
Dne 8. října večer 1871 bylo stiženo
město Chicago zuřivým požárem, kte
rému se nevyrovná žádný požár jiného
města, leda snad spálené Moskvy od |
Napoleona v 1812, aneb shoření Ham |
burgu v 1842. Ani veliký požár ob
chodní části města New Yorku v 1835,
kde shořelo za 8 mil. dol. majetku, ne
dá se k tomuto přirovnati.
Obyčejně považují se mor, hlad, vál
ka za zhoubné nepřátele člověčenstva,
které na celé zemi zhoubou svou půso
bí, avšak požár, jaký zachvátil Chicago,
může se těmto zhoubným silám směle
postaviti po bok. Na tisíce včera ještě
šťastných a spokojených občanů přes
noc jsou zbaveni všeho, co svým zvali,
jsou pod cizí střechou aneb bez přístře
ší a nemají ani co by jedli, aniž čím by
se oděli, aniž čím by si chleba vydělali.
Ztratili domov, nábytek zásoby, oděv,
nářadí—vše co k životu nevyhnutelně 1

potřebovali, a ještě snad nějakého milé
ho člena své rodiny.
Město připravovalo se k této pohro
mě po pět neb šest týdnů sušením se
na parném slunci bez vláhy nejmenší,
neb nestalo se nikdy, aby tak dlouho
ani kapky nespadlo zde, by smočila
prach a navlažila ulice i střechy. Vět
šina budov města byla ze dřeva a všech
no bylo vyschlé, tak že jen jiskry
potřebovalo, by to vše najednou
vzňalo. Když pak oheň povstal, vál
silný vítr jihozápadní a ten působením
snad ohně sesílil se ještě více. Když
pak plameny se vzmohly k takové síle,
nebylo možno žádné hasičské síle zmoci
je. V takových okolnostech by každé
město stavěné většinouy ze dřeva, muselo lehnouti popelem. Zár při ohni tom
byl tak silný, že v městě, což jest až k
víře nepodobné, spálil celé železné těž
ké sloupy a kola z pod železničních vo
zů tak, že jen několik liber železa z to
ho zůstaly, ba v některých případech
se celý ten kus železa změnil v páru a
vyprchal, nezůstaviv nejmenší stopy po
sobe. Celé ohnivzdornými zvané po
kladny shořely bez stopy zanechané a
jen ty, na které cihly padaly, se zacliránily. Žár ten nesl se daleko do jezera
a sto mil od Chicaga severovýchodně,
v Ilollandu, Mich., cítili velmi silně
žárový dech větru a museli se skrývati
před ním. To bylo v pondělí odpole
dne, kde ještě nevěděli, odkud to po
chází a mysleli, že už nastal den soud
ný, kdy celá země shoří.
Oheň povstal v neděli večer asi o
půl jedenácté hodině na ulici Deko ven,
nedaleko rohu ulice Jefferson, na místě
kde stojí teď pěkný dům s mramorovým
průčelím českého občana Fr. Koláře,
č. 137, maje památní desku na sobě.
Odtud řinul se jako velká řeka směrem
do hlavního města a k jezeru stále, stá
le větší a větší šířky zaujímaje, do rá
na ocítil se u vodárny a u jezera, kde
byl starý hřbitov městský. Po celý
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pondělek ale ještě hořelo po obou stra
nách celé té jeho dráhy a žár pohlco
val stále více budov na všechny strany.
Dne 7. října zuřil veliký požár na
západní straně mezi ulicí Clinton a ře
kou severně od ulice VanBuren a byl
zastaven na Štěstí na ulici Adams od
hasičů a hlavně nedostatkem hořlavin.
Škoda ohně toho obnášela na milion
dolarů a časopisy všechny druhý den
ráno líčily spousty požáru toho barvami
děsnými. Obyvatelstvo města při tom
poznalo, v jakém nebezpečí se nalézá
v

v půl noci na pondělek překročil pla
vem na ulici Van Buren přes řeku na
jednu velikou budovu a z toho jediného
šlehu, vznikla záhuba celé obchodní
Části města. Napřed trávil žár celé řa
dy dřevěných starých baráků velkých i
malých, ale když přišel na celé řady
ohnivzdorně stavěných velikých budov
zděných podél ulice LaSalle, jakýmž
no vyrovnala se budova nikde jiná, oče
kával každý, že tu bude požáru konec.
Než i tu klesal jeden dům veliký za
druhým, jako z papíru by byly. Po

^Vyhořelá část Cjhicaga ve velkém ohni 1871.

při panujícím suchu a při dřevěných
svých stavbách. Ale nikomu nenapa
dlo, že během 24 hodin má následovati
požár ještě děsnější, který zničí vše, co
zbylo v městě po prvním tomto páteč
ním požáru. Stalo se tak.
Kráva kopla do svítilny, když ji po
stavili jí k noze při dojení na ulici Dekoven, vzňal se hnůj v stáji a seno
‘okolní a hnedle z toho povstal požár
jeden z největších na světě.
Kdyby se bylo podařilo hasičům obmeziti požár na západní část za řekou,
tam, kde den před tím shořela hodná
část města, bylo by dobře bývalo. Ale

jedné hodině hořela bursa a o třetí , ho
dině už hořela radnice a veliký zvon na
ní, který hodiny a poplachy vyzváněl
s bolestným zaduněním spadl na zem
do ssutin. Dole v radnici bylo 150
vězňů. I byli puštění na svobodu aby
neuhořeli a osvědčilí se ihned svou
vděčností, vyloupivše nedaleko klenotnický krám a jiné neplechy páchavše.
Když už radnice hořela, viděli tele
grafisté naproti v pojišťovně, že jest zle.
Zpravodaj spojeného časopisectva ustal
telegrafovati u prostřed slova a ujel ry
chle do předměstí na jižní stranu, aby
tam pokračoval. Zatím žár šířil se od
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radnice hlavním proudem k východu a
operní dům Hooleyho, budova ,,Times“
a operní dům Crosbyho, jenž měl toho
večera by ti právě otevřen slavnostně,
klesly mu v náruč hltavou. Požár vr
hl se na řadu obchodních velikých bu
dov na ulici Randolph a na nádraží
Union, kde se k němu připojil proud,
jenž ztrávil byl Sherman-house, budovu
o sedmi patrech, mramorovou. Jiné
křídlo ničilo veliké budovy na ulici Lasalle a do svítání nezbyl z nich kámen
na kameni. Jediná budova obstála v
této peci ohnivé na této straně města,
tak zvaný Linďs Block, budova o sa
motě u řeky, oddělena od žáru širokou
ulicí a mající železné okennice v celém
domě.
Když došel požár k poště, budově to
ohnivzdorné a pevné velice, čekali ně
kteří, že se tato udrží. Nic naplat.
Shořela jako z papíru by byla a teprvé
se ukázalo, jak darebácky a lehce byla
stavěna. Hnedle také shořela nad oby
čej pevná a vším proti ohni chráněná
budova ,, Tribuny.1 í
Na úterek o půl čtvrté přeskočil
požár řeku a započal své dílo na sever
ní straně a jako by rozvzteklen a zuřiv
proti lidstvu, obořil se nejprvé na bu
dovu s parostroji vodárními, aby zničil
zásobárnu vodní pro celé město. Oby
vatelstvo severní strany dívalo se vyje
veně na záři požáru přes řeku a tu po
jednou spatřili žár ve středu svém.
Všeobecný útěk k jezeru následoval.
Nic nezůstalo ani na této straně zachrá
něno. Bylo tu mnoho palácových oby
dlí boháčů, kteráž byla obklíčena veli
kými prostorami prázdnými neb stromy
zelenými porostlá, ale ani dost málo to
nespomohlo proti nezdolnému požáru.
Ani chrámy Collyerův a Chamberlainův,
chráněny rozsáhlým parkem, nezachrá
nily se. Ani v Lincolnově parku neu
šetřeno stromů, které shořely na pahý
ly, jen jedna chatrná budova dřevěná
zůstala, obydlí to Mahlona Ogdena, kte

rá dosud stojí. Až když požár došel k
jezeru a na konec města, kde nebylo
více do čeho by se zakusoval, ustal,
vymřel.
Výjevy, jaké se při této nesmírné
pohromě udály v městě, nelze popisovati, neb nestačí ani mysl pojímati je,
tím méně ruka je líčiti. Bylo to diva
dlo nejděsnější a nej velebnější v hrůze
své, jaké kdy oko lidské spatřilo. To
moře, ohně, které se valilo městem stále
ku předu a nač přišlo, vše zničilo, že ja
ko z pískové hromádky před vlnou moř
skou, nezůstalo po tom téměř ani stopy
a zbytku—to zářící a oslňující světlo v
noci až k obloze prostor osvětlující; ten
dusot, řváni, hukot a syčení, výbuchy
a praskání; to nekonečné naříkání, bědo
vání a pláč všeho lidu—všechno co dě
sí oko a ucho spojilo se tu pevně a ne
zdolně k zvýšení hrůzy pro člověka.
Celá plocha pohořelá i s ulicemi ob
nášela 3i míle čtvereční, 17.450 budov
shořelo; 98.500 osob zůstalo bez přístře
ší a na 200 osob bylo zabito neb spále
no. Škoda celková, nepočítaje v to
ztrátu na ceně pozemků, obnášela
$190,000.000 a poněvadž většina poji
šťujících společností následkem toho kle
sla, obdrželo se pojištění jen »$44,000.000.
Po několik dní nebylo možno mě
stem spáleným jiti, neb kouřilo se,
doutnalo s dohoří val o ještě všude. Až
z pátku na sobotu silně pršelo a to
udusilo většinu žáru v ssutinách, tak že
v neděli na to bylo možno projiti ulice
mi vyhořelými.
Ještě během ohně počali řáditi zlo
ději, vrahové, lupiči, a ti nejbídnější
zločinci tak hltavě, že musel měšťanosta
prohlásila nad městem stav obležení.
Mnohým hořelo ještě málo, a zapalovali
stranami budovy. Kdo byl lapen při
tom, byl na místě oběšen. V úterý ve
čer byl dopaden černoch jeden, jak za
paloval stáj pomocí petroleje. Byl na
místě zastřelen. Jednoho kluka dopa
dli zapalovati provaz na prádlo ve dvo.
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ře zachráněném. Jeden hasič jej na
První byl zbudován tunel na ulici
místě zastřelil. Dva lotři, kteří zapalo Washington a ze zkušenosti na něm da
vali jesuitský kostel, byli na ulici hned řil se druhý pak lépe a rychleji. Prv
vedle oběšeni. Jeden starý chlap, který ní vzal mnoho Času a mnoho nákladu,
zapaloval sklep pod svým domem byl ale druhý šel pak lehce. Druhý stál
od rozjitřeného lidu ukamenován 8498. 758. Tunely ty mají širokou na
za bílého dne. Na 4. avenue byl za dví přepaženou vozovou cestu, kudy je
střelen jeden podobný a na ulici State dou vozy sem i tam a vedle těch od
visel na lucerně jeden, jenž téhož zločinu vozové cesty oddělenou chodbu pro pě
se dopustil. Byly to pro Chicago dny, ší. Tunely jsou stále osvětlené plynem
a střežené
jaké neza
žilo žádné
policii.
větší město
Druhý tu
nel byl o11a světě v
d evzdán
době tak
hotový po
krátké. Tý
třebě dne
den černý,
4. července
nejčer n ě j1871. Veli
ší. Ta bída
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k tomu,
diním ohlad, nedo
s věd čily se
statek vo
tunel vv mědy,nedosta
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kého, kde
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</ */
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nich byl
obraz, jejž
^ľunel pod řekou chicagskou.
nesnesitel
se nám tu
ným býval.
ná oči staví.
Tunely pod řekou.

Na ulicích LaSalle a Washington na
lez se spojení pro vozy i pocestné na
místo po mostě nad vodou teď tunely
pod vodou řeky chicagské, první od se
veru na jih a druhý od východu na zá
pad. Tím uleví se velmi mnoho nákla
du mostům a urychlí se doprava mosty
často zdržovaná.

Vzrůst obyvatelstva v Chicaga do ohne.
Následující tabulka ukazuje, jak se počet
obyvatelstva v Chicagu rok od roku vzmáhal:
o by v.
obvv. roku
roku
1853______ .......... 59.130
1837____ _____ 4 170
1840_____ ............ 4.479 1855.................... 80 000
1843_____ .......... 7 580 1856______ ___ 8' 113
1845_____ .......... 12 0Q8 l"60.............___ 109 206
1846_____ .......... 11.169 1862..................... 138 186
1847......... ...........16 859 18«4..................... 160 353
1848_____ _____ 20 023 1866............. .... 200 418
1849.......... .......... 23.047 1868.............___ 252.054
1850.......... _____ 29 96-5 1870______ ....306.605
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JPetr Cjooper.
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IsTárodní ži^rot Cechů
Usazování Cechů v Chicagu započalo v hospodě, jako to bývalo ve vlasti a
roku 1853, kde sem přijelo několik ro zábava byla vždy pořádná a tichá. Zku
din z New Yorku a v roce 1854 byli sili všichni první léto mnoho, dřeli se
zde následující Cechové usazení:
velice, ale mněli se rádi a v naději na
Fr. Valenta s rodinou, lékař; J. Ton- lepší časy se společně tužili.
ka s rodinou, krejčí; Jakub Tanzl s ro
Když se množilo členů české osady,
dinou, obuvník; Štěpán Švec s rodinou, přibývalo řemeslníků i dělníků rozlič
krejčí; Vojtech Kouba, Matěj Barcal, ných, rostl počet obchodů a hostinců a
Fr. Trčka, J. Venci, J. Kolář, Fr. Ko život byl čilejší. Počínali pomýšleti
ván da, J. Hulovec, J. Šobr, Fr. Kříž, na nějaký spolek český, ale nemohli se
Jak Pádecký, s rodinami vesměs, byli nan zmoci. Až roku 1860 utvořila se
nádenníci; Jos. Fišer první český gro- čcsko-slovanská setnina národní obrany
cerista, nyní hostinský na Canalport Cechy založená, kteráž skládala se z
avenue; Jan Slavík první český hostin mladých mužů asi 53 a ti scházeli se,
ský na ulici Clark blíže Chicago avenue; cvičili se a bavili se vespolek. Probu
Jos. Novák první český klempíř; J. Fer zení toho spůsobeno českými časopisy
dinand první český řezník; J. Šesták dvěma, které v lednu 1860 počaly vyprvní český uzenář; J. Dvořák první cházeti, jeden v Bacině, Wis., ,,Slovan
český řemenář; Fr. Tomíšek s rodinou; Amerikánský“ a druhý v St.Louisu „Ná
L.J.Kadiš s rodinou; Fr. Brožek s rod., rodní Noviny“. Cechové američtí po
brusič; V. Suchý, svobodný, kovář; Fr. čali čisti, počali se vespolek seznamo
Příbramský s rodinou, krejčí.
vali, o svých osudech a budoucnosti
Většina jich zůstávala na severní přemýšleti a to je vedla ku zakládání
straně v chatrčích jednoduchých, které spolků, v kterých soustředili svou čin
si zbudovali na prázdném pozemku, nost ku zvelebení národnosti celé.
aniž by museli platiti nájemného. S ra
Zaldádáni českého časopisu.
dostí vítali každého nového příchozího
Zajímavý jest úkaz u Cechů ameri
Čecha mezi sebe, jen že nebyly časy
tak pilné a průmyslové, aby byl mohl ckých, který svědčí o jích duchu a smy
každý hned dostati práci a opatřiti rodi slu probudilém, že sotva ocítili se na
nu vším potřebným. Aby se seznamo půdě svobodné a počali dobývati si
vali, chodili v neděli do kostela k sv. chleba do sytosti, zatoužili především
Petru a Pavlu na ulici Polk, aneb k po pokrmu duchovním, po vzdělání, čte
sv. Josefu na severní straně, kdež hle ní a pokroku. AČ byli odchováni ve
děli do knížek modlících se, zdali mají svém mládí většinou bez čtení a svobo
české; když poznali krajana, podali si dy ducha a ač od maličkosti museli
ruce a vyšedše z kostela, seznamovali učiti se katechismu a poslušnosti kněž
se. V neděli odpoledne scházívali se ské, setřásli jho to se sebe, jakmile z
se v ,,České Hospodě“ p.Slavíka, kde si vlasti porobené se vystěhovali a nechtě
vypravovali, radili se, poznávali se, li ve vlasti nové ani slyšeti o tom, by
zpívali a bavili dle poměrů svých. Byli znova důtky ty na sebe pletli a do pout
to schůzky upřímné a srdečné. Nic kněžských sami se zapínali.
Proto nepomýšleli na kostel, na kně
nebylo ještě, co by je bylo dělilo na
strany, ale jeden smýšlel s druhým po ze, na růžence a svíčkovou babičku, ale
ctivě a pomohl jak mohl. Později i na pěstování národnosti své, zachování
zábavy taneční si pořádali mezi sebou svého jazyka mateřského a slávy svého
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jména zděděné po praotcích zakládáním
časopisu českého předně, pak spolků
národních, Slovanských Lip, kde pěsto
vala se mluva čistá, divadlo, přednášky,
zpěv a škola pro mládež.
Směrem tím brala se osada česká v
Chicagu rozhodně a neústupně ku pře
du. Mladá osada ta stávající teprvé
dva tři roky, zvěděvši, že by p. Vojta
Náprstek, jenž vydával v Milwaukee,
Wis., svododomyslné „Flugbl setter“,
chtěl pomoci Cechům k vlastnímu ča
sopisu jejich, co hlavnímu zřídlu i po
mocníku k poučení, spojitosti a pokro
ku, započala už v roce 1856 pečovati o
to, aby se úmysl tento uskutečnil. A
tu nalézáme Cechy Chicagské mezi
prvními, kteří sešedše se dne 31. listo
padu 1856 v síni p. Ilellera, odbývali
poradu, jak by si k českému časopisu
dopomoci mohli. Ve schůzi té předse
dal Jan Nikodém, Jan Plocek byl ta
jemníkem. A tu uzavřeno, aby se se
stavil seznam všech Cechoslovanů v
městě, kteří by si přáli podporovati vy
dávání českých novin. By seznam ten
byl plnější, uzavřeno by se dalo do ně
meckých novin „Staatszeitungu“ ozná
mení a pozvání všech Cechoslovanů za
tím účelem na příští neděli a p. V. Náprstkovi aby se dopsalo do Milwaukee.
Podáváme tuto dopis zaslaný panu V.
Náprstkovi, aby poznal každý tu horli
vosť a snaživosť prVotních Cechů chi
cagských u věci tak vznešené. Zní:
,,Blahorodému panu Vojtovi Náprst
kovi, s vlasteneckou uctivostí v Mil
waukee, Wis. — Velevážený
vlastenče
<7
náš, pane Náprstek: My v městě Chi
cagu bydlící Cechoslované zamýšlíme
tímto naše vřelé přání ku zdaru vašeho
šlechetného zámyslu vydávání českého
Časopisu na jevo dáti. Jsouce puzeni
láskou a vážností k našemu českému
jazyku a uznávajíce zároveň nutnou po
třebu jednoho nám srozumitelného Ča
sopisu v Soustátí Americkém, slibujeme
že jsme hotovi toto vaše vlastenecké

podniknutí důrazně a bez ustání podpo
rovat!. K tomu účelu jsme se již 31.
listopadu z části ku poradě sešli a na
předplacení vašich novin se podepsali.
Tedy vás teď, p. Náprstek, žádáme,
byste nám na ruku dal, co dále činiti
máme, na jaký spůsob ty noviny hodlá
te založit, jakého obsahu mají být, jak
vysoké předplatné, zdaliž máme hned
sbírku udělat, atd. Dle vašeho náhle
du chceme se řídit, jen nám vše beze
všeho ostýchání sdělte, jako svým věr
ným a upřímným krajanům. V Chi
cagu 1. prosince 1856. Na žádost
všech shromážděných Cechů
Jan Plocek, p. tajem.
Seznam předplatitelů obsahoval 30
jmen, které níže uvedeme. Odpověď
pana Náprstka byla, že do Chicaga dle
možnosti časem zavítá a úmysl svůj
vysvětlí ústně. Stalo se tak až 4. červ
na 1857 a tu byla k jeho přivítání svo
laná schůze k panu Slavíkovi. Zde pan
Náprstek sdělil shromážděným, že k
provedení úmyslu toho jest zapotřebí
nejméně §800 hotových peněz a ty že
by se nejsnáze daly sehnati na akcie,
kdyžby se vydalo 200 akcií (dílců) po
$2. Ať se tedy sestaví společnost ak
ciová, zvolí své úřadníky a počne pení
ze sbírati. Všechny peníze by měly
býti pohromadě do konce srpna nejdéle.
Hned tedy 7. června 1857 odbývala
se schůze česká, kde byla založena spo
lečnost akciová na vydávání českého
časopisu a následující úřadníci byli zvo
leni: Jos. Fišer předseda, Jan Slavík
pokladník, J. Plocek tajemník a výbor:
Jos. Dvořáček, Jak. Dancer a J. Štěpá
nek. Uzavřeno, by se držela schůze
každou druhou neděli u p. Slavíka. Za
oznámení v německých novinách bylo
zaplaceno sbírkou $2 a započaly se upisovati akcie.
Následující členové společnosti zapla
tili na české noviny a sice:
Po $4: Jan Slavík, Jos. Kolář, Jan
Plocek; po $2: Rud. Mendlík, Fr. Po-
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hořal, Martin Cech, Jan Nikodém, A.
Chládek, Jan Martin, Jos. Fišer, Josef
Novák, Vác. Dušek, Jos. Jirásek, Voj.
Kubíček, Jos. Havlík, Fr. Vilím, Jan
Korecký, Ant. Svoboda, Jan Tomek,
Nik. Tábor, Jak. Tanzer, Fr. Opatrný,
Petr Straka, Fr. Klimt, Mat. Petraň,
Fr. Příbramský; po $1: Martin Urban,
Fr. Kamiš, Fr. Supitar, Fr. Janoušek,
Fr. Kovář. Jos. Dvořák, Jos. Háček;
po 50c.: Martin Moravec, Jan Venci,
Mat. Balcar, St. Švec, Jos. fteliáček,
Jan Krisl, 25c.: Fr. Jindrle. Úpisy
tyto obnášely $68.25, kteréž byly ulo
ženy na bance, až by se sešlo více a
podnik mohl se ve skutek uvésti.
Schůze valná odbývala se pak až za
se 10. června 1859 u p. Slavíka a tu
uzavřeno, aby se slavil ples 17. srpna
k účelu tomu a následující úradníci by
li zvoleni na budoucí rok. Jos. Dvořá
ček předseda, J. Slavík pokladník, J.
Plocek tajemník, a do výboru: J. Dvo
řáček, J. Novák a J. Nikodém.
Ples se neodbýval, jak se zdá, neb o
tom nezachována žádná zpráva, aniž ji
stina se zvětšila, ba spíše zmenšovala
menšími výdeji k dopisování a oznám
kování.
Až dne 4. prosince 1859 zase sešli se
lidové a jelikož pan Náprstek už byl se
vzdal vydávání novin a v St, Louisu se
pracovalo o jich založení, a bylo na do
pisy odtamtud uzavřeno, že peníze pře
bývající v pokladně, $62.37 mají býti
poslány do St. Louisu. V nejbližší
schůzi pak 22. ledua 1860 dopsáno bylo
do St. Louisu se žádostí, bý sdělili tam
ní vlastenci, kdy započnou ,, Národní
Noviny44 vycházeti.
Dne 26. července 1860 odbývala se
zase jedna schůze akcionářů u p. Čapka
a sešlo se 10 údů. Sebralo se 35ctů.
mezi nimi k zaplacení posla na obeslání
nové valné schůze a tu aby se předloži
ly stanovy nové a zároveň učinily se
kroky ku založení české knihovny.
Schůze ta valná sešla se 10. srpna u

p. Slavíka a sešlo se 19 členů. Tu se
hlasovalo, co by se mělo s penězi slože
nými učiniti. 10 hlasů bylo proto, aby
se zaslaly do St. Louis a 9 hlasů pro to,
aby se rozdělily mezi členy zase.
Poslední schůze se odbývala 11. list.
1860 a tu bylo usneseno., by ty peníze,
$62.37, byly dodány p. Fr. Mráčkoví
vydavateli ,,Národních Novin44 v St.
Louisu a následující výbor to dodání
měl na starosti: J. Dvořáček, J. Fišer,
J. Plocek, J. Novák, J. Nikodém, J.
Ječmen, A. Svoboda. Tím si práce na
českém časopisu v Chicago dokončila a
měla za výsledek založení časopisů
dvou, Národních Novin v St. Louisu a
Slovana Amerického v Kacině, které
se pak spojily v ,,Slavii44 později.
Slovanská Setnlna.
Právě když se jednalo už do opravdy
o založení časopisu a když práce před
běžné byly už téměř hotové, založili
Cechové chicagští Slovanskou Setninu
ku cvičení vojenskému a to hlavně pů
sobením vojensky vychovaného důstoj
níka rodem Slováka, Gheza Michaloczy
zvaného, jenž byl jaksi komorníkem u
dra Valenty, i posluhou jeho a s Cechy
čítal se k jedné národnosti. První
schůze k založení setniny odbývala se
dne 16. října 1860, od kteréž doby se
členové prozatímně cvičili a pravidel
nou ustavující schůzi měli pak dne 22.
února 1861 v ,,německém domě“, kde
byl Jan Slavik próz, předsedou a Jan
Mendlík tajemníkem. V té schůzi by
lo uzavřeno zadati žádost ku guvernéru
za povolení setniny a za propůjčení
jí zbraně; nežli to bude vyřízeno, má
se setnina cvičiti zatím v obratech a
pochodech. Za úřadníky pro budoucí
tři měsíce byli zvoleni: Josef Ferdi
nand předseda, G. Michalotzy setník,
Frant. Novák tajemník, Fr. W. Petraň
pokladník, Filip Ferdinand nadporučík,
J. Dvořák podporučík, Jan Staněk a
Jos. Havlík strážmistři.
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Zvolen pak byl výbor, který by pro
zkoumal stanovy jiných setnin zdejších,
přečeštil je a předložil v budoucí schůzi.
Následující slib pak byl sestaven a
všem ku přijetí předložen: „Já s do
brým předsevzetím a předložením, jako
čestný měšťan i voják dávám svoje slo
vo, že budu nejen stanovy této obce
(ústavu státu) nýbrž i všech svobodných
obcí (Soustátí) podporovati jakož i
všechny zásady tohoto spolku, též v Ča
su služby chci býti svojim představe
ným poslušen, dokud údem budu.44
Cvičení se odbývalo zatím v síni p.
Ant. Macha v saloně roh ulic Canal a
Kandolph a 1. února se započalo. Ná
sledující údové se zapsali:
G. Michaloczy, Filip Ferdinand, Jos.
Dvořák, A. Kovacs, Jos. Ferdinand,
Fr. V. Petrafí, Jan Mendlík, Alois
Uher, Fr. Novák, Jos. Kyšperský, Jos.
Soukup, Jan Talafous, Fr. Kukla, Pro
kop Iludek, Jan Vrabec, Vác. Kohout,
Fr. Smola, Ant. Havelka, Jan Staněk,
Karel Soukup, Ant. Ferdinand, Frant.
Příbramský, Eduard Kafka, Jos. Fišer,
Fr. Zirmon, Aug. Kučera, Jan Martí
nek, Jos. Novák, Jos. Horn, Jos. Ha
vlík, Jan Jeřiclia, Martin Moravec, J.
Novák, Alb. Kubíček, Jos. Kabrna,
Jan
Slavík, Jan Wolf, Ant. .Mach, Fr.
v
Zabokrcký, Jan Salomon, Nikodém Tá
bor, Josef Strádal, Josef Adámek,
a Frant. Pavel.
Ve schůzi 2. února předloženy a při
jaty byly stanovy a přijato následující
usnešení, které bylo zasláno guvernéro
vi státu a sice:
,,Uzavřeno, že my američtí občané
slovanského a uherského jazyka dáváme
najevo důkaz lásky k naší nynější vla
sti uspořádáním této vojenské setniny;
že tímto s radostí své služby vládě Spo
jených Států k bránění ústavy a prapo
ru jejich nabízíme, když by toho potře
ba kázala; aby tajemník náš opis těchto
uzavření zaslal guvernéru státu Illinois
a jej žádal, by tak brzo, jak toho třeba

bude, o naší službu požádal.44 Články
ty byly také uveřejněny v obou českých
novinách.
Hned po schůzi ale někteří údové
dostali strach, kdo ví, co asi za listiny
byly guvernéru státu zaslány, zdali
snad nejsou členové zaprodáni, neb vy
dáni nebezpečí nějakému. A proto ve
schůzi 7. února hned byl zvolen nový
výbor, aby všechny ty listiny prohlédl
a přečeštěné je sboru předložil. Na to
ve schůzi 9. února výbor ten podal
zprávu, že listiny prohlížel a nenalezl
v nich pranic jiného, nežli co bylo
usnešeno a žádost o zbraň, tak že žádné
obavy nejsou na místě. Předseda vy
zval pak údy, aby se vyslovili zřejmě,
zdali jsou se všemi dosud učiněnými
kroky spokojeni a oni odpověděli
jednohlasně, že ano. Tak byl zase po
koj zjednán. K upokojení tomu při
spělo ještě psaní, které došlo sboru od re
dakce ,,Slovana Amerikánského44 zkacina, v němž byla vyslovena největší
chvála vlasteneckého smýšlení
a počí*
nání Cechů chicagských. Zároveň před
ložil setník odpověď od presidenta A.
Lincolna z Washingtonu, který na žádost
sboru dovolil mu, aby směl jeho jméno
nositi. Každý úd pak složil 25ctů. na
zaplacení místnosti a sešlo se $7.50. Tak
bylo vybíráno každý měsíc. Pak ne
chaly se tisknouti stanovy v Kacině,
Wis., a skládali se údové na stejnokroj
který měl státi $3.50 pro muže.
Setnina zvala se „Slovanian Lincoln
Kifle Co.44 ale když byla povolána do
služby a musela k doplnění svému přijmouti mnoho Němců Ještě, odpadlo
jméno „Slavonian44 a zůstalo jen „Lin
coln Kifle Co.44
Ona byla první,
která z Chicaga odebrala se do pole
dne 16. dubna, ale bylo v ní teď už jen
12 Čechů a sice kapitán Geza Michaloc
zy, Ant Kovacs, Filip Ferdinand poru
čík, Jos. Neuman, Fr. Kouba, Alois
Uher, Fr. Kukla, Josef Dvořáček, Jos.
Blaha, Prokop Iludek, Fr. Smola, Ed.
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Kafka, Josef Novák a Josef Jurka.
Ostatní buď dostali strach, neb byli
otcové rodin a zůstali doma. Někteří
dokonce spěchali ku konsulovi rakou
skému, aby obnovili svou poddanost pod
císaře rakouského, by nemohli býti od
vedeni ve válce. Oněch 12 vzali po
kladnu setniny, ač slabou a rozdělili se
o její obsah. Odjeli do Cairo. Každý
měl starou mexickou křesací pušku a
po dvou nábojích. První bitva, kterou
prodělali, byla u Perryville, kde Neu
man byl poraněn; pak bojovali u Murfresboro, Chattanooga, Mission Bidge,
Tunnel Ilill a Bussetrost, kde padl
obrist Miclialoczy v stáří 43 roků. Ta
to Česká setnina byla pak 8. července
přidělena v Alton k 24. pluku pod
Heckrem cojsetnina F, a Alois Uher byl
sergeantem u ní. Kavka a Jurka mu
seli se pro nemoc vrátiti a ostatní všich
ni prodělali celou válku. Fr. Kouba
upadl do zajetí jilianům a nalézal se ta
ké v pověstném vězení v Andersonville,
zkusil velice a zemřel tam. Ti ostatní
přišli do Chicaga 16. srpna 1864, mají
ce vyslouženo. Byl to první pluk, který
se vrátil do Chicaga a byl přivítán
velmi slavnostně.
Slovanská Lípa.
Vznik a budování ,,Slovanské Lípy u
od těch nejchudších začátků až do síně,
divadla, Sokola, ILlaholu, výstavy, sjez
dů, atd., jest velmi zajímavým a pouč
ným, neb soustřeďuje se v činnosti;té
tolik životů, sil, snah a zájmů, že jest
bližší seznání ho poznání národního
ruchu celé osady České.
Co shora jmenovaní členové české
setniny nalézali se ve válce a bojovali
za svobodu a nerozbornost Sjednoce
ných Států, zůstávala většina setniny,
většina národovců probudilých doma v
městě a bez spolkového života už se ani
nedovedla obejiti, neb cítila toho nevy
hnutelnou potřebu, aby se scházeli a
těšili vespolek i vzdělávali.

Cechové přistěhovalí se do země svo
bodné ihned chápali se svobodného prá
va spolčovacího, v němž ani té nejmenší překážky jim konány nebyly, neb
vidouce, že jiné národnosti mají kvetou
cí spolky dobrodějné, lóže, výpomocné
podpůrné, vojenské, vzdělávací, tělo
cvičné, divadelní, pěvecké, atd., dozná
vali, že by to národnosť jejich povzne
slo, kdyby stejně přičinili se o budová
ní národních svých spolků. A skuteč"
ně osvědčilo se spolkovnicví české zde
v míře netušené. Bylo Cechů poměr
ně ještě málo v zemi, velmi roztroušení
a málo mezi nimi zámožných, ale vřelá
láska k řeči mateřské, ku krajanům, ku
vlasti a k dějinám velikých předků po
bádala ty probudilejší, aby ty ochablej
ší neb netečné nadchli a s sebou ku
činnosti národní přivedli.
Oni poznávali, že národní spolky
mohou jednotlivcům prospěli radou i
hmotnou pomocí lépe, nežli jednotlivec
toho dovede; že mohou docílit! toho, by
zběhlejší v písmě mezi nimi mohl aspoň
v neděli dítky v českém čtení a psaní
vyučovati, by tyto zvěděli o rodné vla
sti, o slávě otců a nestyděly se za své
rodiče ještě za jejich života. To vše
mohlo splniti se ve spolcích, jaké byly
na počátku .,,Slovanské Lípy44, neb dle
těchto účelů byly uspořádány; při nich
mohl se pěstovat! zpěv český, divadlo
české, Česká politika a občané české
národnosti takto pevně spojení mohli
se nadíti, že nabudou i v společnosti i
v obci váhy přiměřené jejich síle. Ta
ková ,,Slovanská Lípa44 byla založena
v Milwaukee, v Racině, v Manitowoku,
v New Yorku, v St. Louisu a také v
Chicagu. Lípy zakládaly české kni
hovny, pořádaly přednášky poučné a
zábavné, divadla plesy a zábavy jiné a
těšily se veliké vážnosti a vlivu na čes
kou společnost v Americe.
Následující byli členové ,,Slovanské
Lípy44 do r. 1860: Frant. Novák, Ant.
Ferdinand, Jos. Adámek, Jos. Kišper-
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ský, Jan Plocek, Jos. Kamiš, Jos. Talafous, Jos. Novák, Aug. Kučera, Fr.
Klimt, Jan Slavík, Karel Soukup, Fr.
Vilím, Jan Martínek, Prokop Hudek,
'’Jiří Nikodém, Fr. Stejskal, Vác. Fiala,
Jos. Ferdinand, Jos. Jirásek, Moric
Hirsch, Fr. Bureš, Fr. Bedlán, Vojt.
Šklíba, Fr. Tomíšek, Jos. Jirásek st.,
Mart. Trázník, Filip Ferdinand, B. Cachorovský, Jos. Greunhut, Jos. Novák
č. 3,, Jan Mendlík, Fr. Sticks, Josef
Kabrna, Jan Kolář, Vác. Kohout, Jos.
Miráček, Jan Heřman, Jos. Fišer, Alb.
Piek, Vác. Petrafi, Jan Jeřicha, Mat.
Sádlo, Václav Trnka, Karel Kostlivý,
Vác. Éezanka, Jan Praus, T. Zourek,
Fr. Kamiš, Ant. Kakuška, Karel Aleš
Kadíš, Fr. Cirmon, F. G. Přibyl, Jan
Cihlář, Fr. Bern, Vác. Lhotka, Jan Kahoun, Jan Stech, Mart. Skuklík, Josef
Fišer č. 2., Frant. Barcal, Jan Hudek,
Vác. Petrášek, Štěpán Krch, Ant. Sá
dlo, Fr. Kabrna st., JanHeisman, Jos.
Ženíšek, Vác. Jelínek, Ant. Šeda, Jan
Plocek, Alois Uher, Fr. Kohout, Jan
LovČí, Jan Šesták, Jan Kronfus, Ed
ward Kafka, Jiří Nikodém, Vác. Fiala,
Petr Straka, Jan Raisler, Vojt. Kubí
ček, Jos. Velík, Ant. Dvořák, Fr. Hou
dek a následující dámy: Zofie Kareš,
Anna Zabokrcký, Anna Líbal, Kateři
na Kohout, Kat. Dvořák, Josefa Dvo
řák, Karolína Gerber, Marie Šlach, Kat.
Šimonek, Františka Gerhard, Marie Minářík, Emilie Praus, Anna Novotný,
Božena Piek, Pavlína Ferdinand, Marie
Kakuška a Anna Trusha.
První schůze byla odbývána 20. li
stopadu 1861, kde se jednalo o založení
,,Slovanské Lípy“ u A. Kučery. Frant.
Kohout předsedal a Fr. Novák, tajemní
kem. Prvních údů zakládajících podepsalo se pak v druhé schůzi 24. list,
šestnácte a stanovy ,,Slovanských Lip“
v Americe, jak byly v novinách čes
kých uveřejněny v té době, byly schvá
leny a přijaty. Byli zvoleni úřadníci:
Fr. Kohout předsedou, Fr. Novák ta

jemníkem a Ant. Ferdinand pokladní
kem. Do ,,Slavie“ v Racině bylo po
sláno provolání na všechny vlastence a
vlastenky v Chicagu by se do budoucí
schůze dostavili a ku spolku přistoupli.
Do schůze 4. prosince dostavili se vla
stenci z Racina (nejspíše pp. Mráček a
Barta Letovský,) a byli uvítáni a poctě
ni. Počalo se jednati o najmutí míst
nosti u p. Kronfusa, vinárníka čís. 49
ulice LaSalle. První ples byl ustano
ven pro 26. prosince v síni Beckerově,
česká hudba pod jmenem ,,Great Union
Band“ byla najata a výbory pro ples
sestaveny. Síň stála $8 se světlem, te
plem i čistěním; hudebníků 7 stálo $18.
Výborům dáno po vstupném lístku
zdarma za jich běhání, objednána veče
ře po 25c. za osobu a pro hudebníky
zdarma, postaven k šatně člen, jenž
měl polovinu výtěžku u šatny podržeti
sobě za odměnu. Sládkům Ječmenoví,
Seipovi a Lehmanovi byly dány lístky
zdarma. Z plesu toho prvního učinili
výborové následující účetní zprávu:
Příjmy*
Zálistky........................................ $33.00
Za nápoje..................................... 53.75
Za půl sud zbyiý......................... 2.50
Za víno tři lahve.................................. 84
Za doutníky......................................... 10
Jiné...............................................
2.50
Úhrn
‘
$92.46
Výdej
51.76
Čistý výnos
$40.70
Vydání*
Ze síně............................................ $8.00
Za lístky........................................ 2.00
Za hudbu....................................... 18.00
večeře hudebníkům..................... 1.75
oznámení v novinách................. 2.00
za vypůjčení sklenic..................... 2.63
cukr a citrony.............................. 1.18
za víno........................................... 13.20
za doutníky................................... 1.50
zajezdění..................... 1.50
Úhrn .......................................... $51.76
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Z peněz těch hned v nejbližší schůzi
bylo zaplaceno $3 nájmu za místnost u
p. Kronfusa na leden, §25 pak bylo po
sláno p. Karešovi do Břemen, aby spol
ku koupil v Praze poučných a zábav
ných knih, a předplatil časopisy „Nár.
Listy“ a „Čecha“ z Paříže.
Zároveň hned také počalo se jednati
o zařízení česko-anglické večerní školy
v místnosti spolkové. Jistý p. Williams
se nabídl, že bude dvě hodiny v týdnu
vyučovati ve spolku zdarma. Uloženo
výboru, aby objednal do síně potřebné
věci, aby se mohlo brzo otevření síně
slaviti. Koupena kamna za §2.50, ži
dle za §4.50 stoly za §2.88, inkoust za
5c., koště za 13c., za skříň na knihy a
svícny §6.00, za plyn §6.00, tabuli atd.
Uzavřeno zaliájiti vyučování školní v
neděli 19. ledna 1862 plesem se vstup
ným 25c. a aby se zaplatilo poslu §1.25,
by osobně došel ku všem Cechům v
městě a jim o slavnosti té oznámil, ja
kož i do školy je pozval. Clen Plocek
dostal na starost sestavení programu
slavnosti a členům odporučeno, by se
učili básně a deklamace k oslavení to
mu. Sestra Žabokrcká, pí. Kohoutová a
pí. Nováková nabídly se k okrášlení síně.
Zábava tato vydařila se skvěle, tak
že Němci a Angličané, kteří byli svěd
ky její, s podivením se tázali, kde se
ten český silný spolek s tolika vzděla
nými a pokročilými lidmi najednou vzal.
Německé noviny Cechy chválily, ač to
obyčejně nerady dělávají a anglický list
„Telegraph“ též velmi pochvalně se o
besedě zmínil.
Síň byla vyzdobena slavnostně a
obrazy českých velikánů, Žižky, Husa,
Karla IV., Jiřího Poděbrada, Libuše,
Přemysla, atd. zdobily stěny a mládež
hleděla s úctou k nim. Obrazy ty byly
darovány od pp.Fr.Klimta a J. Slavíka.
Předseda sboru přednesl proslov dojem
ný, p. Fr. Kohout deklamaci „Zenit ne
bo neženit“ a čeští hudebníci se pěkně
drželi. Slov. Lípa čítala právě 34 členy.

Dne 19. ledna odbývala se volba
úřadníků a bvli zvoleni: Fr. Kohout
předseda, Jan Plocek náměstek, Frant.
Novák 1. a Frant. Stejskal 2. tajemník,
Ant. Ferdinand pokladník, Jiří Niko
dém knihovník a správní výbor: Josef
Novák, Vojt. Suchý a Jos. Kyšperský.
Výsledek peněžní z plesu při otevře
ní síně byl: Příjem §64.75, výdej §33.49, čistý výnos §31.36. Ve schůzi na
to bylo posláno poděkování do „Slavie“
a do anglického „Telegrafu“ všem obě
tavým vlastenkám a vlastencům, kteří
k oslavení přispěli a jeden člen, Jan Jeřicha, byl pro špatné chování se vylou
čen ze síně, by ani do schůze; ani do
zábav nikdy nesměl býti připuštěn.
Dne 9. února bylo uzavřeno, by se
každou neděli, kdy se schůze v nové
síni odbývala, věnovala půl hodiny ku
čtení českých dějin a síň aby se nikdy
za hospodu neprouajímala.
Koupeny sklenice vlastní, postaráno
o zvýšení pro hudebníky v síni a na 27.
února zase ustanoveno odbývání zábav
ní besedy. Když bylo 50 lidů, zvýšeno
vstupné do spolku s 50c. na §1.00.
Dne 23. února bylo usnešeno, aby
se založil v Lípě sbor pěvecký a členo
vé schopní a volní aby se podpisovali.
Čistý výnos z besedy 27. února byl
§35.92. Při zábavě stalo se od někte
rých údů nějaké pohoršení neslušným
chováním, kteréž zadalo pak ve dvou
schůzích následující příčiny k žalobám
na vyloučení některých a k rokování
čilému, ale v dobrotě se vše vyřídilo,
ač bylo znáti, že sbor nechá si záležeti
na cti své, svých údů a dobré pověsti
svých zábav. Na 24. března ustanove
na zábava ve prospěch emigrantů čes
kých, probudilých vůdců, kteří vládou
stíháni, museli do ciziny uprchnouti a
pracují tam pro blaho vlasti. Čistý vý
nos byl §37.75, které byly „Slavii“ po
slány a v č. 23. dubna dosvědčeny. By
ly pak s jinými příspěvky poslány panu
Jos. Fricovi, red. „Čecha“ v Paříži a
·/
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panu Karlu Jonášovi, českému spisova
teli clo Londýna, Učiteli panu Williamsovi bylo povoleno $5 měsíčně za dvě
hodiny týdně, ve středu a v pátek
večer.
Ve čtvrtletní schůzi 6. dubna voleni
úřadníci noví na druhé čtvrtletí a zprá
va výboru majetkového zněla: Spolek
měl úhrnem příjmů za ten čtvrt roku
$163.59, vydání $116.15, přebytku $47.44, majetek páčí se na $119.94. V téže
schůzi byl zvolen nový učitel pan Jos.
Gruenhut, učil třikráte týdně anglické
mu jazyku za $6 měsíčně, ale místnost
ta pronajala se ještě sboru ,,Chicago
Kranken Verein“ dvakráte měsíčně za
$2.50. Tajemníkem 1. byl teď Josef
Kyšperský.
V ty doby už bylo jednáno se Slo
vanskou Lípou v Racině založenou o
spojení ku vzájemnému si vypomáhání
všestrannému, a bylo uloženo tajemníku,
aby dopsal Slovanské Lípě v Racině,
že by se s ní ráda Slovanské Lípa
z Chicaga spojila a že ji chce uznávati
za první a hlavní v Americe. Jedna
telem síně byl zvolen Karel Soukup a
dostával za čistění její a dohlížení na
majetek $1 měsíčně.
Dne 28. dubna bylo usnešeno a do
stanov přidáno, že má býti každý, kdo
by nedostavil se bez omluvy do hlavní
schůze, pokutován 25c.; kdo po tři mě
síce by nezaplatil své příspěvky, aniž
by se omluvil u ú četníka, bude ze sboru
vyloučen. Jméno každého úda vylou
čeného má býti ve „Slavii“ uveřejněno.
Na 9. května vedla se stížnost že
škola česko-anglická nedělá žádné po
kroky spod p. Gruenhutem; i bylo mu
vyplaceno za měsíc učení $6 a zvolen
br. Fr. Novák, aby vyučování převzal
a zvláštní výbor zvolen, by na pořádek
a úspěch ve škole dbal.
Dne 19. května uloženo tajemníku,
by uveřejnil ve ,, Slavii“ stav Slovanské
Lípy, všechny její údy zejména, by o
nich každý Cech v Americe zvěděl, pak

že obdržel sbor z Prahy 100. knih no
vých, ,,Národní Listy“ a ročník ,,Če
cha“, kteréž zaplatil. Knihovna teď ob
sahovala 150 svazků kněh a Časopisy by
ly stále v místnosti spolkové vyloženy.
Teď byla hudba už pro zábavy draž
ší, neb bylo 29. května uloženo výboru
aby hudebníkům nabízel za hru $2 za
muže a kdyby nechtěli hráti, aby jim
dal $3 za muže.
Bylo také ustanoveno, že každou ne
děli o 2. hod. odpoledne bude se ve
spolkové síni předčítati veřejně z kněh
došlých a pp. Fr. Novák a Fr. Kohout
zvoleni za Čtenáře.
Dne 8. června skládali se členové na
národní odznak, českého lva. Bylo pak
v měsíci tom započato rokování ve sbo
ru o tom, zdali by se mělo Slov. Lípa
zdejší spojití s Racinskou a zdali by
se za tím účelem měl odbývati národní
sjezd. Sestrám v Lípě bylo povoleno
prvně pořádati taneční věneček v síni
ve prospěch sboru. V červenci byl po
žádán zase pan Williams, zdali by chtěl
; převzíti vyučování ve večerní škole,
když ale žádal $6 měsíčně a oznámeno,
že jen málo údů školu navštěvuje, tak
že se to nevyplatí, bylo na čas od vy
učování upuštěno, až by se přihlásilo
více údů. Na místo toho bvlo uzavřeno, aby se v neděli nějakou hodinu čle
nové společně učili ž mluvnice českoanglické, která se v knihovně nalézala
z Prahy dovežena (od Straky).
Když jeden člen byl urážlivě se vy
slovil veřejně proti sboru, byl zvolen
výbor, aby mu uložil, by odvolal uráž
ku v ,,Slavii“, sice že bude zakročeno
proti němu soudně. Stalo se.
O tom, jaký život v Chicagu pano
val v tyto doby, čteme ve ,,Slavii“ se
dne 4. června následující úryvek: ,,My
tady v Chicagu jsme Češi rozdílní: čin
ní a nečinní. Jest nás tu Cechů k 500
rodin a v „Slov. Lípě“ jest z nich jen
53 údů. Proč se k ní tedy nehlásí,
když i cenu německého „Arbeiter ver</
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einu“ uznávají? Inu proto, že jeto vák byli zvoleni za vyslance do Racina,
české a těm lidem jest vše milé a do by o tom s Lípou tamní jednali. Při
bré, jen když to není řízeno od našinců. jato pak ještě následující do stanov:
)
1.
By se cd 1. října 1862 platilo
Nyní nevědí co dělat, leda klepat a po
mlouvat, podezření vzbuzovat mezi údy vstupného do sboru $1. 2.) By byl
a nesnáz tropit. Proč to dělají? Inu, při Slov. Lípě podporující odbor. 3.)
vymlouvají se na náboženství, že prý By jednou v roce se dávala beseda, je
„Lípa“ je střediskem bezbožných. Oni jíž čistý výtěžek by se věnoval na „Sla
nepomyslí, že v spolku může panovati vii“. 4.) Návrh, by se také pořáda
•rozdílnost náhledů, které se vespolným la zábava ve prospěch českých vystěhodohovořením musí brousit. Druhé, což valců, byl odložen. 5.) By středitěm lidem je solí v očích, jsou noviny. štěm Slovanských Lip v Americe spo
Ach bože, že se jen ten Guttenberg, jenž jených bylo Ohicago. 6.) Návrh, by
tisk vynalezl, kdy narodil—jak by byl peníze, které se sejdou z pokut členů
svět bez novin krásný ! My bychom byly věnovány výhradně jen pro pod
mohli pokojně žít pod libovládou, spálili poru nešťastných krajanů, odložen.
bychom všechny nevěrce, dřeli bychom 7.) By se v síni odbývaly politické de
se šest dní v týdnu na šlechtu a kněze baty. 8.) Do Prahy měl se psáti dík
a sedmý den bychom mohli obětovat panu Vilímkovi za darované knihy a
pánu bohu. To vše bychom mohli, kdy žádáno, aby místo denníku Nár. Listů
by těch novin nebylo. Škoda, škoda ! posýlal se nějaký týdenník, je-li jaký
Takhle ale je to smutné, noviny vše vy- tam český. 9.) Přijat návrh na zalo
trouběji, každý se z nich všechno na žení podpory v nemoci pro údy. 10.)
světě může dozvědět — a to takové lidi Pro neštěstím stiženého br. Filipa Fer
pálí. .. .A když takového lidu je větší dinanda byl zvolen výbor zvláštní. V
hrstka v jednom místě, tu arci Yankee- jeho prospěch pak usnešeno, aby každý
ové mají úplnou pravdu, když ty „Bo- bratr dal nějaký mimořádný příspěvek.
hemians“ a „Irish“ za stejné považují.
Dne 10. srpna bylo usnešeno, aby
J. Netajil.“
vyslání zvolenců do Racina a jednání o
Když pak členové neplnili rovno spojení Lip bylo odloženo pro válečnou
právně své povinnosti, které podpi a nepokojnou dobu nynější až na pozdě
sem a slibem ve sboru na sebe vza ji, až by bylo po válce. Objednán pak
li, byla jejich jména uveřejněna ve z Prahy a předplacen list „Osvěta.“
,,Slavii“, tak že čteme tam v čísle se
Válečná rožjitřená doba zastavila čin
dne 10 července 1862 následující ozná nost „Slov. Lip“ ve všech státech, kde
mení: „Všem Slovanským Lípám v byly. Pozornost občanstva byla poutá
Soustátí Americkém v známost uvádí na příliš na venek, nežli aby se mohl
Lípa chicagská, že následující bratří pro pěstovali klidný život spolkový a národ
neplnění stanov z kruhu našeho vylou ní. Tu válka s jihem, tu s Indiány,
čeni byli ve schůzi 24. června 1862: tu rozmíšky stran politických — to vše
Jan Šesták, Jan Lovci, Ed. Kafka, Voj. překazilo sjezd Slov. Lip. Mnohé ztra
Kubíček st., Vác. Kubíček. Ti sami tily své údy, kteří chopili se zbraně na
jsou všech zpráv spolkových zbaveni, ochranu vlasti; jiné každé chvíle mohly
což Lípám k povšimnutí podáváme. většinu svých členů takto potratili a
Na poukázání sboru J. Kyšperský, taj. “ zbývající členové starali se aspoň o to
Dne 13. července konečně bylo po zatím, aby rodiny údů byly v domácnosti
dlouhém rokování usnešeno v otázce o od úřadů podporovány přiměřeně a aby
pojení Lip, aby Fr. Kohout a Fr. No dítkám osiřelým dostalo se vychování.
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Hned po novém roce v 1863 první
Dne 28. července dávaly dámy,,Slo
vanské Lípy44 první svůj taneční věne schůzi pak počalo se rokovati o tomy
ček ve prospěch sboru a jeho účelů v jak by se dalo české divadlo v síni posíni roh Van Buren a Canal ul., který říditi. Bratrům Prausovi, Plockovi a
byl velmi krásný a uspokojivý všestran Fišerovi bylo uloženo, aby se poohlédli,
ně. Všechny vlastenky měly zvláštní zdali by nemohli nějaké jeviště poříditi
slovanský kroj, který sestával z růžo a pak tajemník měl uloženo, by se vy
vých šatů, bílých modře lemovaných půjčil nějaké divadelní kusy ze St. Louis;
zástěrek a modrých stuh kolem pásu. neb z Milwaukee. Jeviště se hledalo
Celý ples byla samá ,,volená44, což ci pomocí oznámky v německých novi
zím hostům divným bylo, že dámy .na nách. Br. Praus byl zvolen za řiditele
še Amazonkami nazvaly. Zábava byla divadla a počalo se také se sbírkou do
tak pěkná, že se zalíbila velice nade- brovolných příspěvků na jeviště.
Také pořádal se věneček k tomu úče
všechny jiné všem přítomným, že by
lu 2. února. Jeviště se nalezlo jedno
byli chtěli míti vždy takovou.
Dne 1. října 1862 čteme ve „Slavii44 značně už opotřebované. Z dobrovol
následující oznáinku z Chicaga: ,,Ozna ných příspěvků sešlo se na divadlo
muji našim vlastencům a vlastenkám, $64.00. Síně dvě byly najaty na bu
že se v našem sboru vzbudil bůh zpěvu doucí rok za $11 měsíčně. Věneček na
,,Lumír. Každý kdo si přeje jeho žá divadlo vynesl $35.64. Pan Kareš slí
kem slouti, nechť se co nejdříve přihlá bil zdarma objednati sboru divadelní
sí. Naši učitelové jsou pp. Jirásek a knihy.
Jeviště stálo s přivežením $44, stolice
Plocek, kteří se cítí úplně zaplaceni
zdarem ,,Lumíra4', začež jim budiž náš do síně $17.75. První představení dá
dík. S úctou J. Mendlík, žák Lumírův.44 valo se 22. února a sice veselohra „Pan
Na 26. listopadu ustanoveno odbývá Strýček, která byla s nadšením přijata.
ní první výroční zábavy na oslavu jed Výtěžek čistý z představení byl $17.80.
noročního trvání Slov. Lípy a děly se Když se všechny výdeje zapravily z pří
pěkné k tomu přípravy. Slavnost se jmů pro divadlo, zbylo jeviště čistým a
vydařila dobře a čistý výnos její byl zaplaceným majetkem „Slov. Lípy.44
$17.72. Na 31. prosince pak byl usta Vzalo se pak na všechen majetek poji
noven věneček Sylvestrový, na podpo štění pro případ ohně.
ru nemocného bratra Filipa Ferdinanda.
Ve veselohře Benediktově „Pan Strý
ček'4 vystoupili ponejprvé ochotníci:
Vynesl $15.43.
Bratřím Polákům byla prvně najata pan Dvořák (Zahrádka), p. Heřman,
síň za $8. Noví úřadníci pro nové sl. P. Lusková a p. Klimt ml. (děti)·
čtvrtletí byli pik zvoleni: Jos. Adá Fr. Kohout (Lipnický) J. Praus (Strý
mek předseda, Jan Mendlík náměstek, ček), pí. Buršová (Karolínka) J. Ferdi
Fr. Novák 1. tajemník, Jan Heřman 2. nand (sluha). Vstupné bylo na 1. místě'
tajemník, Jan Kolář pokladník, Jan 35c., na 2. místě 25c. a pro dítky 15c.
Kabrna knihovník; Vojt. Suchý, Jos.
O české osadě bylo v tyto dny pilně
Fišer a Jan Plocek správní výbor a Fi jednáno v Chicagu, ač se stran mno
lip Ferdinand přijal jednatelství zdar hých zrazováno od toho, poněvadž se *
ma. Počalo se jednati ve sboru o diva ještě mluvilo o vystěhování do Amur
delním představení,bylo to ale odloženo; ská, o založení tam veliké osady české·
o podpůrném odboru bylo jednání před pod Ruskem. Než naděje ty mizely a
sedou přetrženo, poněvadž se vedlo ve praktické mysle neviděly v osadě asij
smyslu nepřátelském proti Slov. Lípě. ské žádný zdar. I sešlo se 12. února-
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im noho Čechů ku schůzi by porokovali Praus předseda, Fr. Novák náměstek,
'O založení osady české na západě někde. Fr. Bern 1. taj., Jiří Nikodém 2. taj.,
Hlavní pobudka k tomu vedoucí byla Jos. Ferdinand pokladník, Jan Heřman
.založení silného střediska, výhradně knihovník; J. Novák, Jan Plocek aM.
cčeské obce veliké, českého města, pro Sádlo správní výbor.
•národnost naší, odkudž by se síla všecliBylo předplaceno jedno číslo „Sla
vie
“ pro sbor a „Posel z Prahy“.
ma prýštila a do něhož by se všech stran
rsíly se stékaly^ Ve schůzi té byl zvo Dne 3. května bylo povoleno propůjčiti
len výbor z pánů: J. Praus, F. Ko- bratřím Polákum síň zdarma odpoledne
íhout a V. Lusk, jemuž uloženo aby do ku schůzi, v které se jednati mělo o
psal do „Slavie“ a pozval krajany v ji podporování polského povstání proti
ných městech k součinnosti v té věci. Rusku. Slov. Lípa pak sama dávala
,Jejich první provolání nalézá se ve „Sla ples k účelu tomu pro bratry Poláky
vii“ se dne 20. února 1863.
dne 15. června ve West Markét Halí.
Druhé divadelní představení bylo 15. Polákům zdejším bylo dáno 50 lístků,
března a dávala se veselohra ,,Pan Ča redakce anglických a německých novin
pek“. Ochotníci byli následující: Jan byly pozvány, sestrám v sboru bylo
Praus (Petr Čapek), sl. K. Dvořákova uloženo, aby dostavily se v národním
{Klára), F. Ferdinand (Dubský), J.Ka- kroji. Čistý výnos obnášel $31.10, kte
brna (Slovecký), J. Jeřicha (Lapka), ráž částka byla odevzdána zdejšímu
Fr. Kohout (Rudomír), paní Prausová polskému výboru. ·
{Anežka), sl. M. Lusková (Marie), Fr.
Bratří Poláci pak poděkovali za to
ve
„Slavii“ následovně: „Českému
Novák (Alfred), J. Heřman (sluha), sl.
.A. Novotných (Lizinka): Čistý výnos spolku „Slov. L. “ v Chicagu: Bratří,
jeho byl $33.60. Hrálo se pak každý nemůžeme opomenouti vysloviti vám
měsíc a ochotuictvo i obecenstvo bylo hlubokou úctu, kterouž máme před pří
nadšené a horlivé velice.
buzným národem, jenž tak rychle roz
Dne 3. května dávana Tylova veselo hodl se k činům ve prospěch Polsky.
hra „Nalezenec“. Osoby: J. Praus Ukázali jste, že hotovi jste působiti pro
-(Riminy), Fr. Barcal (Leopold), sl. Dvo stejné zásady. Děkujeme vám ve jmé
řákova (pí. Záleská), sl. Novotných nu Poláků na bojišti pro svobodu boju
{Karolínka), B. Klimt (Hynek), pí. K. jících a trpících. Děkujeme vám ve
Fišerová (Trubičková), sl. P. Ferdinan jménu všech Poláků v Chicagu. Sláva
dova (Veronika), p. Heřman (Pekárek), národu slovanskému, jenž hotov jest
. J. Kabrna (Pavel).
svobodě spěchati na pomoc! Sláva ná
Dne 6. dubna byly stanovy zase opra rodu každému, jenž hotov jest hájiti
veny a do tisku dány, noví úřadníci vo- přirozená práva lidská. Devatenácté
žleni a každému údu ponecháno, aby se století pomocí takových mužů jistě se
xvyslovil, jaké knihy si přeje v knihovně jme pouta veškerým národům.—Přijmě
imíti, ze je výbor obstará. Čtvrtletní te bratrský náš pozdrav. Ve jménu pol
?4práva sboru ohledně pokladny zněla: ského výb. v Chicagu E. Wilkošeski. “
Obrazy české dva byly vydány v Chi
Příjem za tři měsíce................. $272.29
cagu v červenci tohoto roku po příkla~
Výdeje všechny........................ 220.18
du p. Alise v St. Louisu. Tento vydal
Přebytek..................................$ 52.11 na jaře Jana Husa a Jana Žižku a pan
Kněli v pořádku zachovaných a vá Fr. Bern kamenorytiny „Narození Jana
bných bylo 112. Úřadníci byli zvole- Žižky“, „Smrť Žižkovu“. Obrazy byly
z i pro budoucí čtvrtletí následující: Jan ve „Slavii“ příznivě posouzeny a odpo
n
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ručeny, prodávaly se po $1.10 jeden a
nalézají se do dnes v mnohých síních
a obydlích českých za rámci. Čistý vý
nos z podniku toho byl slíben ve pro
spěch Poláků za svobodu bojujících.
Dne 28. Června byli zvoleni pro
-Čtvrtletí nastávající: Fr. Novák předs.,
Jos. Kabrna náměstek, Fr. Bem 1. taj.,
Váe. Lhotka 2. taj., Jos. Ferdinand po
kladník, Ant. Kakuška knihovník. Uza
vřeno, by každé 1. a 3*. neděle v měsíci
bylo držáno večer v síni zábavné a po
učné čtení a přednášky. Pokladniční
zpráva za poslední čtvrtletí vykazovala:
Příjmů $131.07, výdajů $73.70, v po
kladně $57.37. Knihovna byla ve veli
kém nepořádku, neb knihovník Jan
Heřman odjel z města, aniž by byl ko
mu co řekl a knihovnu spořádal.
Nově vycházející časopis ,,Zvony“
v Racině, Wis., byl předplacen na rok.
Br. J. Mendlík opsal seznam Českých pa
novníků na veliký arch pro síň a ten byl
■od sboru s díky přijat a v síni vyvěšen.
Dne 6. září došlo ve sboru konečně
po tříměsíčních přípravách a neshodách
o té věci k jednání o odboru podpůr
ném v připadle nemoci údu. Uzavřeno,
by každý úd od jiné Slov. Lípy složil
do pokladny podpůrné po $3, úd zdejší
Lípy ale $1 a dle toho byly pak stano
vy složeny a přijaty. Br. Jan Mendlík
byl zvolen za pokladníka tohoto odboru.
Založen byl také pěvecký sbor a po"
žádán byl p. Balatka, by některé písně
rozepsal ve čtverozpěvy a jiné byly z
Prahy objednány. Rokovalo se o opa
tření piana pro zpěvácký sbor, ale ne
šlo to ještě. Od 6. září započaly se ku
divadlu tisknouti plakáty větší.
Účty za minulé čtvrtletí, od června
do 1. září vykazovaly:

Veškeré příjmy
$94.36
Výdeje
74.55
V pokladně zbylo
$19.81
k Čemuž z minulého čtvrtletí zbylo 57.37
a tak bylo v pokladně
$77.18

Dne 4. října bylo usnešeno, by se
zaslala dr. Jul/Gregrovi adresa důvě
ry, kterou výbor spracovati měl; by se
platilo učiteli zpěvu $2 měsíčně; by se
obstarala spolková pečeť, by se zastavi
lo odbírání ,,Nár. Listů“ z Prahy pro
drahou jich cenu. Dne 1. listopadu
bylo přijato uzavření, by pro větší hor
livosť údů a za odměnu památní, bylo
dovoleno předsedovi ku spokojenosti
údů vyslouživšímu zavěsiti podobiznu
svou v síni.
Adresa zaslaná dru. Juliu Gregrovi
do Prahy zněla následovně:
,,Ctěný pane: Radostná zpráva o
vašem propuštění z nespravedlivého vě
zení také až k nám
v* došla. Na každém
obličeji zdejších Cechů bylo lze čisti ra
dostný soucit s oněmi, kteří vám tak
srdečné uvítání připravili. Každý z nás
litoval, že nemohl býti účastným v
oněch řadách tisíců národovců, kteří
vás doprovázeli opět k vašemu šlechet
nému povolání: na stráž české vlasti.
Provinění pro které jste byl uvězněn
bude zaznamenáno v knize ,, zásluh“
pro českou vlasť tak dobře jako vašeho
soudce nespravedlivý rozsudek v knize
,,odměny“. Až jedenkráte Český ná
rod okovy své odhodí a vašeho soudce
k zodpovídání předvolá, pak zajisté to
lik tisíc národovců s radostným plesem
jako na den vašeho osvobození, onoho
soudce doprovodí do vězení a třeba je
ště výše. Jak velkodušně smýšlí vla
dař o zástupcích české vlasti! Pro Ha
vlíčka jed a pro Gregra vězení. Nic
méně se jim ale přece národ odmění
vděčnou uznalostí.
Přijměte vřelé díky za šlechetné účin
kování pro českou vlasť a srdečné po
zdravení od Sboru Slov. Lípy v Chicagu.
Následují podpisy všech úřadníků
této doby.
Dne 19. října byl dáván věneček ve
prospěch zlepšení jeviště a jeho potřeb
a vynesl $29.32, které řiditeli J. Prausovi byly odevzdány.
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Dne 15. listopadu bylo učiněno vy byly vyzdviženy výborem a uloženy v
zvání ku všem údům, by se přidali k banku ,,Mechanical“’
Dne 14. února jednáno bylo o dávání
odboru pěveckému, by se sbor pěvecký
sesílil vydatněji. Zároveň usnešeno představení ve prospěch postavení česdávati truchlohru velikou, ,,Úklady a ko-anglické školy krajanům (mimo Chi
láska“ 22. t. m., při kteréž byl čistý caga, není zapsáno kde) a přenechánovýnos $72.15. Ochotníci hráli: Fr. to na vůli ochotníků divadelních. Pan.
Barcal (z Walterů), J. Praus (Ferdi Ječmen daroval sboru 4 díly Náprstkonand), V. Petrtýl, (Kolb), pí. T. Petra- vých „Flugblsetter“, začež mu sbor
ňová (Milfordová), J. Plocek (Wurm), vyslovil dík.
Jednáno pak o další pronajetí síně
J. Adámek (Miller), pí. M. Kabrnová
(Millerová), sl. A. Novotná (Louisa). dosavadní na celý rok, ale majitel od
Éiditel divadla p. J. Praus.
pověděl, že nemůže tak učiniti, leda do
Koncem roku 1863 oznámil knihov 1. července. I byl zvolen výbor na vy
ník, že se nalézá v knihovně 164 svaz hlídnutí jiné příležité síně, ale ten ne
ků kněh, mimo 4 divadelní. Příjmů mohl podobného nic nalézti, leda jeden
za minulý čtvrt roku bylo $282.12, vý starý dřevěný kostel, jenž by byl na.
dajů $138.88 a v pokladně přebylo prodej. Po několik březnových schůzí
$143.14. Pro budoucí půlletí byli zvo bylo o tom rokováno, ale bez výsledku.
Koncem března účetník vykazoval
leni následující ůřadníci: Jan Plocek
předseda, Jan Praus náměstek, Jan za minulé Čtvrtletí příjmů i s vkladem
Mendlík 1. taj., Ant. Ferdinand 2. taj., na banku $185.44, vydání $113.66, v
Fr. Kabrna pokladník, Vác. Ilezanka pokladně zbývá $71.88.
Při opravování stanov byly přijaty
pokl. podpůrného odboru, Jan. Cihlář
knihovník, správní výbor: Fr. Novák, následující podstatnější změny:
Fr. Bern, a Jan Heisman, pořadatel
1. Slov. Lípa vylučuje ze svého
Fr. Cirmon.
jednání všechny politické i náboženské
V neděli 27. února bylo opakováno řeči.
představení „Spáleniště v Buříně“ ku
2. Žádná osoba náležející k něja
podpoře časopisu ,,Slavie“, kteréž vy kému duchovnímu řádu, nemá míti pod
neslo $30.65 a peníze ty i $3.80 za žádnou výminkou přístup ku sboru.
3. Jmění sboru nesmí se k žádné
oznámky divadla toho v listu onom
mu účelu jinému upotřebiti, leda k vy
zaslány.
Následující ochotníci hráli: Josef tknutým v stanovách účelům.
Adámek (vladař), J. Praus (Valry), pí.
4. Každý čtvrt roku volí se výbor
Petranová (Teresie), V. Petrtýl (Kai- na vyšetření nemocných údů, pak jme
mond), Fr. Barcal (Nikolo), B. Klimt nují se navštěvovatelé jejich dle sezna
(Kabry), Fr. Kohout (Jakub), sl. B. Ka- mu abecedního a podpora platí se dle
dišova (Zanenka), Jos. Kabrna (Bioti). vyšetření výboru.
Dne 17. dubna rokovalo se opět hor
Dne 7. února dával se ,,Zaklený
princ“ s následujícím obsažením úloh: livě o novou místnost a tu konečně by
Fr. Barcal (princ), Jos. Adámek (Vo- lo odhlasováno velikou většinou, aby
lenský), Vík. Petrtýl (lékař), J. Sádlo se postavila vlastní síň na dvou lotech
a J. Nikodém (sloužící), pí. K. Tomíš- na dílce, k Čemuž všichni přítomní údoková, (Marta), J. Praus (Ivan), sl. Kl. vé se uvolili přispěti dle možnosti. Díl
Chládkova (Evička).
ce mají býti po $10 a každý úd má
Ze strachu, aby $150, které měl sbor odebrati nejméně jeden. Ku práci před
na banku, neutrpěly pohromou nějakou, běžné byl zvolen výbor: Jan Praus,.
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Jan Mendlík, V. Petrtýl, Fr. Holub,
Na výbor k nalezení staveniště byli
J. Adámek a Jos. Fišer. Tajemníku ustanoveni J. Praus, V. Petrtýl a Jos.
uloženo, by oznámil o tom podniku Fišer. Ku stavění byl zvolen výbor
ostatním Lípám v Soustátí, by byly k následující: Jos. Novák, J. Adámek,
"tomu dle možnosti nápomocny odbírá- J. Praus, Fr. Kabrna, Jan Plocek a
J. Dvořáček. Výbor ten měl výbírati
ním dílců.
V téže schůzi oznámil ředitel divadla peníze na dílce, z nichž nebude se plaJ. Praus, že při nynějším svém zaměst titi žádný úrok, a každého čtvrt roku
nání nemůže dále řiditelství zastávati, se několik dílců vylosuje a splatí.
Dne 8. května stavitelský výbor
ač dle možnosti clíce na dále býti nápo
mocným novému řiditeli. Bylo mu předložil sboru nájemný list z místnosti
vysloveno poděkování vřelé za jeho roh ulic Clinton a Van Buren, 50 stop
obětavé a nezištné služby a když mělo šířky a 150 stop délky, nájem $100 roč
býti uloženo tajemníku, aby poděková ně, najato na 3 roky. Usnešeno pak,
ní to uveřejnil ve ,, Slavii“, skromný aby se teď po Čas stavby odbývala kaž
národovec pravil, že si toho nepřeje, dou neděli schůze řádná a nepřítomný
neb poděkování přítomných bratrů, že úd neomluvený abý podléhal pokutě $1.
jest mu milejší, nežli aby o tom četli Výboru uloženo aby nechal vytisknouti
jiní lidé, kteří o jeho přičiněni nic také anglické lístky o stavbě té a došel
s nimi k některým Čechům příznivým
nevědí.
Na jeho místo byl zvolen br. Fr P. Amerikánům pro příspěvek, jako k
Barcal k obtížnému tomu úřadu, neb se ,,Dlouhému Honzovi“, atd. Br. Ka
byl osvědčil velmi schopným a činným díš předložil nákres stavby, která stála
dosud a slíbil, že z vlastenecké ochoty $2.100. Br. K. A. Kadíš a Fr. Bern
chce ku zdaru českého divadla oběto- byli přiděleni ku stavitelskému výboru.
Tajemník dostal úkol, by pozval
vati se.
všecky Slov. Lípy v Soustátí k součin
Tu bylo uzavřeno, by se ' věnovalo
nosti a pak by požádal veřejně naše
okázalejšího uznání takovým obětavým
krásné pohlaví o pomoc s jejich strany
bratrům a za tím účelem aby se podo
dle možnosti.
bizna bratr Prause vyvěsila v síni spol
Na pořádek v síni při jednání a v
kové pro jeho zásluhy o rozkvět sboru.
zábavách, jakož i na čest spolku dbal
Usnešeno také, aby se půjčovaly knihy
sbor velmi pilně a v květnu toho roku
z knihovny i neúdům ale jen těm, kteří
vyloučil Fr. B. ze sboru pro napadení
složí záruky $5 a platí měsíčně 30c.
jednoho krajana, pak J. J. pro hrubé a
příplatku. Záruku může si každý vyhanebné utrhání sboru Slovanské Lípy,
zvednouti zase kdy si přeje.
a jiného úda pro neslušné chování přís
Dne 24. dubna oznamoval výbor na ně vyšetřoval.
stavění síně, že bude dle plánu předlo
Dne 3. července dáváno v staré síni
ženého síň státi $2.500.
poslední divadelní představení pod řidiNásledující údové hned upsali se na telem Barcalem. Výnos čistý $19.20.
odebrání dílců po $10 a sice:
V ty doby roznemohl se těžce na
Jan Plocek 5, J. Dvořáček 2, Jan hlavničku br. Fr. Vilím a museli se k
Praus 2, J. Mendlík 2, J. Adámek 2, němu vysýlati dva údové ku hlídání,
V. Petrtýl 2, J. Nikodém 2, Fr. Barcal poněvadž jeden by s ním v horečce ne
2, J. Novák 2, Fr. Kabrna 3, V. Fiala byl nic svedl. Když se uzdravil a bylo
2, Jos. Fišer 2, F. W. Petraň 3, Fr. mu vypláceno příspěvku z pokladny,
Kohout 3, a ostatní po jedné.
věnoval $4 sboru.
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Účty za minulé čtvrtletí vykazovaly
1. července příjmů $271.57, vydání
$155.23 a $100 na stavbu, zbylo v po
kladně $16.34. V pokladně podpůrné
nalézalo se $152.75, z čehož bylo půj
čeno na stavbu $100, později ještě $60.
Vstupné ku spolku bylo zvýšeno v
půlletní schůzi na $5 ze starých $3.
Zasláno provolání do „Pozoru“ a „Sla
vie“, o zasvěcení síně a pozvání kraja
nů přespolních k tomu. Zároveň uza
vřeno, by se spolek dal inkorporovati
v knihách státu, což stálo $13.75. I po
jištění vzalo se na novou sin.
Někteří údové obětovali práci na sin
jako br. J. Baisler obětoval půldruhého
dne na obijení síně. Z venkova odkou
pili dílce na síň: v Pittsburgh, Pa. 4.
od pp. Jak. Smrže a J. Podanýho; v
Detroit 2 od pp. Jos. a Vác. Kastlů, v
Caledonii, Wis. 1 od českobratrského
spolku; br. Trnka půjčil sboru $150
ez úroků na 3 roky a bratr Jeřábek
$400 na rok, br. J. Mendlík $100 bez
ůroků na rok. Pak bylo uloženo ještě
na každého úda $2 příspěvku na Stav
bu, které každý skoro splatil. Na pra
por spolkový na síň bylo vybráno
zvlášť a stál $17.25.
Dne 11. září odevzdal br. Vik.Petrtýl
síň sboru hotovou s účtem na $2.671,
načež byl obdržel $2.382 a ostatní $289
převzal sbor na sebe. Pak se dalo ma
lovali jeviště a jiné potřeby za $100 fir
mě Brookfield v Lancansteru na splátky.
Po celý měsíc konány pilné přípra
vy ku zasvěcení síně na 17. září. Vý
bory měly plné ruce práce, vydávalo
se mnoho peněz, vypůjčovalo se, kde
kdo jen chtěl půjciti a obstarávalo se
vše potřebné. Ve všech schůzích po
sledního čtvrtletí hlásilo se velmi mno
ho nových údů a byli přijímáni stále.
Zavedení plynu jen stálo $143. Vybra
lo se pak při slavnosti té $429.10, vy
dalo se $261.04 a čistý výnos obnášel
$168.06. Dne 25. září odbývala se v
nové síni první schůze jednací.

Ku slavnosti té dostavila se Lípa racinská co host a nadšení bylo všeobec
né. Průběh slavnosti byl následující:
Odpoledne o 5. hodině postavily se Lí
pa chicagská a racinská před budovu a.
a výbor stavitelský držel řeč ku před
sedovi Slov. Lípy, napomínaje sbor,
aby síň tuto jen k mravným, šlechetným
národním účelům užívati nechal, což.
předseda slavnostně slíbil. Předseda
přijal klíče a otevřel síň, první samo
statnou českou v Americe, při čemž
hudba národní písní pochod do síně
provázela. Dívky nevinné přivítaly
tam sbor a hosty. Pak držel Adolf
Chládek slavnostní řeč a jiné řeči držány, při nichž nadšení vlastenecké pří
tomné až k slzám často pohnulo. Pak
se deklamovalo a deklamace sl. Klem.
Chládkové byla přijata s největším po
tleskem. Když se rozproudila zábava
taneční, bylo znáti, že tato nová síň
jest vlastně už dnes pro české národovce už malou, neb byla přeplněna. Na
oponě jeviště byla Praha s celé šířce
namalovaná a Cechové chicagští se při
činili, aby si z místa toho udělali svou
Prahu.
Zajímavé bylo vystoupení 60tiletého kmeta pana Vác. Fialy, který 40
mil z daleka přijel ku slavnosti té. Ji
ný vlastenec horlivý Nikodém Tábor
ráno v den slavnosti pochoval třetí
dítko, ale ku slavnosti národní pře
ce přišel, ač ve smutku v srdci i se
se svou manželkou. Zpěv a rozmar či
stě vlastenecký, hudba národní, obslu
ha řádná.
Druhý den, 18 září, dávalo se diva
dlo první v síni „Valdek“ od Klicpery,
v němž se nejlépe vyznamenal Fr. P.
Barcal (Prokov divoký). Po divadle
ples. V den ten byla sin pro obecen
stvo ještě menší, nežli včera, neb bylo
ho tu ještě více, berouc vřelého účasten
ství na zdárném tom podniku národním
který se povedl přes všechny překážky
Cechům.
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Slavnostní 'reč přednesena br. Chlád
kem zasluhuje uchování v tomto po
pisu a podáváme ji tu celou (dle Slavie):
Krajané! Slované!
Dnes ponejprv na půdě severních Sp. Států
amerických sešel se národ český k zasvěcení sa
mostatné síně.
Jak sladce to zní: vlastní sín\ jak dojímavý
jest význam ten „Sífí Slovanské Lípy!'1 — jak
to těší každého pravého rodáka, každého Čecha,
když se může cizincům bonositi, že k docílení
národních záměrů jen se týkajících spůsobů,
mravů a vzdělání našeho slavného národu—my
Čechové vlastní jsme budovu sobě postavili.
Bratří! Mnohému z vás není povědomo ja
kého namáhání, jakých obětí to stálo na tento
stupen náš národ povýšiti! Vzdejme spoleěně
díky těm, pod kterýchžto správou a moudrým
řízením jsme cíle tohoto dosáhli. Hlavně ne
smíme opomenouti našim českým paním a pa
nenkám naše obdivení na jevo dáti, a jim za
jich snahy ve sbírkách, za jich vřelého podílubraní na tomto slavném podniknutí díky vzdáti. Sláva našim bedlivým včeličkám! Bůh že
hnej naše vlastenky! (Bouřlivý potlesk).
Krajané! Se zřízením této budovy nám na
stanou důležité úlohy, a o uskutečnění jich mu
síme horlivě pečovati.
Naše první úloha jest: by se krásná mluva
naše česká vroucněji pěstovala, a v nové vlasti
naší se rozšířila. Neníť zvuků jemnějších ani
krásnějších jako těch, které česká řeč vydává;
líbezněji nezní žádná slova, jako česká slova
Čechovi. Pročež Cechové, pěstujte jazyk na
šich praotců, snažte se tedy by dítky mateřskou
mluvou nepohrdaly, mluvte česky vespolek,
zavrhněte cizozvučné významy neboť na
še Česká řeč jest bohatší jiných a pak jest to yěc
nepřirozená, by jsme cizích jazyků užívali a na
ten spôsob od jiných národů nebyli držáni jako
až dosud totiž za Nemce. (Hlučná pochvala.)
,,Já jsem Cech—a kdo jest víc?
Já jsem Cech a česká mluva jest mi dána,
pryč s cizím jazykem—pravý Čech mluví s Če
chy česky! (Nadšený potlesk,) ,,A jestli se
vás cizinec zeptá jaký jste rodák,—udeřte se v
prsa a řekněte hrdě: Já jsem Čech! (Ohlušující
potlesk, dupot a Sláva volání.) Čechem býti,
se každý může a má honositi. Praotcové naši
dokázali světu, co statnost jest—co zmužilost
jest—co láska k vlasti jest—co Čech jest. V
krutých bojích dokázali světu že národ český
ač malý v počtu, přece jest velikánem, kte
rému není nad sebou míti poručníkai (Zvučný
potlesk).
Neodvislí chtěli býti Čechové, naši předkové;
neodvislí budou jejich potomci. Naše mluva
Česká jest první základní kámen k budově neodvislosti! (Pochvala).

Druhá naše úloha pozůstává v tom: Mravy a
zvyky české zachováti. Mravný národ jest
svorný, a ve svornosti a jednotě spočívá moc.
Nesluší se pro mne, bych vám mravy kázal,
nebo se sám rád nechám někdy pokárati.—
Každý z vás ví zajisté, co národní mrav
míní; není to nic jiného, než důvěra v národ ajeho samovážnost. Člověk, který sám sebe ctí,
jest také mravný, a ten kdo ctí národ, bude se
zajisté vystříhat! nemravnosti—proti národu se
prohřešiti. Co se týká zvyků našich předků,
jest naše svátá povinnost ty samé v národu co
možná udržeti. Já doufám že ta úloha není
příliš velká, a přece bude nápomocná, v nás·
samých tu chtivost vzbuditi, národem českým,
zůstati; hlavně se mají rodiče o to starati, aby
dítky jejich se zvyky našich českých předkův:
seznámeny byly. (Pochvala.)
Třetí naše úloha jest ,,duševní vzdělání.“ K
vzdělání duševnímu není více třeba než pravýz
přehled přírody—Obraz přírody nám podává'
tu nejkrásnčjší příležitost se duševně i tělesné?
vzdělávati. Od každého člověka byť i vědy
mnoho neměl, žádá se jisté zevnitřní vzdělání,
tak nazvané tělesné vzdělání, do něhož v’ak nicjiného nás lépe uvésti nemůže, nečli jeviště. Na?
jevišti představují se dějiny světa ve všech
vlastnostech.—Na jevišti spáchá se vražda a
každý jiný zločin, na jevišti se představují
skutky milosrdné a lidumilné; na jevišti se i
úklady kují. Jeviště nám ukazuje kam zločin
vede a jak nevinnost zvítězí. Nás všech první
povinností jest: divadlo s celými silami podpo—
rovati, nebo člověk za malý peníz nikde tolik
nezíská jako v divadle. Nejen že duch náš
oživne a se obveselí, ale my se učíme na jevišti
svět zdáti i následky našeho se chování a city,
které v nás umírají a zase znova oživnou; hra
divadelní z nás vynutí slze trpkosti a zármutku,
jindy zase nás tak obveselí, že radostí pláčem,,
což jest důkaz, jak mocně divadlo na člověka
působí, že zapomene své vlastní postavení a s
celou duší se pohrouží do smyslů a napravuje
duševní i tělesné chyby své. Na divadle uhlídá
člověk spôsoby, které společnost od každéhc
žádá, jen tam uslyšíme řeč naši mateřskou,
čistě plynouti z úst zastavatelů slovutných bá
sníků.
Ještě jiný záměr který Slov. Lípa při zřízení
této budovy měla, jest ten, jednotu a lásku bra
trskou v národu českém upevniti.—Jest to nej
jistější krok národu, každého dobrého cíle dosáhnouti, neboť jak jsem již pravil ,,v jednotí
a svornosti jest moc a síla." Každý cizinec t
Americe se cítí poután k národu z nějžto po"
chází, každý pracuje pro dobro svých krajanů,
a podporuje jej vší sílou —pročpak bysme my
Čechové se od sebe dělili a rozlučovali? Náspoutá již k sobě naše mateřská řeč, i přírodanám dala jiné výrazy než druhým národům —
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proč by jsme tedy navzdor svátým zákonům
jednali? (Hlučný potlesk).
Bratří! Podejme si ruce, utvořme řetěz jed
noty, který žádného cizince meč nerozdvojí!
(Dlt.uhá pochvala).

Spojenými silami nejdále dojdem—nalívejme
kořen národu českého, pilně štěpujme stromek
dokud mladý jest a on nám hojného ovoce
ponese.
„Jeden za všechny,
Všichni za jednoho'1
zůstaň věčně naším heslem. (Potlesk).
Srdce jedno, duše jedna
Budiž stálým heslem nám,
Stavme upřímnosti ze dna
V hovoru si lásky chrám,
Na obloze společnosti
Sviť nám hvězda upřímnosti!
Při pokloně pana řečníka povstal hřmotný
potlesk á hřímající dupot který končil s provo
láním „Sláva!“

Bylo přijato pak mezi pravidla, že
žádný neúd nesmí ve schůzi jednací
přítomen býti; schůze jednací odbývají
se jednou za 14 dní v neděli a ostatní
neděle aby se odbývaly zábavné a po
učné schůze. Pokuty všechny aby
spadaly do pokladny pro vdovy a sirot
ky po údech. Jednatel síně měl dostávati za ošetření síně $5 čtvrtletně.
Ochotníkům povoleno, aby si ze svého
středu navrhli vždy ředitele divadla,
kterého sbor potvrdí, ale musí býti čle
nem sboru.
V síni se nalézalo majetku sboru: 20
velikých obrazů a 1 zrcadlo, židlic 108,
lavic 21, stolic 6, velkých stolů 8, malé
2, tabulí dlouhých 2, dvoje kamna, mi
mo jiné drobné potřeby pro divadlo
& plesy.
V nové síni národní zahájen byl no"vý národní život a horlivost všech údů
oživla, každý se těšil pokroku učiněné
mu a každý si sliboval budoucnost
skvělou pro osadu českou v národním
ohledu a dle toho se také přiČinoval.
Dávno ještě, nežli pomýšleno bylo na
kostel a na kněze byla vystavěna obě
tavě svatyně ku pěstování národnosti a
vzdělanosti na základě a ze zdrojů ryze
vlasteneckých.

Poslední neděli v říjnu byla slavnost
v síni, tichá, ale významná. Sešli se
poprvé Čechové američtí, aby oslavili
památku narozenin Karla Havlíčka, kte
rýž jim byl vzorem vlasteneckého nad
šení a svobodomyslnosti a jehož spisy
pilně se čítaiy, pokud totiž jich rakou
ská censura ráčila dovoliti tisknouti.
Br. Plocek dostal uloženo postarati se
o dobrou hudbu a program oslavy té
byl následující: Hudba, deklamace,
střídavě po sobě třikráte, pak živé obra
zy „Tyran“ a ,,Zatknutí K. Havlíčka“.
Hudba, zpěv, pantomima a ku konci
taneční zábava. Vstupné bylo 35ctů.
Čistý výnos obnášel $34.77, což nechá
souditi na velmi četnou návštěvu.
Dne 27. listopadu slaveno tříleté za
ložení sboru divadlem a plesem, jehož
čistý výnos obnášel $65.15.
Dával se obrázek ze života americké
ho od Bernsteina ,, Vy stěho valec“ a
veselohra ,.Jeden z nás se musí ože
nit“. V prvním hráli: A. Chládek
(Čapek), J. Adámek (vystěhovalec), sl.
KL Chládkova (Lidmila), J. Beneš
(Vendelín), F. P. Barcal (Vomastka),
a A. Uher (Šum). V druhé hráli: J. Borecký (Vác. Krása), A. Chládek (Vil.
Krása), sl. A. Tru chova (Voršila), sl.
Mynářova (Marie). Proslov k zábavě
přednesl p. J. Borecký.
Dne 8. ledna 1865 byli na následují
cích 6 měsíců zvoleni úřadníci následu7
jící: Fr. Novák předseda, Fr. Bern ná
městek, A. B. Chládek 1. tajemník, A.
Uher 2. tajemník, C. A. Kadíš 1. pokl.
a Jan Kaisler 2. pokl., Št. Kirch kni
hovník, Jos. Vavřín jednatel a správní
výbor: J. Praus, J. Dvořák a Fr. P.
Barcal.
Stav pokladny oznámený byl násle
dovně. Za minulých šest měsíců: Pří
jmy $909.79, vydání $839.45; zbývá v
pokladně $70.34. Pokladna výpomoc
ná chovala $287.14, když bylo z ní pod
pory vyplaceno za půl roku minulé
ho $77.06.
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Ve schůzi té bylo přijato následující
usnesení: „My nížepsaní údové Slov.
Lípy berouce zřetel k tomu, aby naše
české divadlo v Chicagu vždy k pra
vému vzdělání i v umění hereckém
i k blaženému rozkvětu naší mateřské
řeči, jakož i k ušlechtilé a poučné zá
bavě přispívalo, sestupujeme se v hro
madu chtíce soustředit! jak hmotné tak
i duševní síly naše v jeden celek, by
chom snáze vytknutého cíle dosáhnouti
mohli.“ Následují teď pravidla ku
vedení odboru dramatického ve sboru.
Pak byli zvoleni na základě článků
schválených následující noví úradníci:
Jan Praus řiditel, F. P. Barcal deko
rační mistr, A. B. Chládek písař, Jan
Mendlík režisér.
Když byl dramatický odbor nově
uspořádán, obnovil a uspořádal se také
odbor pěvecký a měly se odbývati je
jich schůze v sobotu vždy, jednou dra
matický, po druhé pěvecký.
Dne 5. února dávala se veselohra,
,,Manžel bez ženy“. Dne 18. t. m.
byla propůjčena síň českým dívkám ku
plesu ve prospěch pořízení praporu
spolkového. Dne 21. t. m. bylo ve
sboru rokováno o návrhu, by se daly
dělati pro členy regalie, to jest obojky
a odznaky, šerpy a hvězdy a podobné
ozdoby, jako nosí některé spolky pro
okázalost’ veřejnou. Po delším roková
ní návrh propadl, neb většina byla pro
obětování peněz na vzdělavatelské a
národní účely a nikoli na hračky a pa
rádu bezúčelnou.
Slovanská Jednota
založena byla v síni 22. ledna, kde se
odbývalo shromáždění Poláků a Čechů
s několika Jihoslovany v památný den
vypuknutí revoluce polské 1863, v ne
děli odpoledne pod předsednictvím p.
E. Wilkošeskiho. fiečníci byli: před
seda Wilkošecki, pan Karel Jonáš re
daktor ,,Slavie“, p. J. Praus, p. J. Borecký a p. Em. Sierevič. Přijato pak
usnešení přiměřené a mezi jiným i to,

aby se zvolilo 5 Poláků a 5 Čechů, kteří by ve srozumění se Slov. Lípou v té
věci dále pokračovali a schůze svoláva
li. O dalším působení výboru toho
nedočetli jsme se zatím ničehož. (Kdo
by o tom věděl, budeme mu povděČni,
když to sestavovateli sdělí. F. B. Z.)
Dne 12. března 1865 byl požádán p.
Balatka, zdali by chtěl pomoci k uspo
řádání koncertu českého v síni. Není
zapsáno, zdali vyhověl žádosti té, ale
tolik to svědčí, že se k České národno
sti v ty doby ještě hlásil. Dne 8. dub
na byly utvořeny dva nové úřady a sice
,,vůdce“ k uvádění čekanců a vrátný
ku hlídání dveří, by neúd nemohl do
síně vstoupí ti při schůzi. Při té příle
žitosti byl dán návrh, by předseda dal
všem údům heslo n ěj aké, j aké m aj í
tajné spolky, by bez něho nemohl ni
kdo do síně a kdo by z údů je prozra
dil, platil by $1 pokuty. Tyto pokusy
ku přeměnění sboru na tajný spolek se
ale nepodařily, neb návrhy takové ne
prošly. Tolik ale bylo přijato, by se
vstupné do sboru zvýšilo z $5 na $8.
Též bylo uzavřeno zaříditi českou Školu
pod řízením 4 údů a s učitelem p. Matějovským, který žádal za každé dítko
čtvrtletně jen 25c. Za školní výbor
byli zvoleni bratří Pech, Adámek, Fr.
Novák a Borecký.
Nadešel smutný den zavražděni pre
sidenta A. Lincolna dne 14. dubna a
tu byla „Slov. Lípa“ prvním z českých
spolků, která svolala schůzi za tím
účelem k vyjádření bolu národnosti če
ské a ku zastoupení mezi jinými národ
nostmi důstojně. Dne 16. dubna bylo
přijato usnešení následující: „Jelikož
celý národ jest pohřížen v hluboký
smutek pro zavraždění presidenta Lin
colna a my na něm stejně podílu béřeme, odkládá se ples na 17. dubna polo
žený na neurčito, což se i v němec
kých novinách má oznámiti; kdyby pak
měla mrtvola presidenta býti vezena
městem Chicagem, súčastní se „Slov.
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Lípa“ průvodu smutečního. Na 17.
dubna pak svolána valná schůze celého
českého obecenstva do síně ku projeve
ní všeobecného smutku. Dívky České
byly vyzvány, by síň přiměřeně ozdo
bily a výboru o 11 členech uloženo ce
lou tu věc uspořádat!. Br. A. Chládek
půjčil podobiznu Lincolnovu do síně.
Ítečníci byli pro ten den br. A. Chlá
dek, J. Praus a J. Borecký. Údům
uloženo dostaviti se pod pokutou $5 a
sice s černými šerpami na rukou a vý
boru dána černá šerpa s růžičkou červe
nobílou na prsa. Smuteční ta slavnost
provedla se důstojně za všeobecného
účastenství se strany Cechů v městě.
Smuteční schůze ta byla zahájena
předsedou Fr. Novákem, jenž několika
slovy oznámil účel schůze, načež pan
A. Chládek ohnivou a jadrnou řečí líčil
zásluhy Lincolnovy, jeho nezištnost, po
ctivost a šlechetnost, kterýž osvobodil
Soustátí zlomiv otroctví, osvobodil mili
ony lidí, dav jim svobodu; jeho jméno
bude se skvíti věcně v dějinách člově
čenstva. Jan Praus následoval líčením
zrádně spáchané vraždy na presidentu
v době, kde právě mělo býti dokonáno
dílo jím započaté. J. Borecký pak vy
líčil stav země za poslední dny, hrůzy
plnou válku občanskou, jejíž příčina
byla ona ohyzdná skvrna na praporu
našem—otroctví, připomínaje, jak kaž
dá svoboda žádá velikých obětí a jak
sobě svobody máme vysoko vážiti. Ko
nečně vyslovil přání, aby už brzo zaví
tala doba, kdy všichni národové budou
svobodnými. Pak po přijetí usnešení
přiměřeného propustil předseda shro
máždění v smutné a vážné náladě.
Dne 7. května nechal sbor pojistiti
síň svou a majetek v ní na $5000. V
neděli na to dával se na jevišti
Tylův ,,Pražský flamendr“, jehož Čistý
výnos obnášel $69.30. Následující ochotníci hráli: J. Praus (Sýkora), A.
Chládek (Adolf), sl. M. Heřmanova
Veronika), sl. Klem. Chládkova (Ado-

lenka), J. Cihlář (Jelínek), J. Borecký
(Podhajský), B. Klimt (Filip), A. Ma
tuška (Lískovec), J. Raisler (Jahoda),
J. Nikodém (Zelnický), A. Uher (Vo
žický). íiiditel p. J. Praus.
Vlastenecké paní a dívky od sboru
uspořádaly byly sbírku na prapor pro
sbor a na blížící svatodušní svátky 5.
června chtěly jej odevzdati sboru. K to
mu účelu byla uspořádána zábava
slavnostní.
Dne 4. června byla ve schůzi ctěna
žádost spolku sv. Václavského v Chica
gu za podporu ku vystavění kostela a
školy katolické. Bylo uzavřeno téhož
dne, aby se za účelem tím dávalo jedno
představení divadelní. Než v následu
jící schůzi byl návrh ten vzat v úvahu
a pó delším rokování byl dvěma třetinama členů zamítnut a tak z podpory
kostela katolického úplně sešlo.
Dne 18. června byli uvedeni do sbo
ru br. Kyšperský a br. Stejskal, kteří
se po třech letech služby zase z vojny
navrátili a k bratřím se hlásili. Bylo
to radostné přivítání.
ty doby da
roval p. L. A Slesinger v Den ver, Col.
bydlící, vřelý vlastenec, do knihovny
,,Slov. Lípy“ mnoho kněh za něž mu
vysloven vřelý dík. Z kněh těch ještě
mnoho jest jich v knihovně podnes.
Den 4. července vyrukoval sbor s ji
nými chicagskými spolky v průvodu
slavnostním k oslavení národního svát
ku tohoto. Dne 15. července byl bratr
A. B. Chládek zvolen za řiditele diva
dla. Když ku konci měsíce dluh tížil
sbor, bylo uzavřeno, aby každý člen za
platil připadající naň příspěvky na půl
roku napřed, což bylo vykonáno a sbo
ru to na čas vypomohlo. Zároveň usta
noven výbor, který by obešel bratry a
dluhující částky od nich vybíral.
V síni scházel se v ty doby také ně
mecký pěvecký spolek za $25 měsíčně
platu, pak spolek kamenický anglický
za $2.50 z jedné schůze a spolek Fenianský za $20 měsíčně. Pěvecký spolek
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,,Hlahol“ platil $4 měsíčně a scházel
se každou neděli odpoledne.
Dne 21. srpna 1865 odbýval se od
sboru pohřeb člena p. Aug. Kučery.
*Ve schůzi uzavřeno složití se po 25c.
na hudbu a v průvodu mrtvolu vyprovoditi. Zemřelý odkázal sboru $25 ž
majetku svého.
Zajímavé uzavření bylo učiněno 30.
října 1865 a sice: ,,Uzavřeno, aby se
zakročilo proti toulavým Češkám po
uličkách, k čemuž zvolen byl výbor ze
tří údů, který by požádal policejního
komisaře, by takovou neplechu netrpěl v
české čtvrti. Když se téhož dne zdráhali
mnozí členové přijmouti výbory pro bu
doucí zábavu, ustanoveno, aby se od ny
nějška ustanovili výborové ti dle sezna
mu jmen, by na všechny došlo.
,,Hlahol4 4 pěvecký český sbor, pořá
dal o vánoční svátek 25. prosince 1865
první koncert a ples svůj v síni, jehož
program pod ředitelem p. V. Matěj o vským byl následující:
1. Overtura z Wilhelm Telí od Verdiho. 2. Proslov. 3. Pochod, sbor
od Frundla.* 4. Cavatina od Flotowa.
5. Na zdraví, sbor od Bendla. 6. Árie
z Lukrecie od Donizettiho. 7. Árie z
Preciosy, solo pro tenor, přednesl p. J.
Plocek. 8. Moderato pro klarinet od
Škroupa. 9. Cestování, sbor od Vašáka. Vstupné 50ctů.
Na budoucí půlletí byl zvolen 24.
prosince 1865 následující výbor: Frant.
Novák předseda, Ant. Matuška námě
stek, Jan Mendlík 1. tajemník a Frant.
Stejskal 2. tajemník, Fr. Kabrna st. po
kladník všeobecný a J. Ilolub pokladník
odboru podp., Fr. Krch knihovník, V.
Kotli pořadatel, správní výbor: K. A.
Kadiš, Jo8. Pech a J. Kaisler. V po
kladně se nalézalo $269.85 na hoto

vosti. Z toho bylo $50 povoleno na
zakoupení šatů pro divadlo potřebných,
$7 ná kamna pro jeviště, $50 na upla
cení dluhu pokladně podpůrné a pro
pohořelé bratry byl věnován výnos bu
doucí zábavy, kterýž obnášel $101.90
a dostali podpory: Jos. Špelina $35,
Jan Lamp $15, Jan Mašek $35, Jak_
Zourek $16.90.
Slovanský první sjezd
odbýval se v síni Slov. Lípy dne 3L·
prosince 1865 a protáhl se tři dny, Byl
to sjezd zástupců všech Slovanských
Lip a sice z Chicaga, Racina, Clevelan
du, Peorie, Cincinnati, atd., kde se mělo
jednati o založení sjednocení všech těch
to národních spolků v ,,Národní Jedno
tu44 americkou a o společném pracová
ní na národní roli.
O tomto prvním Slovanském Sjezdu
v Chicago, o jeho jednání, jeho výsled
cích a založení Národní Jednoty a její
pracích, jakož i o druhém sjezdu národ
ním v 1868 a o poklesku ,,Národní Jed
noty44 musíme si nechati k dalšímu po
jednání místo a čas v budoucím ročníj ku ,,Amerikána44, doufajíce, že nám k
tomu ct. rodáci, kteří tu činně vystupo
vali, budou sděleními svými (o něž
snažně žádáme) nápomocni.
Tímto končíme zatím vypisování ná
rodního života v Chicagu, přivedše jej
1 až do konce roku 1865. V budoucím
ročníku budeme pokračovati a prosíme
všechny národovce a spolky národní,
by nám byli nápomocni v obtížné a na
mnoze i choulostivé té práci, která
zvláště teď vyžaduje důkladného pro
brání pro svou složitost a mnohostran
nost, abychom mohli snésti co nejvíce
dějinné látky, pravdy a nestranného
úsudku pro toho, kdo by budoucně dě
jiny Čechů chicagských spracovati chtěl.

ZE ZKUŠENOSTÍ CECHŮ AMERICKÝCH.
( ľoŤáíiá nr. B. Z. )

Cjhadima z ^ast Saginaw, ^ich.

skořepinou. Cestující byli všichni ve
svých
ložích naříkajíce, ale mně to nedalo
(Vypravuje on sám.)
a já musel se na to podívati s paluby.
Jsem rozen r. 1825 ve Vleticích, kraji Zaplatil jsem ale zvědavost svou draze,
táborském, v rolnické živnosti. Roku neb když jsem se drápal po příkrých scho
1854, jako v prsou tisíců krajanů mých, i dech na palubu, trhla sebou loď bokem a
ve mně uzrála myšlénka plouti do Ameri já letěl po schodech dolů. Měl jsem z toho
ky. Před odjezdem svým několik dní pádu šest neděl co odstonávati, neb jsem
setkal jsem se s p. Fr. Batovcem, zná si poranil páteř. Konečně 25. srpna jsme
mým pěvcem
spatřili zemi,
svobodomysl
vyšli jsme z
ných písni
lodí na něja
ček. On se
ký ostrov v
nalézal ve ve
řece sv. Va
likých nesná
vřince v Ka
zích neb mu
nadě, pluli
byla, právě
jsme trochu
zemřela man
po vodě a je
želka jeho,
li trochu po
zanechavši
dráze do Bufmu nemluv
falo a odtud
ně; toto ze
po parníku
mřelo také v
do Detroit,
šesti týdnech
M ich., kde
a jemu zůsta
jsme rozbili
la 141etá dce
stany, ale na
ruška. Zatou
žhavé n uhlí,
žil také po Ajak myslím.
merice a já
Když jsem to
mu slíbil, že
tiž byl v Quemu na cestu
beku, dostal
vypomohu,
jsem dva no
vé
společní
ale dceru mu
ky, svobodné
sel nechati
hochy, jedno
zpět, až ji bu
ho žida, dru
de moci po
hého křesťana
siati na cestu,
C[ hadíma.
jen že by kaž
což se stalo
dý byl držel
třetím rokem
onoho křesťa
po našem od\ jezdu a ona přijela pak za náma. Dne 8. na za žida a žida za křesťana. Nemohli
června 1854 loučil jsem se s rodištěm se dostati do Detroit pro nedostatek pe
[ svým, které jest každému tak drahé se něz a tak jsem se stal jejich bližním.
Rok 1854 byl v Americe velmi neblahý.
všemi cestičkami, horami a dolinami, přá
teli a milými. Jeli jsme přes Hamburk V letě panovala veliká parna a sucha a v
na Hulí a Liverpool, kde jsme 23. června h e\v Yorku, Buffalu, Detroitu a jinde
vsedli na plachetník „Victoria“, jenž nás zuřila cholera, sluneční úžehy, žlutá zi
měl do nové vlasti donesti.
mnice a všechno zlé s nimi. V Detroit a
Koncem prvního týdnu přišla bouře ve okolí nebylo ani znáti, že by tu před
liká, která zmítala korábem velikým jako krátkém kdy bylo bývalo zelené trávy;
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vše bylo suché jako spálené,, vzduch hu
stý a dusný, že nebylo lze dýchati. Když
jsme si první den odechli, já a moji tři
společníci, které jsem vydržoval a živil,
museli jsme hledati práci hned druhý den
neb jsem poznával, že nevydrží moje zá
soba v kapse pro čtyry hrdla na dlouho.
Nalezli jsme práci v cihelně za městem
na chicagské cestě. Dos ali jsme tam na
še věci lehce, neb vozy jezdily z města
tam prázdné, ale do města s cihlami.
Přišedše tam do cihelen, dostali jsme
dobrou večeři a noclech na p/idě. Ale na
tu jednu noc nezapomenu, co živ budu.
Sotva uplynula čtvrt hodina, co jsme uleb
li, byli jsme obsypáni štěnicemi od paty
až do hlavy, že žádný z nás nemohl usnouti a museli jsme oknem vylézti na plochou
střechu nad kuchyní a převalovali jsme
se tam do rána bez spaní.
Když ráno zvonili k snídaní, brali jsme
se po příkrých a úzkých schodech dolů a
já nevyspalý unavený místo po nohou le
těl jsem zase po hlavě dolů. Měl jsem
hlavu potlučenu, ale co naplat, česká leb
ka něco vydrží. Snídaní ušla a teď hajdy
do práce. P. Batovec, jako starší, musel
kopat hlínu a odvážet ji na kolečku na
určité místo a my mladší museli odnášeti
cihly od lisu zase na hromady k sušení.
Tak to šlo do 10 hod. ráno a tu se nám
sdělilo, že už vědí, co zmůžeme. Moji
společníci museli práci zanechati, neb se
vědělo, že to dlouho nezastanou a proto
dosti svědomitě jim radili, aby práce
hned zanechali, poněvadž kdo nevydrží
při práci celý měsíc, nedostane za to nic.
Já sám také nechtěl ostati zde a tudíž
jsme se chystali na cestu, počkavše ještě
na oběd. Hůře bylo jak dostati zavaza
dla do města zpět, když tam jedou vozy
jen s nákladem cihel, co uvezou. Batovec
zůstal, že bude dělati dokud bude moci,
aby mohl dluh mi co nejdříve zapraviti.
Nepracoval ale dlouho, neb ještě téhož
dne odpoledne se rozstonal na choleru a
byl dovežen do městské nemocnice. Já
se o tom dozvěděl až po třech letech.
Odešli jsme totiž hned po obědě tři do
města zpět. Tu ale cestou jsem ztratil
posledních $41, které mi z cesty zbyly.
Oba moji společníci, křesťan i žid se za
říkali, že nic za mnou nenalezli, ač při
vrácení nic na cestě nebylo a nikdo po
nás nešel.
Teď bylo hůře. V Detroit musel jsem
prodati peřinu za 75 centů českému jed

nomu židovi, která měla ceny nejméně $6.
Nevěděl jsem si rady teď. V městě cho
lera, práce žádná a peníze ty tam. Něko
lik krajanů starších v Detroit seznámili
mne 8 německými hudebníky, neb jsem
byl také od hudby, ale ti chudáci už ně
kolik nedě ani nevrzli, neb měli zapovězíno pro silnou mřivosť hráti při zába
vách nějakých. Vydržovali mne po čtyři
dny zdarma mezi sebou ale nešlo to na
dlouho.
Poradili mi, abych zkusil svého štěstí
v Clevelandu, že jest tam více Cechů a.
snad i více práce. Tehdy pluly dva par
níky dvou společností odtud do Clevelan
du a tu když jedna chtěla druhou utlačiti,.
vozila celou cestu i se ztravou na lodí za
50c. osobu, kdežto druhá žádala $2. Ka
pelník v Detroit mi dal ještě těch 50c. na
cestu a já jel. Tu jsem přemítal, jaký
roz TI to jest mezi tím, kdo má přebytek
peněz a může druhým· vypomáhati a tím,
jenž náhle o všechny přišel a musí býti.
odkázán na milosť jiných.
Šťastně jsem se dostal do Clevelandu a
nalezl jsem tu Cechy také, ale tu bylo
zrovna tak zle, jako v Detroit a nářků
plno mezi všemi. Byl jsem přijat u p.
M. Krejčího, kde v kolně už jsem nalezl
hoštěné jím tři rodiny Moravanů. Oni·
byli dříve v Kanadě v Hamiltonu v práci
a tu se jim nahučelo do uší, že by toho
měli nechati, poněvadž jest plat bídný a.
jít raději do Clevelandu neb do Detroit.
kde prý jest mzda dobrá za práci všechnu.
Sklamali se všichni. U p. M. Krejčího
byly všechny tři rodiny ubytovány v kol
ně a naděje nebylo žádné. Rozhodli se
konečně že se vrátí do Kanady na tu sa
mou práci zase a já se rozhodl, že budu
jejich blaho i žal sdíleti s nimi. Pobyv v
Clevelandu jen tři hodiny už vracel jsem
se zase zpět.
Když už jsme měli vlezti na parník
právě přibylý, přiblížil se k nám jednatel
společnosti, která tehdy budovala průplav
Sault St. Mary do jezera Superior. Jedna
tel mluvil německy a sliboval nám práci
stálou, denně $1 ku ztravě a bez ní 11 šilingů, výplata každých 14 dní. Uposlech
li jsme ho a čekali na jeho útraty po 'tři
dny v hotelu na loď.
Na mne cestou přišla ale také cholera
a když jsme přistali v Saul St. Mary, my
slil jsem, že poslední to den mého života.
Avšak ta krásná zelená příroda, rozkošná
povětrnosť, zdravý vonný vzduch, to vše
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na mne umořeného účinkovalo, jako zá
zračně a pozdravil jsem se hned druhý
den bez všeho léku. Vstoupili jsme hned
do práce a sice značně namáhavé, kopání
země a vyvážení, atd. V řadách dělníků
vedle nás stáli a dřeli se všechny druhy
a třídy lidí: byli tu učenci, tiskaři, hudeb
níci, rolníci, řemeslníci všeho druhu,
svorně mezi sebou a rovně, , ale také pohěhlíci, zlodějové a podobná havěť. Kdo
chtěl ale žít a pár dolarů si vydělat, musel
se chopit kolečka, popruh přes krk a pracovati celý den pilně.
Šlo to dobře po celých 11 neděl, ale tu
mne potkala zase zlá nehoda. Vezl jsem
kolečko po lešení 6 stop vysokém. Byli
jsme právě rozjetí a já byl první. Najed
nou před námi vyšla rána od trhání skály
kterou jsme necekali, to mne přivedlo z
Tovnováhy při tom leknutí a už jsem se
učil lítati. Když jsem přišel k sobě za
chvíli rozjímal jsem, zdali se nacházím
ještě na tomto světě, neb na onom (ne
tam co se jde do Lašovic) v nějakém ka
menném očistci. Hlava má byla zase po
česku zachráněna, ale páteř opět utrpěla
velice. Odležel jsem si to, vyčkal výpla
ty 15. listopadu 1854 a odjel jsem po par
níku do Detroit a odtud do Chicaga, neb
v Detroit, které mně prvně ošidilo, jsem
nechtěl ani přes noc zůstati a vše mně tla
čilo jen dále na západ, čehož nelituji.
Šťastně jsem se dostal do Chicaga, ale
jaké zase tu nové nesnáze na mne čekaly.
Řeč jsem znal jen jednu, českou, zelený
jsem byl jak brčál—ale což bych měl býti ztracen? Doufal jsem pevně, že nalez
nu své krajany a bude mi pomoženo.
Nemýlil jsem se.
V Chicagu jsem arci nevěděl kudy kam.
Přišel jsem k mostu na ulici Clark a most
byl právě otočen k vůli plující tu lodí.
•Cekali jsme, až se otočí. Tu přistoupí ke
mně někdo cizí a počne na mně hovořiti po
česku. Poznal mne dle císařské čepice,
kterou jsem ještě na hlavě nosil. Byl to
p. Jo8. Fišer, pekař, který se mně laskavě
hned ujal a neobtěžoval si dovésti mne
hodný kus cesty k p. Jos. Koláři, kdež
jsem se ubytoval a přízní jeho dostal vše
likou práci, abych se přes tu zimu, kde
nebylo práce mnoho, obživil, ba i něco
zbylo na nějaké ty „nitě“ ještě. Když
pak udělal jsem si známosti více, bylo i
více práce a výdělku.
Tu přibyl mezi nás výtečný český hu
debník p. Jan Tomek, skladatel, který

se ujal o zvelebení hudby velmi pilně a
vyvedl mnoho. Sešel jsem se tu s p. Ji
ráskem, výtečným houslistou, jenž býval
učitelem mé ženy ve Vltavo Týně; pak s
p. Plockem, p. Svobodou, p. Vilímem, p.
Hanzlem, p. Kubíčkem. S těmi hrával
jsem společně po delší dobu. Naše tlupa
čítala obyčejně šest mužů (Amerikáné
počítají na „kusy“) a mohu říci, že jsem
neměl nikdy tak příjemný, veselý a bez
starostný život, jako za mého pobytu v
Chicagu. Tam bylo našinců asi 500 hlav
už, ale o spolku nějakém nebylo ani řeči.
Byly tam dvě české hospody, jedna česká
lékárna na ulici Wells, v níž byl dr. Va
lenta majetníkem a lékařem a Chicago
čítalo na 10.000 obyvatelů. Tehdy neměli
Češi ani spolky, ani síně, ani noviny, ani
kostely, ani kněze ani školy a my se mu
seli spokojiti s drobty padajícími se stolu
jiných národností. Jak mnohem šťast
nější jste tam teď!
Pobyl jsem v Chicagu tři roky a pět
měsíců a v květnu 1858 vystěhoval jsem
se do Bay City, 41 mil od East Saginaw,
Mich., kde jsem chtěl si zbudovali domov
svůj. Tehdy měl jsem v Chicagu úspor
$150, ale spatně jsem počítal. Nastaly zlé
časy za Buchanana, banky klesaly, a i já
ztratil celou svou úsporu. Když jsem při
byl do Bay City a zapravil všechny výlo
hy, zbylo mi majetku mého 25 centů.
Cizí jsa v novém místě, neznámý bez přá
tel, se ženou — co jsem měl za to dříve
koupiti, abychom se dobře měli? Byt
jsme měli už objednaný, zdraví jsme byli
oba, hlad veliký nás upomínal a mý drželi
důležitou finanční úradu. Výsledek té byl
že koupíme si za to kukuřičného šrotu,
neb s tím nejdéle že vyjdeme, nežli nás
nějaké štěstí ve spůsobě práce a výdělku
potká. Než nepotkalo nás dlouho a my
museli bez milosti býti živi celých 14 dní
za těch 25 centů. Z kukuřice té i se slu
pinami sešrotované vařili jsme bez mléka
a omastku, jen s vodou, kase, neb na pe
káči lité pečeně, zrovna jako se dělá pro
vepře. Kdo by si myslel, že bude moci
zá 25 ctů. po 14 dní pobře skákati, nechť
to zkusí.
Prvního června ale dostal jsem na pile
práci srovnávati prkna. Ale málo to vy
nášelo, slunce div jednoho nespálilo a my
žili jen tak, abychom hlady nezemřeli.
Až 4. července jsem něco přivydělal hud
bou. Pak zase nová bída. Dne 4. září
odhodlal jsem se dojiti do East Saginaw,
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abych předně podíval se, mám-li na po u „Velikého pramene“ (Big Spring) po
stě z Chicaga nějaký list, a pak, zdali celé dva měsíce v záloze při velikých
bych tu práci lepší nalezl. Zde setkal parnech. Žádná změna. Pak jsme táhli
jsem se 8 pp. Hanzlem, Čejkou a Kafkou, do Alabamy a zde náš plukovník, jenž
hudebníky známými z Chicaga, kteří prá nás měl rád, louče se s námi, musel pro
vě sem byli přijeli a já hned se přistěho nemoc z vojny, povýšil hudební náš sbor
val k nim a přivezl jsem s sebou celé 4 z regimentního na brigádní a my teď
dostávali dobrý plat, totiž $34 první, $22
centy čistého majetku.
Zakoupili jsme se hned na 4. ulici na druhá a $17 třetí třída. Náš brigádní
dvou lotech vedlé sebe všechny čtyry ro* generál byl James Morgan z Quincy, 111.
Naše brigada sloužila většinou co zálo
diny. Avšak vy se smějete, jak že jsem
žní
vojsko v několika místech a obyčej
mohl zakoupiti s mými 4 centy? To bylo
ně
jsme
dělali pochody na rýchlo v noci.
takto: Syn p. Kafky byl obeznámen na
Když jsme se nalézali u Bridgeportu v
jedné pile s její majetníkem a chtěl mi
v
Alabaně
na okrouhlém výběžku řeky
objednati tu práci. Majitel mi slíbil stá
Tennessee,
kde
na vrcholku naši byli
lou práci ale pod tou podmínkou, když
od něho koupím si lot na splácení prací. právě dobyli malou rebelskou tvrz, tu náš
Tak jsem dostal práci a domov najednou. 14 armádní sbor měl u sebe velikou sílu
Nežli jsem ještě byl splatil svůj lot, nábojů všeho druhu. Tu jednoho krá
vypukla válka občanská, tato metla, která sného poledne, když jsme měli každý na
mnohému chuďasovi pomohla. Vítal jsem na svém talíři polévky a lžíce v rukou,
ji nadšeně a nechal se vřaditi mezi vojí jen jíst—z nenadání povstal jako rachot
ny. Bylo nás z East Saginaw Čechů ve mnoho set hromů a přes 40.000 kulí dělo
válce sedm, a sice: Frank Otto, nadpo vých a puškových nábojů rozletělo se
mezi nás. Asi 22 vojáků bylo na místě
ručík; Vojta Kočka, Josef Jirmus, Bohu
mír Jirmus, Fr. Chadima, já, jenž jsem zabito, my ostatní měli vlasy a šat ože
se dobtal k hudbě, Jos. Ouška a Jan hnuty a byli jsme jak černoši učouzeni;
Čejka, kterýž poslední jest teď co přes 40 jich bylo raněno a nikdo nebyl
raněný ve výslužbě. Setnina musela se skoro k poznání. Událť se tudiž výbuch
v 1861 dostaviti ku svému pluku a my ji naší zásoby střeliva, kterou jsme s sebou
s hudbou doprovodili do Mou t Morris. vezli na vozech. Obsluhovatelé posled
Ruko válo se napřed na tři měsíce, a po ního vozu s náboji chvátali nejspíše k
•těch znova na tři roky. Já se dal v 1862 obědu, pospíšili si skládati pomocí čer
dne 30. ledna také na 3 roky k 14. Mi nochů, byli neopatrní a jeden z nich upu
chiganskému pěšímu pluku dobrovolníků stil jednu truhl ci s náboji na zemi. Nás
v Ypsilanti. Dostal jsem se k hudbě zase hudební sbor nalézal se sotva 50 stop od
a za nástroj mi dali Cornet E b, na který místa nešťastného. My a celý ostatní
jsem se musel pilně cvičiti, neb jsem měl tábor hledali spásu v útěku po svahu do
dříve českou trumpetu Es. Dne 17. dub lů k řece. Tato střelba trvala od oběda
na 1862 vyrukovali jsme do pole a sice do 6 večer, a kule lítaly na všechny stra
po dráze do St. Louisu, po Mississippi do ny, tak že nikdo nikde nebyl jist, leda
Cairo, po Ohio a Tennessee do Pittsbur- když se äkryl za silný strom. Byl to můj
gu Landing, kde několik dní před naším první krvavý křesť tak děsný, že chtěl du
příchodem prolilo se hodně krve. Naše ši z člověka vystrašiti. Bylo to v půl
vojsko bylo tu lstí a přesilou napade létě 1863. Nezapomenu na ten dlouhý a
no a jen bylo co děkovati lodím vojen strašný oběd do smrti.
Za měsíc dostali jsme rozkazy k po
ským, že se dostavily v čas, jinak nebyl
by ušetřen snad ani jeden muž a vše by chodu dále na sever mezi dvoje vysoké
bylo bývalo vehnáno do řeky neb zabito. vrchy Cumberlandské. Za tři dny jsme
Odtud’ jsme se táhli na Farminston a přišli k vysoké hoře na kterou jsme mu
rebelové na Corinth, kde očekávali naši seli voziti naše děla. Šest párů koní a
velkou bitvu, ale před Bull Run za jednu ještě muselo 20 až 24 vojínů tahati je za
pěknou noc ptáčkové jižní nám ufrnkli, provazy na pomoc, nežli jsme se nahoru
jen přední stráže zanechavše, které se dostali. Dostali jsme se na tu výšinu a
musely vzdáti pak na milosť a nemilosť. proti svému nadání jsme tam nalezli o
Za to však bylo naše vojsko bito zle u byvatele četné, pěkné farmy a to se táhlo
Bull Run. Pak jsme leželi za Corinthem na 14 mil šířky ve výši té. Přešli jsme
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pod dvouma vodopádama. Horší bylo pak
za několik dní naše sestupování s výšiny
do údolí po příkrých stráních dolů. Ted’
muselo zase 20 mužů u provazů táhnouti
a zdržovati děla, aby nespadla a se neroz
bila. Došli jsme tak do Dallas, Tennessee, kde jsme tábořili 6 neděl připravu
jíce se k veliké bitvě. Zatím jsme sta
věli lodice na vodu a pramice k výpadu
přes řeku, neb na druhé straně řeky byly
rebelské hlídky rozestavené. Jedné tmavé
noci naši přívozníci ve vší tichosti přepluli na druhou stranu a přepadli 20 stráží
rebelských, že ani nikdo nehles a byli
zajati neb zabití. Pak celý sbor se pře
vážel na druhou stranu a ráno do 7 hod.
bylo jich tam 20.000 mužů. Nastala prud
ká srážka a rebelové byli poraženi a 15
mil na jih zahnáni. Byla to bitva u Missison Bridge.
Pak jsme byli ubytovaní v Chatanooga,
kde se znovu odvádělo mezi veterány.
Naše hudba také tak učinila. Dne 1.
ledna 1864 dostali jsme dovolenou na 30
dní. Přijeli jsme do Indianapolis, kde
nás vesele uvítali a pohostili, tak že jsme
měli chutná jídla jednou, kterých jsme
po kolik měsíců ani neoblízli. Také dost
ležáku, co kdo snesl. Po slavnostním
rozloučení dojeli jsme po dráze do Cold
water, Mich., kde byl pluk náš sestaven,
a odtud každý se odebral k domovu.
V Detroit bylo mé první zastavení,
abych shledal se s krajany milými. Ale
nedalo mi to dlouho zdržovati se od do
mova, kde čeká na mně milá žena adítko,
které bylo 16 dní staré, když jsem z do
mu odjížděl. Jako dítě jsem se těšil ce
stou na domov svůj. Ale těch 30 dní
dovolené uplynulo jako voda a musel
jsem se znovu loučiti. Vždyť jsem byl
vojákem a co je pefél, je pefél. Sebrali
jsme se zase v Coldwater a táhli na jih,
kde nebylo už tolik zimy. Když jsme 18.
února dorazili k naši brigádě, byla vše
obecná radost mezi mužstvem, od spro
stého do generála, a mohli nás umaČKať
radostí, že zase mohou slyšeti hudbu na
šich nástrojů po 6 nedělích, neb se jim po
ní velice stýskalo.
My měli na počátku kapelníka z Lansing, Mich,, ten ale zemřel na pochodu
přes hory v Tennessee a já pak nastoupil
jeho místo co ředitel hudby. Troubil
jsem první kornet E b, a že byl druhý
slabý, musel jsem se přičinovati, bych
udržel hořejší zpěv. Každý den jsme hráli

7 až 8kráte a to mne velmi zmáhalo a zá
několik týdnů jako když dudáku pukne
měch, i mně se stalo. Nemohl jsem vy
datí ze sebe dechu a bylo po hudbě. Od
poručili mně ale dobrému lékaři, ten mi
dal drahý lék a za 5 neděl jsem zase fou
kal o všechno pryč.
S jara 1S64 nastalo velmi pilné polní
tažení a my byli teď často v ohni. Nej
větší bitvu podstoupil náš 14. sbor u Jonesboro pod Atlantou, kde dobyl skvě
lého vítězství a Michiganští dobrovolníci
se vyznamenali zvláště. Jejich setnina
umlčela rebelská děla, zmocnila se jich a
otočila je na jejich vlastní řady, tak že
povstal zmatek veliký v jejich vojsku, útěk děsný a tak Altanta byla otevřena nám.
V Atlantě jsme pak leželi 6 neděl a
a jelikož většina obyvatelů utekla, domy
byly prázdné, brali jsme si z nich k své
mu pohodlí a potřebě vše, co tam bylo.
Upravili jsme si každý domácnosť dle
nejlepší chutě, ale co jest plátno to vojí
novi v poli? Obrátí se a musí vše zanechati. Pak i my dostali 25. října povel
na pochod, nikdo nevěděl kam, neb gen.
Čhermaa byl velmi tajuplný vojevůdce;
ani své ženě nepsal pravdu, kam jde, neb
jí napsal jen tohle: ,,Milá ženo: Pozdra
vuji tě. Jdeme pryč z Atlanty. Kam, to
nevím. Měj se dobře.“
Pochod byl yelmi obtížný a trval 4
týdny, až do Savany. Musel jsem při tom
nésti na zádech všechno mé jmění, neb
tentokráte i vozy, na kterých jsme mívali
svá zavazadla, nám vzali k jiné službě.
Mimo oblek na sobě nesl jsem kvartový
plecháč, torbu se Ruchary (haversack),
vojanskou brašnu (knapsack), v jedné
ruce vak cestovní s mými věcmi z domo
va a v druhé můj kornet, tři houně, dvoje
zvláštní kalhoty, 5 košil, jeden plášť, je
den kabát parádní, mnoho kusů hudeb
ních. To vše 4 týdny s sebou vláčeti
nebyla žádná maličkosť, při tom parno,
žízeň, unavení snášeti, já musel ještě kaž
dý den první ráno a poslední večer vytrubovati rozmanité signály co brigádní tru
bač. Třetího dne dostal jsem příležit >sť
uložiti si na vůz můj cestovní vak s 5
novými košilemi. Neptal jsem se, kdo
ten vozka jest a odkud, jen když jsem byl
zbaven svého břemene. Také jsem je
nikdy více nespatřil. Vůz prý náležel k
3. divisí. Já ale na sobě podržel jen tu
roztrhanou starou košili a musel jsem ji
nositi ještě 6 neděl. Někdy cestou v řece
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jsem ji vypral, na polo usušil a navlékl
zase, až se mně spadla, a teprve za 6 ne
děl jsme dostali čisté prádlo od vlády.
Nedá se vypověděti, co jsme na tom po
chodu zakusili, zlého a nepříjemného.
'■Shermanova armáda o 100.000 mužích
táhla celou tu cestu ve třech kolonách.
Já byl v koloně prostřední.
Krajiny, kterými jsme se brali, byly
překrásné a každý den přicházeli k nám
celé tlupy bývalých otrokářů a černochů
na podívanou. Mnozí bývalí otrokáři na
mluvili černochům svým, že ti yankeeové,
jak nám říkali, jsou s čerty ve spolku,
mají na hlavě rohy a trkají, jen aby je
přiměli k útěku před námi.
Černoši ale byli jako opice a chtěli ty
rohaté lidi viděti. Když se přesvědčili,
že byli přelháváni, neuvěřili více svým
bývalým pánům a často je zrazovali a na
ším velitelům zjevovali, kde jejich bývalí
páni mají své poklady zakopané. Mno
hému pak nezbylo nic než ta holá půda,
neb mnozí z těch, co dříve seveřany pro
následovali, dostali to oplaceno a všechno
bylo jim zničeno a spáleno. Co se mohlo
potřebovat! a vžiti s sebou, vzali jsme.
Tak jsme s sebou vlékli mnoho set kusů
dobytka, koz, ovec, vepřů, mnoho nákla
dů masa uzeného, sýra, másla, zemčat,
slepic, husí, vajec, atd. Běda nepříteli,
když se mu dostane voják do jeho špýcharu.
Po odpočinku v Savaně jsme pak táhli
do Jižní Karolíny, kdež na cestě přes
řeku se stalo něco neštěstí od torpedů za
sazených tam hustě jihany. Pak nic ve
likého nás nepotkalo až 6. února, kde jsme
museli broditi se rozvodněným na půl
míle potokem u Cistern Ferry. Tu mu
sely boty dolů, spodky nahoru a místy
jsme se brodili až po pás, tak že se nás
mnoho nastudilo a mnozí to zaplatili
smrtí. I já byl sklíčen pak takovou až
do kostí pronikající bolestí, že jsem řval
jako lev a po dnes při pomyšlení na to
mne mráz obchází.
Když jsme byli v půl Karolíně, rozne
mohlo se několik hudebníků našich, že
museli býti posláni do nemocnice neb
domů, majíce vyslouženo a nemohli jsme
už postaviti žádnou hru. Já dosloužil u
pluku 14. co trubač svých 5 neděl. U
Bentonville v Severní Karolíně jsem je
ště byl po vojenskú biřmován po tři dni a
noci, neb jsem musel, polnici v ruce, k
útoku troůbiti, v řadě běžeti proti kulím;

po obou stranách káceli se muži, kule mi
fičely kolem hlavy a já nemyslil na nic
jiného, nežli kdy už i já se svalím. Nic
se mi ale nestalo a život můj byl jako
okouzlen. Při tom jsme zajali 300 rebelů.
Poslední den mé služby byl 10. dubna
1865. Shermanova armáda táhla na Kawleigh a já po dráze do New Bern, odkud
mne parník dolezl do Baltimore, odtud
jsem jel přes Pittsburgh na Cleveland a
14. dubna, v týž den. co byl náš president
Lincoln zastřelen v divadle ve Washing
tonu, jsem vyplul z Clevelandu po parní
ku do Detroit. Zde jsem se teprvé dozvě
děl, k čemu ty tisíce yardů černé látky
na hlavních domech věší. Navštívil jsem
tu ještě své rodáky známé a 18. dubna
jsem šťastně dojel do Fast Saginaw, kde
raně ani nečekali, neb jsem poslední psa
ní domů psal před 6 měsíci. Shledání s
rodinou mou bylo radostné.
Od těch dob žiji jednotvárně, konaje
rozličné práce, ponejvíce ale provozuji
hudbu. Mám šest dítek s mojí drahou
polovicí a dvě jsme pochovali. Jsem u
Rais-Band bubenníkem; vyznamenali jsme
se nedávno v Detroit při turnerské slavno
sti, při níž naše hudba dostala 1. cenu.
Pro tento rok jest tlupa naše počítána za
nejlepší kapelu ve státu Michiganu.
Tím končím vypsání radostí a žalostí
svých zažitých v Americe a komu se to
bude líbiti, prosím jej, aby také sedl a
své zkušenosti vypsal, bych si je mohl v
„Amerikánu” přečisti.
František Chadima

East Saginaw, Mich.

fTan jíoleček. z £N"iobrara gsfebraska.
(Popisuje on sám }
Narodil jsem se z chudých rodičů ve vsi Robnicích r. 1826, vyučil jsem se řemeslu tkalcov
skému a 1847 jsem byl vzat na vojnu, kde jsem
sloužil do 1854, musel prodělávati válku ital
skou se všemi změnami jejími. Viděl jsem
krásné země, roztomilé kraje, ale zažil jsem
také všech vojenských útrap v míře vysoké, ba
i přítomen jsem by) popravám několika od ra
kouské vlády lapených spiklenců, kteří hlásali
italskému lidu svobodu a chtěli lid ten zbaviti
krutovlády rakouské.
Dne 1. listopadu 1854 ubíral jsem se co vy
sloužilec k domovu a nalezl jsem otce v chudé
světničce jeho samotného při kahánku seděti u
knihy nějaké náboženské. Pozdravili jsem se
a tážu se po milé matce. Ta jest už půl roku
mrtvou, odpovídá strápený otec. Zabolelo mně
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•srdce, -ale jak pomoci. Ohlížel jsem se po práci
:a dostal jsem trochu té tkalcoviny. Na jaře
se otec po druhé oženil, ale druhý den po svat
bě se roztonal a v osmi dnech zemřel Byla to
pro mne trudná chvíle. V 1856 obdržel jsem
list propouštějící z voj ny^ oženil jsem se, po
stavili jsme si domek v Cernéhůre u Domokůr.
Řemeslo mé nešlo a já se chytil nádeničení při
zednících. Později jsem dosial místo za cestáka
se 7 zl. na měsíc. Bylo to dosti málo ale člo
věk může s malou rodinou i na to žiti. Náho
dou se mi dostalo psaní z Ameriky do rukou.
Bylo z Michiganu. Ihned mi to nedalo pokoje
a umínil jsem si stého váti se tam také. Přišel
Tok 1866, kdy se po ylasti rozléhal ryk válečný
a tu nebylo na vystěhování ani pomyšlení. Za
rok ale vyprodal jsem majetek svůj za 500 zl.,
zaplatil jsem 100 zl. dluhu svého a 400 zl. mi
zbylo na cestu.
Dne 17. května 1867 loučili jsme se s přáteli
a vlastí. Já, manželka má a dítě Josef nastou
pili cestu do Ameriky. Jeli jsme přes Brémy
prostřednictvím p. Kareše. Naložili nás na
plachetní loď asi 500, Cechů to a Němců. Dru
hý den jsem si trochu odstonal mořskou nemoc
a pak to šlo obstojně celou cestu. Po 5 nedě
lích a 3 dnech přivítali jsme s paluby modrý
temný pruh na západě—byla to země. Dostali
jsme se šťastně na břeh. Tu na nás čekali do
hazovači a chytali nás pro své hospody. Já
ale zůstal ve vystěhovaleckém domě a koupil
jsem si lístek železniční do Chicaga. Zbylo mi
všeho $8 v kapse. Když jsme přijeli do Chi
caga, ubytoval jsem se v hostinci u p. J. Fišera
s ostatními Čechy. Já šel druhý den hledat
známé mezi krajany. Nalezl jsem p. Jos. Sedivýho z Nymburka a p. Bernharda, kteří nás
vlídně a přátelsky přijali a pohostili.
Po neděli jsem se ohlížel po práci nějaké a
dostal jsem ji v skladě prken, jen že hned za
den práce jsem se horkem rostonal, nejsa ta
kovému parnu uvyklý. Pak jsem pracoval na
tunelu pod řekou až do zimy. Městský život
mne netěšil a zatoužil jsem na venek. Psal
jsem svému bratrovi v okresu Richardson, Neb.,
že jsem v Chicagu bez peněz a že bych rád k
němu se dostal, kdyby mi pomohl na cestu.
On odpověděl, že má pár dukátů, ale že je ne
smí proměnit, ale až si vydělám na cestu, abych
.tam jen přijel. Já poznal, kam to ukazuje.
JNa jaře jsem dostal práci ve vápenkách, kde
□sem pracoval až do zimy. Když jsem si uspořil něco peněz, psal jsem zase bratrovi,
zdali jsou tam nějaké vládní pozemky k dostá
ní. On odpověděl, že ne, ale když mu poslů
$50 po p. Blechovi, že mi tam koupí 40 akrů.
Já ale nejel za ním.
V 1868 založil se v Chicagu spolek Česká
osada, rostl silně, i já k němu přistoupil. Bylo
nás na 500 členů a každou sobotu byla schůze,

kde se jednalo o to, kam by se měl spolek nejvýhodněji obrátit pro pozemky vládní. Vyslali
jsme dva vyslance na přezvědění, pp. Janouška
a Bema, ale ti se nemohli dohodnouti vespolek;
Bern dával přednost Dakotě a Janoušek Nioobraře, a tak povstaly dvě osady, ač nedaleko
od sebe.
Počátkem října 1869 jednalo se ve schůzi už
o stěhování do osady do okresu Knox, Neb.
Spolek byl dosti silný, ale na tu zkoušku se
nechtělo žádnému. Následující se přihlásili:
J. Šedivý, F. Krupička, J. Holeček (já), J. Nol,
Vampul, a Gregr, Cechoněmec. Já pracoval
dosud ve vápenkách s Gregrem a 15. jsme měli
dostati výplatu. Než nedostali jsme na cestu.
Každého měsíce od jara zůstával nám nějaký
dolar za bosem a poslední měsíc celá výplata,
tak že to u mně dělalo $90 a u Gregra $70.
Přednesli jsme to u sboru, ten vyslal s námi p.
Partia, právníka, ale boss zase nic, abychom
přišli zítra. My nechali tedy dopraviti své
věci na nádraží, ale boss nechav nás čekati až
do večera pak nás vyhnal s prázdnem. Večer
jsme o 9. měli vyjeti. Museli jsme tedy odevzdati plnomocenství výboru spolkovému,aby ty
peníze za nás vyzvedl a poslal nám. Dostali
jsme později jen po $25 a o ostatní jsme byli
oloupeni, nevíme ani jak.
My jeli 21. října 1869 večer z Chicaga a
druhý den večer jsme se octli v Sioux City, kde
byl konec dráhy. Parník po řece Missouri také
dále nejel tehdy a museli jsme si tedy hledati
jinou cestu do zaslíbené té naší země. Naše
věci jsme uložili do jedné kolny, která náležela
jistému obchodníku v městě a sami jsme se ubytovali v hospodě, kde nás z posledních pe
něz vyždímali. Šedivý, Nol a Vampul koupili
sipo páru volků a vozy měli s sebou koupené z
Chicaga. Nemohše v hostinci platiti dlouho,
najali jsme si malý domek jeden a odstěhovali
jsme se don společně. Do osady jsme chtěli
mužové napřed, ale má manželka a pí. Nolová
nechtěly zůstati pozádu, nýbrž jely s námi. Co
bylo možno naložiti, vezlo se. Přes Missouri
jsme se nechali převezti do Nebrasky a odtud
jsme měli ještě sto mil do osady. Cesta nám
trvala pět dnf. V neděli večer jsme se přebro
dili přes řeku Basil, kde jsme nalezli farmu
prázdnou. Uhostili jsme se v ní, postavili kam
na a vařili večeři. Byl to náš byt na zimu od
p. Janouška objednaný.
Patřilo to Indiánům Santýům, kteří tu v zimě
nebydleli. Do rána vzala na sebe příroda bílý
závoj a první sníh nás přivítal v osadě. Šli
jsme ráno vyhledati p. Janouška a oznámiti mu
svůj příchod a cestou jsme vyhlíželi pilně po
tom městečku Niobrara. Kde nic tu nic.
Konečně přišli jsme do něho; první stavení byl
srub, krám to p. Westermana, pak jeho prken
ný domek za ním, opodál oolozbořený domek
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neobývaný, pak ještS jeden srub a domek, kde
p. Janoušek ostával, a to bylo celé mčstečkg.
Nechtělo se nám tu z počátku líbiti, neb to
^ylo daleko za Chicagem; kol kolem potoku a
řek, krajina nerovná; dvacet mil dále byla ro
vina větší, ale žádné dříví na ní.
Odpočinuli jsme si a pak se s potahy obrátili
zpět k Sioux City, kde jsme měli ještě ostatní
náklad za sebou. Já, moje žena a pí. Nolová
zůstali jsme v tom indiánském baráku. Když
ti druzí přijížděli k Sioux City, nechtěli je už
převézti přes Missouri, poněvadž zamrzala už.
Jak se ale ulekli, když dostali se přece ku na
šemu skladišti u města. Mezi tou dobou totiž
přišli sem spolkoví vojáci a byli ubytování v
jmenované kolně, kde byly naše věci složeny.
•Ochráncové národa, jak by vojíni národem pla
cení měli býti, byli vlastně našimi zloději, neb
nechali z našich věcí nic na pokoji. Sudy a
bedny rozbili a co mohH potřebovati ukradli,
jako by to byli lupiči neb Indiáni. P. Šedivý
měl tu sud cukru a sud švestek; to rozbili a
ukradli. Mou bednu rozbili a vybrali z ní mé
nové šaty a mé ženy vlněné šátky, ba ani jednu
košili nám nenechali, a co nejvíce postrádám,
ukradli mi i mé knihy, které mi byly památkou
po otci, některé obsahu náboženského, jiné dě
jepisné o bitvě bělohorské a o řádění jesuitů v
Cechách.

Naši vozkové naložili na vozy co po zlodě
jích vojácích zbylo a nemohše jeti zpět přes
Missouri, jeli přes Dakotu. Tu je ale stihly
■sněhové bouře, tak že s tíží jen mohli se dostati do Dakotské osady ku krajanům a museli
u nich pobýti pět neděl, nežli se zase udělaly
cesty. Při tom se ohlédli po Dakotě a shledali,
že jest tamní poloha výhodnější pro osadu,
nežli ona v Nebrasce. Nol a Vampul hned si
tam zabrali pozemky k osazení. Před samými
vánocemi vydali se na cestu do Niobrary. Nol
a Vampul odjeli zpět do Dakoty se svými věc
mi a Šedivý s Krupičkou zůstali s námi. Tak
jsme se zase roztrhli. Mou rozbitou bednu mi
přivezli s sebou. Měli naději, že budou moci
přejeti přes řeku Niobraru, že snad bude za
mrzlá, ale nebyla, neb kde byl silný proud na
na jedné straně řeky v šířce několik stop neza
mrzlo. Muselo se tedy všechno složití, přes
otevřené místo jsme položili několik fošen a
měli jsme most hotový, ač nejistý pro tíží větší,
kterou jsme na malých sáňkách převáželi.
Mohlo se kus ledu utrhnouti pod fošnou a my
mohli do proudu spadnouti i s nákladem. Mráz
mi přejel po těle, když jsem na to vzpomenul.
Všechno ale jsme přece přepravili přes proud
šťastně. Nol s Vampulem též tak své věci
přepravili na dakotskou stranu.
Já a Krupička jsme zůstali v indiánské cha
lupě zmíněné přes zimu. Na naše vyhlídnuté

pozemky jsme tněli devět mil daleko. Kdy2
se přiblížilo jaro, vzal jsem sekyru a odebra^
jsem se na svůj pozemek stavět nějaké boudy·
Přijda na místo, nevěděl jsem ani, mám-li se‘
knouti do dřeva neb nic; bylo tu tak smutno bez
zvířete, bez Člověka, v poušti, kde na 6 mil
nebylo živé duše a jen^tu a tam divoch některý
jel plání na koníku svém. Tu si může každý
pomysliti, jak trudno mi bylo, když jsem si jen
záhubu jistou líčil na mysli a všechnu psotu
snášel, kde která na světě byla.

Pomyslil jsem si ale, že každý voják jest
špatný, když utíká před nepřítelem. To mně
posilnilo na duchu a pustil jsem se do práce.
Sebral jsem nejsušší dříví, postavil čtyři kůly
do čtverhranu na 12 stop od sebe, přes ně bi
dla pevná, stěny z dřev jsem postavil, kusy
dřeva za strop k tomu naložil, na to naházel
suché trávy a hlíny, prosekal díry pro dvéře a
dvě okna a bouda byla hotová. Vše, co jsem
k té stavbě potřeboval, přinesl jsem na rameně.
To byl můj počátek na vlastní farmě.
Na jaře v 1870 přijeli za námi do^ osady ná
sledující rodiny: V. Kanda, Pišl, Šrajer, Brabenec, Prošek, Hrbek, Tichý, Vokněr, a Tykalský starý i mladý. Za několik neděl jich
přibylo ještě několik a tak nám tu bylo veseleji.
Na květnou neděli dovezl mne p. Janoušek na
můj zabraný pozemek, zasadili jsem okna a
dvéře, stěny jsem trochu omazal, topit jsme
měli čím, neb bylo do lesíka mého jen několik
kroků. Po svátcích velkonočních jsem šel pracovati k panu Šedivýmu na stavení, aby mi
dluhu ubývalo, neb jsem mu byl hezkou částku
dlužen.
Když jsme dali stavení do pořádku, po
padl jsem jeden rýč, manželka druhý a ryli jsme
drn divoký, abychom si mohli nějaký buši zemčat zasaditi. Nebylo tu k dostání semene a ob
chodník Westerman nechal je přivézti a přene
chal nám je na úvěr. Kdyby obchodník ten
nebyl nám dával věci na úvěr, nevím, jak by
chom tu byli vydrželi bez peněz a podpory.
Kdo z nás přivezl sem nějakých sto dolarů, mo
hl si pomoci přece, ale my ostatní, kteří jsme
přišli bez peněz, měli jsme kruté přebývání zde
z počátku.

Zemáky dlouho nepřijely a tak až 4. června
jsme jich zasázeli dva bušle, které jsme platili
po $1.50 za buši. Sklidili jsme jich 20 bušlů.
Když jsem ryl drn pod ty zemáky, stalo se, že
přišli ku mně dva rudoši a chtěli na mně chle
ba; já dělal posunky, že nemám žádného. Oni
ulehli do trávy podle mně a čekali až do večera.
Když jsem šel do boudy, šli za mnou a teprvé
když se přesvědčili, že skutečně není ani sousta
chleba v stavení, tž odešli.
Musím se také zmíniti o neštěstí, které se
přihodilo krajanům v naší osadě 18 mil cd Nio-
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brary při řece stejného jména. Vzali si tam
pozemky rodiny: Brabenec, Plošek a Hrbek.
Bylo jim řečeno, že v tom kraji nejsou jisti
před zlými rudochy, ale oni málo dbali výstra
hy a odstěhovali se tam. Bylo to v květnu,
když muži sekali dříví při řece pro stavení svá
a ženy jejich s dětmi kopali drn. Tu pojednou
uslyšeli střelné rány z^ambitek nedaleko. Se
brali se s bambitkami svými a spěchali ku svým
boudám. Tu spatřili několik rudochů ujížděti
do kopců. Pospíšili k boudě Brabencově a na
lezli pí. Brabencovou ležeti na zemi v bolestech.
Bylať střelena do stehna. Hledali děti a tu
spatřili srdcelomný výjev: chlapec ležel v trávě
3 ranou v prsou, z níž se prýštila krev a byl už
mrtev. Hledali děvče, ale nenalezli a domní
vali se, že je Indiáni snad odvezli pryč. Nebylo
tomu ale tak, neb druhý den je našli několik
set kroků od místa, kde kopali, také mrtvé.
Jiným manželkám a dětem nestalo se nic.
Veliké zděšení teď přepadlo osadníky a ve
strachu sebrali, co mohli, na vůz a chtěli ujeti
pryč i s postřelenou paní Brabencovou. Když
ale vyjeli na kopec, spatřili několik Indiánů k
sobě přijížděti tryskem. Ti ubozí strachy ne
věděli, co by si počali. Než rudoši dávali jim
znamení, že jsou přátelé jejich, aby se nebáli,
a pobízeli je, aby se jen vrátili zpět, že se jim
už nic zlého nestane. Tito byli z kmene Pon
ků, kdežtá oni vrahové prý byli Siouxové. Po
dotýkám ještě, že je tam často rudoši loupežně
navštívili a meoho kusů dobytka jim ukradli,
ba osadníku p. Kůrkoví před jeho očima v
ohradě zastřelili jalovici, kus masa z ní uřízli a
ostatní nechali v ohradě ležeti.
Když se roznesla ta truchlivá zpráva, která
potkala p. Brabenec, po celé osadě, sešli jsme
se do Niobrary na úradu, co počíti, zdali se
máme odtud vystěhovati všichni, neb zůstati.
V Niobrara nás těšili, že se to více nestane a
že se požádá za vojsko, které skutečně též po
zději přišlo.
Byly to zlé časy pro nás první osadníky v
těch pustinách. Neměl jsem a mnoho jiných
ani potahu, abych si mohl prolomit půdu, na
zjednání si nebylo peněz, ba ani koho a když
jsem někdy nějaký dolar vydělal, nestačilo to
ani na živobytí, ani na splácení domoviny. Jak
jsem si měl ubohý koupiti krávu, která stála
tehdy od $40 do $60; ba ani slepici tu člověk
nemohl vždy koupiti. Já koupil dvě slepice
za dolar. Když nebylo výdělku, tož jsem rý
čem převraceljdrn. Zima nastalá byla mírná a
já do jara zpřevrátil drnu na 4 akrech půdy.
Na jaře jsem posázel 7 akrů zemáky, na ostat
ní jsme nasázeli kukuřice a něco zelin. Zemáků
jsem sklidil přes 100 bušlů, kukuřice též tolik a
tak jsme měli trochu co jíst. Pak jsem byl
při vyměřování okresní cesty, začež jsem dostal
$18, za které jsem si koupil jalůvku.

Třetího rokuv svého pobytu v osadě dělal
jsem jednomu Cecho Němci svodnici přes 160
akrů a za to jsem vydělal pár bulíků a ač byli
teprvé dva roky staré, museli už orati. Přikou
pil jsem ještě jednu jalovici a teď jsme mys’lelir
že už bude dobře. Tu zase několik roků po
sobě navštívili nás kobylky, které nám všechnosežraly ba i listí na stromech úplně ochroustaly,.
že zůstalo vše holé a pusté. Na to ale chtěla
mi to příroda nahraditi jinou cestou a obdařila
mne dvojčaty děvčátky, od které doby ale·
manželka moje churavěla, nemohouc se nikdy
už domoci dřívější síly a zdraví. Nejbolest
nější rána ale přišla na mně v prosinci 1876, kde
se mi manželka rozstonala na zánět plic a y
osmi dnech zemřela. Zůstal jsem sám se třemi
dítkami, z nichž děvčátka byla teprvé 4 roky
stará a potřebovala ještě ošetřování, kterého
jsem jim nemohl poskytnouti v také míře, jak
třeba bylo. Sám jsem musel pracovati, sám
vařili, Josef syn musel býti při dobytku. Po
dvou rocích jsem se po diuhé oženil a tak se
mi odlehčilo na jedné straně, ale na druhé zase
přitížilo. Syn měl už přes 21 rok a hleděl na
to, aby měl vlastní hospodářství. Zabral 160'
akrů pozemku co domovinu, vystavěl srub, pár
akrů prolomil, dal jsem mu jednoho vola a tři
krávy a tak započal své hospodářství.
Dosud mám 15 kusů dobytka, ač jsem něko
lik kusů odprodal, vzděláno mám 30 akrů, vše
ho pozemku mám 160 akrů a v tom 5 akrů lesa.
Dosud stále něco ještě chybí, neb to jinak ne
jde, nežli, že se jedno pořídí a druhé sejde.

Osada Niobrara zvětšuje se každým rokem·
a pozemky se rozbírají. Co jest tu prázdného·
pozemku, to za mnoho nestojí, tak že to není·
k službě osadníka; ale z druhé ruky tu může
ještě mnohý kus půdy se koupiti. Pakli odtud
přijdou Indiáni Punkové pryč, bude hodný kus·
půdy zase k zabrání, ale myslím že sotva co do
movina, ale na prodej lacino.

O spolcích našich bylo už zmíněno v před
cházejících ročnících a není třeba o nich dále
se zminovati. Skol svobodných máme mezi
Cechy pět anglických; česká škola není tu letos
žádná. Kostel český není tu doposud, ale ka
tolíci chtějí stavětí docela dva najednou, jeden
při řece Niobrara v Pishleville a druhý u řeky
Virdigris, doufajíce, že prý se tím krajina zvele
bí a noyých osadníků přivede. Dle mého mí
nění by lépe se posloužilo potřebám ducha, kdy
by se založil silný čtenářský spolek s knihov
nou, která by se půjčovala, každou neděli by se
mohli členové sejiti ku společnému předčítání a
poučování, rokování a bavení se a co by se mě
lo připláceti na kostel a na kněze, mohlo by se
obrátiti k tomu spolku, který by mohl spojití
všechny členy osady bez rozdílu náboženství.
Dne 20. ledna 1883.

Jan Holeček.
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^Tan JBeran z ^Verdigris, g4ebraska.
(Popisuje on sám.)
Když před 13 roky vznikl v Chicagu první
spolek „Česká Osada“, jehož účelem bylo zalo„žiti osadu českou v některé ze západních krajin,
vznikla i ve mně myšlénka státi se osadníkem
západu. Myšlénku tu jsem uskutečnil o rok
později, právě když se chystala třetí výprava
do české osady v Niobrara, okresu Knox, v Nebrasce. Jsa tehdy pouze jeden den ženat, při
pojil jsem se k oné výpravě, která nastoupila
cestu dne 31. srpna 1871. Dva dni později při
byli jsme do Sioux City, Iowa, kdež tehdy kon
čila dráha; dalších sto mil bylo nám nastnupiti
buď po lodi po řece Missouri, aneb po poště.
' My ale volili cestu pěšky; někteří z našich spo
lucestujících koupili potahy a vozy a tak nalo
živše zavazadla vydali jsme se na cestu, která
trval·» celý týden. V sobotu odpoledne dne 4.
září byvše přepraveni přes řeku Missouri na
druhý břeh, nastoupili jsme cestu po Nebrasce;
druhý den v poledne přibyli jsme do městečka
Jackson, kdež jsme na chvíli zastavili, pak jsme
nastoupili další cestu k městečku Ponča, kamž
jsme druh}' den přibyli; o dva dni později jsme,
přijeli do městečka St. James, které bylo po•sledním městem na cestě k Niobrara. Dny by
ly parné a zvolna cesta ubývala. Voay bylo
málo k dostání a časem bylo nám zakusiti mno
ho žízně; noci jsme trávili na prérii a jedné no
ci nás stihla krutá bouře; my byli nuceni hledati přístřeší na farmě. Dalších 36 mil jsme
přejeli, aniž by se co zvláštního bylo přihodilo.
V pátek dne 10. září jsme se rozložili na indián
ské reservaci náležející Indiánům Santee, asi 14
mil od Niobrary. S voly nebylo možno hned
na cestu se vydatí a já hořel dychtivostí spatřiti onu zaslíbenou zeíni; odhodlal jsem se vyda
tí se sám na další cestu, abych ještě toho dne
do Niobrary dorazil. Manželka má šla se mnou.
Když jsme asi 14 míle ušli, přešel nám přes ce
stu Indián; byl celý nahý, pouze pokrývku nesl
přes ruku a v druhé nesl sekyru; byl to první
divoch, kterého jsem spatřil. Každý si může
pomysliti, že mně okolo srdce volno nebylo.
Pozdravil nás obvyklým ,,hau“, sedl podle ce
sty a díval se za námi, až jsme zmizeli za kop
cem. Cesta vedla pustinou a do Niobrary jsme
dorazili po setmění. Byl jsem zvědav spatřiti
město, jak jsem ale byl překvapen, když jsme
přešli dva baráky a octli jsme se za městem u
posledního domku, v němž bydlel pan Václav
Randa, kdež jsme také přenocovali. Niobrara
tehdá čítala 5 baráků po různu postavených.
V sobotu ráno jsme se dali na další cestu na
Verdigris, kde již tehdá bydlel otec mé manžel
ky a měl pro mně pozemek vyhlídnutý. Ubyto
val jsem se u p. Jana Tykalskýho v malé boudě
kdež mimo nás bydlely ještě tři rodiny. Na to
jsme se jali budovati příbytek na pozemku mé

ho tchána, kamž jsme se v brzku odstěhovali.
Časy byly špatné, peněz nebylo, ani potahu a
kdo peníze měl, nemohl za ně všeho dostati, co
by si byl přál. Výdělek též nebjd žádný neb
bylo moc těch, kteří o práci žádali a žádný, kdo
by jí byl poskytl. Vyhlídky byly špatné.
Umínil jsem si, že půjdu z jara na výdělek. Za
cíl mé cesty zvolil jsem Chicago Dne 17. břez·
1872 vydal jsem se na cestu ještě se dvouma soudruhama, F. Malým a F. Pavlíkem. Čtvrtý den
jsme se octli v Sioux City; tam jsme přenoco
vali v ztravním domě, kdež jsme poslední pení
ze utratili.’
Na to jsme se vydali ze Sioux City opět pěš
ky po dráze směrem k Missouri Valley. Já měl
5 centů, jeden z mých soudruhů také asi tolik
a třetí nic. Když jsme ušli asi 15 mil od Sioux
City, nastal večer. My noclehu nikde dostati
nemohli, mráz byl silný a severák foukal, že
by se zau ani v lednu styděti nemusili. My
ale cestovali dále ku předu. Asi v 10 hodin
večer jsme přišli ku hranici dříví; bylo srovnané
podle dráhy. Tam jsme si umínili přenocovat].
Rozdělali jsme oheň, lehli podle něho, hřáli se
až se na nás oblek popálil a po druhé straně
jsme ještě zmrzali. Zima nás tak trápila, že
jsme naše ležení opustili a na další cestu se
vydali. Když jsme tak asi dvě míle urazili,
byli jsme přemoženi spaním a lehli jsme do
škarpy podle dráhy, načež jsme hned všichni
usnuli. Když jsem se asi za hodinu probudil,
měl jsem všechny údy zkřehlé; zbudil jsem své
soudruhy, kteří ale o vstávání ani slyšet nechtě
li. Konečně se o to pokusili, uež byli tak zkře
hlí, že se sotva na nohy sebrali; kdybych se
byl neprobudil, mohla býti tato noc nám všem
osudnou. Druhou noc jsme přenocovali ve
stohu slámy, kdež nám bylo dosti dobře a třetí
ve stohu sena, kde nás zima opět trápila. Čtvr
tou noc jsme ztráyili v železničním voze, kdež
jsme od toho času vždv nocleh hledali. Kra
jina mezi Sioux City a Missouri Valley byla
málo obydlena, místy byla jen samotná stanice;
o živobytí bylo zle, někdy jsme až dva dny i
více ničeho k jídlu neměli; časem jsme též sedli
na vlak a na druhé stanici jsme byli opět se
hnaní a tak cesta ubíhala, až jsme se dostal
jednoho večera do města Boone, Iowa, kdež
jsme uzavřeli počkati na nákladní vlak, jenž se
chystal na cestu k východu. Dostali jsme se do
jedné káry a tam jsme ulehli. Za chvíli na to
jeden zřízenec šel se světlem přehlížeti vlak a
tam nás přistihl; řekli jsme jak jsme mohli,
(neb jsme žádný po anglicku neuměl), že by
chom se rádi dostali do Cedar Rapids a že ne
máme peněz na cestu. Ukázal nám jinou káru,
řekl bychom si do ní sedli, ta žé jede přímo
do Cedar Rapids, my netušili nic zlého a sedli
jsme do oné káry. Sotva že vlak vyjel za mě
sto, onen brzdař ještě s jedním skočili každý
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jedním oknem do kářy & žádali plat. My by coval v tamních hrnčířských závodech. Druhý
li tak ztrmáceni a hlady mučení, že jsme ani den jsem se vydal dále na cestu, užil jsem kaž
na odpor nepomýšleli. Když žádných penčz dé příležitosti, kde jsem se mohl svézti. Příští
obdržeti nemohli, vzali mně z kapsy hodinky a
noc jsem přenocoval u jednoho Irčana, druhoumému soudruhu nový kabát a dali mu zan sta u jednoho Amerikána blíže města Dixon, 111., a
rý. Když přijeli do Maishalltownu, káru vy konečně jsem přišel do jedného města, jehožpjali, zatlačili na poboční trať a s vlakem ujíž jméno jsem zapoměl asi 77 mil od Chicaga.
děli dále k východu. My jsme káru opustili a Noclehu jsem dostati nemohl a uzavřel jsem*
cestovali dále. Asi o polední jsme přišli do přenocovati pod kůlnami, které sloužily za skla
Tama City, sebrali jsme celou naši hotovost,
diště pro hrnčířské nádobí a byly plné střepin.
Tam jsem ulehl ale pro zimu jsem nemohl
celkem 10 centů a koupili za ně vuřt, který jsme
s chutí poobědvali. Jeden tamní občan nám usnouti. Asi ku třetí hodině slyším těžce oddy
řekl, že nedaleko odtud bydlejí Češi kamž my chovat! parostroj, dle čehož jsem seznal, že se
také hned zamířili. Ještě toho dne jsme přišli
blíží vlak. Stoupl jsem podle dráhy a pozoro
k p. Blažkovi nedaleko Chelsea, kdež jsme ta val, zdali bude možno dostati se do káry; když:
ké přenocovali. Odtud jsme přišli do Belle se vlak přiblížil, shledal jsem, že to není možné,,
Plaine, kdež v hostinci p. Vašků nalezli jsme neb vlak byl naplněn obilím a vše bylo uzavře
mnoho krajanů, mezi nimiž p. Blažka, bratra né. Rozmrzen šel jsem zpátky na předešlé·
místo; sotva že jsem ulehl, blížil se vlak druhý·
p. Blažka z Chelsea. Těm jsme naše nehody
oznámili a oni přičinili se, aby nám ukradené vstal jsem opět a vstoupil na peron právě když
věci byly vráceny, což bylo tím snadnější, neb
vlak jel kolem stanice. Jedna ze zadních kar
darebáci oni v tom samém místě bydleli. Jistý
měla dvéře rozbité a byla otevřená. Vlak jel
krajan šel na stanici a tázal se tamního řiditele,
volně. Beze všeho rozmýšlení jsem se vrhl do
kteří brzdaři přijeli s včerejším ranním vlakem.
káry a leže pouze půlí těla v káře· hleděl jsem
On mu odpověděl, žeCharley Steel a John Dou- se do ní dostati, což se mi konečně podařilo.
lem a tázal se co se přihodlilo. Když se vše Ulehl jsem v káře, kdež mně zima zase trápila.
dozvěděl, řekl, že se postará, bychom ukradené Já vše trpělivě snášel, jen když cesta ubývala
věci zpátky dostali. Ještě ten samý den přišel
ku předu. Asi o 8. hodině ráno dne 12. dubna
řiditel stanice do hostince p- Vašků a odevzdal
zastavil vlak u jatek za Chicagem, kdež také
mně mé hodinky a druhý den ráno dostal můj
zůstal. Já káru opustil a asi o hodinu později
byl jsem u mých přátel, kamž mí soudruzi za
soudruh kabát.
měsíc také za mnou přijeli. Po mém přícho
V pondělí na to jsme obdrželi práci na vlaku
zvaném „dřevěnka“, který vozil dříví na stanici
du do Chicaga jsem onemocněl následkem utr
do Belle Plaine. Ztravu jsme dostali ve zvlášt
pení na cestě a byl jsem po několik dní upou
ní káře na vlaku, kdež jsme též nocovali. Ztra- tán na lůžku. Po 14 dnech jsem povstal a ohlí
žel jsem se po práci kteiou jsem také druhý
va byla špatná za $4.50 týdně a plat malý; to
se mi nelíbilo a po třídenní práci jsem opět na
den obdržel v prkeném skladě spolku Gardner
stoupil další cestu k Chicagu. Ten samý deD
& Spry. kdež jsem celé léto pracoval. Ku kon
jsem přišel do Cedar Rapids, kdež jsem u jed
ci září několik dní před osudným chicagským
noho krajana přenocoval; druhý den ráno jsem
ohněm jsem se vydal opět na zpáteční cestu.
sedl na osobní vlak a tak jsem ujel 18 mil, než Rozumí se, že již po dráze, která byla hodně
jsem byl spozorován. Ještě ten den před veče
kratší. Nebyla to ale má poslední cesta, neb
rem jsem přišel do Clinton, kdež mi bylo přejiti
bylo mi ještě podobnou cestu konati vícekráte.
velký most přes Mississippi. Strážce mostu Nyní žijí spokojeně na mém prvně zaujatém
mně propustiti nechtěl, ale konečně svolil a já pozemku a jestli mně nějaká zvláštní nehoda
přešel most dříve, nežli se vlak přiblížil. Dora
nestihne, nebude mi třeba více podobné cesty
zil jsem do městečka Fulton asi 3| míle vzdá
postoupiti.
leného, tam jsem přenocoval u jednoho krajana
Jan Beran, Verdigris Vallcy,.
který byl jediným Cechem v tom městě a pra Dne 18 února, 1883.
Knox Co., Neb.

Příspěvky životopisné k našim, podobiznám.
W. Q. Gresham. (Ku str. 42.) Vrchní pošt
mistr Soustátí. Za nástupce zemřelého vrchního
poštmistra Howe z Wis. jmenoval president
Arthur Waltera ,Q. Greshama z Indiány. Gresham byl narozen v okresu Harrison, Ind. 17.
března 1883. Jeho otec byl vojínem v 1812 a

později byl zvolen šerifem, v kteréž službě
ztratil život. Mladý Walter po odbytých
školách obecných navštěvoval universitu v Indianě a pak se oddal právům. Pak vstoupil do
vojstě spolkového. V 1864 byl tak těžce raněn,
do nohy, že mu»el opustiti službu a navrátil se
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utekl se na svou farmu v Marshfieldu a pomáhal
zase k povolání svému právnickému. — Později
tu ve všech pracích a na poli i doma byl stále
jej president Grant jmenoval okreskovým soud
účinným. Bylo mu to vždy největším potěše
cem v jeho státu a místo to zastával až do
ním utéci se z politického světa a jeho starostí
povolání ho do kabinetu presidentem Arthurem.
sem do zátiší venkovského a proto jej v tomto
Byl po mnoho roků jeden z nejschopnějších
-náčelníků republikánské strany v Indianě.— jeho zalíbeném oděvu a posazení umělec líčí. —
Sudí Gresbam jest muž vzdělaný a poctivý nade^ Jeho láska k farmě jeho je zvláštní. Zamiloval·
se do venkovského prostého života a nejednou
vší pochybnost a jeho přibrání do kabinetu
se vyslovil, že by chtěl raději stále zde dleti,
presidentova získalo mu dobrého člena a jeho
správa odboru poštovního jistě bude dobrá a nežli v senátu, kdyby jej tam nevolala zase
neodolatelná povinnost.— Stateček tento jest
poctiyá·
Jiří Vilém Curtis. (Ku str. 47.) V čele oněch ještě takým, jakým býval. Písárna Websterovamužů republikánské strany, kteří staví se na
ale, kde vykonával ony práce, které v dobách,
odpor tyranii vůdců její a jakožto vůdčí politický prázdnin byly nevyhnutelné, stojí dosud a jest
přispívatel do ,,Harper’s Weekly“, v kterémžto velice vážena co památka po něm. Hrob, v němžspočívá, s jednoduchým kamenným náhrobkem
časopise, zaujímá Jiří Vilém Curtis jedno z
předních míst mezi vynikajícími muži našeho
opatřeným nápisem jeho jména, jest na statkai
tom
v ohrádce mřížové a lze ho viděti oď
národa a naši doby. Rodičové jeho pocházeli z
obydlí.—Webster byl ž**nat ještě značuě mlád
Massachusettsu, on pak narodil ,se v Rhode
Islandu asi před padesáti lety. Úmyslem otce jsa a manželka jeho Grace mu přinesla čtvero^
dítek, Karla, Julii, Edwarda a Fletchera. Třii
jeho bylo vychovati ho obchodu se střižním
nejstarší dítky zemřely všechny před smrtí·
zbožím a proto dal ho v 15. jeho roce do
jednoho velkoobchodu novoyorského. Mladík svého otce a ien Fletcher vydržel až do války"
vzdal se však po dvou letech obchodu a oddal občanské, kde padl co obrist dobrovolníků ui
se rolnictví, po dvou dalších však letech nalé Bull Run dne 29. srpna 1862. Jeho žena žije
na starém statku a jest jediná, která udržuje
zal se na cestách Evropou, Egyptem a Sýrií.
Navrátiv se, jal se psáti hlavně cestopisy a jméno rodiny ještě na sobě. Jinak vymřelo
příbuzenstvo to celé už.
novely a dostal se konečně do redakce výše
jmenovaného listu, kterýž mu platí $25.000
Ivan Aksakov. (Ku str. 76.) Aksakové jsou
ročního služného. J. V Curtis jest mužem skrz • stará šlechtická rodina, dle pověsti až z r. 1027
na skrz poctivým, úspěšným řečníkem a velmi
pochodící. Veškeří její členové prosluli na poli
často pořádá přednášky.
literárním. Aksakové jsou dnes duší života slavShelby M Cullom bývalý guvernér a nyní janofilského na Rusi. Oni jsou pákou všeslo
senátor státu Illinois. (Ku str. 62.) Mladý vanského hnutí a jím přičísti dlužno vznik
Cullom určen byl pro stav rolnický a navštěvoval
myšlenky všeslovanské. V našem vyobrazení
vždy v zimě obecnou školu. Později ztrávil 2
přinášíme znamenitého Ivana Aksakova. Jest
roky v Mount Morris universitě, a když dospěl
synem bývalého censora ruského SergejeviČe Ti21. roku věku svého, počal studovati práva.
•motéjeviée Aksakova, kterýž vyznamenával se
Zvolen byl za městského zástupce města Springobzvláštním nadáním v popisech přírodních.
fieldu, III. R. 1856 byl též mezi presidentskými Ivan Aksakov jest jeden z prvních a nejplod
elektory na tiketě Fillmorově, a byl stranou
nějších spisovatelů ruských. Spisy jeho zvlášt*·
tou zvolen do legislatury. Po čtyř letech zvolen
lyrické, jeví mohutnou sílu duševní. Však r
byl za mluvčího sněmovny. Roku 1864 byl první řadě hlásal a hlásá, že všichni Slované od
zvolen do kongresu v demokratickém distriktu.
Labe až po Volhu, od Baltu až k srážím pobalV senátu zvolen byl za předsedu výboru pro
kánským, jsou členové jedné rodiny, jsou bratři
territory a prosadil zde známou předlohu na ve spolek a co takoví ve společné obraně máji
zrušení mnohoženství, kterážto byla však v vystupovati proti světu nepřátelskému, zvláště
senátu poražena. V každém téměř mormonském lačnému Němci On s druhými Aksakovi vzkří
chrámu byla podobizna Cullomova proto upále
sil vědomí bratrství všech četných kmenů
na. Roku 1876 zvolen byl za guvernéra státu Slovanských a sám celého hnutí byl střediskem
Illinois stranou republikánskou. Roku 1880 byl
a duší. Ivan Aksakov, jako všichni geniální
opět zvolen, nevytrval však až ku konci druhé spisovatelé ruští, zná|mluviti lidu k srdci. Leč
lhůty, stav se senátorem. Cullom získal si
on nepíše zhola snad jen aby psal, nýbrž hrouží
chvalnou pověsť v každém postavení, a má se do obecného života ruského a koná tu dů
velký vliv na stranu republikánskou v Illinoisu.
kladná studia a pak přenáší svým geniálním
Daniel Web8J.er. (Ku str. 37, 57, 66.) Po pérem na papír. Tak veleznámý spis jeho a
dobizna velikého státníka Webstera jest dle ukrajinských jarmarcích spůsobil nejen po celé
jeho vyhlížení co rolníka, kterémuž povolání se vzdělané Rusi, ale i za hranicemi veliký obdiv a
zvláštní zálibou se věnoval a kdykoliv se mohl
úctu k autorovi. Spůsob, jakým zde popsal
z Washingtonu vzdáliti na dosti malou dobu,
život ruský zápasí se samým Gogolem. Literární
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dějiny ruské budou se dlouho zanášeti výtečnou
rodinou Aksakovů a postaví ji na místo přední,
neboť ona dala Rusi několik mužův, jakýchž
stěží nalézti i na vybroušeném západě.
Konstantin Aksakov. (Ku str. 81.) Veliký
tento slavjanofil jest syn Sergeje Timotějeviče
Aksakova. Konstantin Aksakov jest jedním z
prvních vlastenců ruských. On celé své žití
zasvětil myšlénce jediné—yzkříšení staré slávy
ruské. -On s celou silou svého vysoce vzdělaného
ducha bojuje za spojení nejprv duševní všeho
Slovanstva veškerého světa, on v každém tahu
nesmrtelného svého péra podstupuje zápas na
sbratření četných kmenů Slavie v jediný neroz
borný celek. Bismark uskutečnil myšlénku
spojeného Němectva a my ji dnes vidíme vtěle
nou v mocnou říši, proč nedala by se i krásná
myšlénka panslavismu, myšlénka jednoty slo
vanské uskutečniti. Vždyť sama doba, samy
okolnosti Slovanstvo k tomu dohání. A pak
porovnáme-li četnost Slovanů proti národům
jiným, závrať nás jímá a my nechápeme, jak
může živel tak četný a nepopiratelně nadaný
úpčti pode jhem mizkých a málo četných uti
skovatelů. Zde máme jedinou odpověď:—jediné
slovo nám vysvětlí velikou tuto nepřirozenost!
Hlavní vada Slovanů vůbec jest — nesvornost!
Vědomí bratrství všech nás Slovanů, láska ni
čím dobytná, pevná jak samy stěžeje zemské.
Až tam tedy nesou se snahy velikých synů
Slavie a jedním z nejpožehnanějších jest Kon
stantin Aksakov.
Louis Ruchonet. Švýcarský předseda pro rok
1883. (Ku str. 103.) Národ švýcarský nomi
noval sobě předsedu pro r. 1883 Louise Ruchonneta muže to, o němž možno říci směle, že jest
to pravý muž na pravém místě. M. Louis
Ruchonnet narozen byl v Anglii roku 1834, kde
jeho rodiče toho času bydleli. V roce 1858
dokončiv svá studia, odebral se do Lousanne, a
vstoupil do akademie právnické. V roce 1882
zvolen byl za místo-pres. republiky švýcarské a
letos vybral jej národ ten pro ten nej hlavnější
úřad v zemi.

Dodatek ku statistice české v Americe.
Pricenton, okres Mercer, Mo., má sedm če
ských rodin, mezi nimiž jest p. Jos. Skroh
majetníkem pivovaru pod jmenem Princeton
Brewery. Nejstarší osadník český jest p. Jos.
Hůlka, jenž přistěhoval se sem v 1871. Pivovar
jest vystavěn v 1871 a do českých rukou přešel
v 1877. P. Frant. Skákal jest tu zakázkovým
obuvníkem.
Cainsville, okres Harrison, Mo., jest 22 če
ských rodin, mezi nimiž jsou 2 čeští řemeslníci,
a sice p. Skákal obuvník a p. Jos. Solil, krejčí.
Místo dříve udaného jména p. P. Tosler má
stát Posler.

Osada éeská ® okresu Richland, v Dakotě,
leží ve čtytech townech jihozápadní části téhož
okresu. Čítá 45 rodin a 11 svobodných Cechů,
kteří vlastní 14.880 akrů vládních pozemků. O
velikých zkušenostech a trpkostech, jakých bylo
zakoušeti osadníkům při počátcích jiných osad,
nemůže se psáti, neb měl každý zde do počátku
tolik, co bylo asi nevyhnutelně zapotřebí. Ve
svém středu máme teď dvě svobodné školy a
jiné dvě se budou letos ještě stavětí. Různé
české časopisy mají tu (v únoru 1883) 19 odbě
ratelů z nichž nejvíce patří ,,Slavii“ a pak
,, Amerikánu.“
Prvním osadníkem českým zde byl p. Petr
Polda v 1880, po něm přibyli pp. Tomáš Polda
a J. Barta. Ostatní se přistěhovali v 1881 a
1882. Národní společné činnosti ještě tu nebylo,
vyjma že se mluví o založení českého hřbitova.
(Petr Polda).
Cistern, okres Fayette, Texas, jest také
jednou z Českých osad a čítá (leden 1883) 24
české rodiny, rozkládá se v okresu Fayette a
část jde do okr. Bastrop. Bydlíme pohromadě
asi na šest mil do kola u tak zvaného Bottom
Creeku. Máme tu jeden spolek svůj, a sice
Rímsko-kat. podporující, založený v 1882, jenž
čítá 15 členů a vzal si za účel také budování
česko-katolické školy a hřbitova. V počátku
tohoto roku byla škola dostavena a hřbitov
.obražen. Na škole zdejší vyučuje p. Jos.
PšenČík a má asi 20 dítek. Kostela tu nemáme
ale služby boží mají se odbývati ob'as ve školní
budově. Kněz bude sem dojlžděti buď z Nové
Prahy neb od Bastropu.
v
Češi zdejší vlastní 4100 akrů půdy, z čehož
jeden krajan, p. Jiří Siřínek, sám má 1.350 akrů,
a několik jich má od 100 do 500 akrů, takže si
většina rodáků našich dobře stojí.
První Češi tu byli následující: Jan Hříbek,
M. Šťastný a Mat. Zimmerbanzl, přišedše sem v
1873 z okolí Fayetteville. Časopisů česk-am.
dochází na zdejší poštu 20, a sice Slovan
Texaský 7, Hlas 7, Amerikán 4 a Slavie 2
výtisky.
Rodáci zdejší zabývají se všickni rolnictvím
P. M. Šťastný buduje nový ,,gin,“totiž mlýn na
bavlnu, což bude pro osadu výhodné, neb nebu
deme muset pak daleko do mlýna jezditi. Též
hodlají zdejší rodáci za čas zbudovati český kat.
kostel.
Obec Cistern čítá asi 300 obyvatelů jiných
národností, rozkládá se na pěkném kopci, tak
že máme pěkný rozhled na všechny strany. Je
tu jedeD obchodník se smíšeným zbožím, jedna
lékárna, kovář a kolář, jeden mlýn, a všichni tu
dělají dobrý obchod. Ani kněze tu neschází, a
sice metodista jeden jest tu usazen. Máme tu
hojnost lesů.
(Matouš Zimmerbanzl).
Sedlov, okres Valley.Nebraska, Čítá 80 česko
moravských rodin, které zabraly 15.690 akrů
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pozemků. Většina zabývá se rolnictvím. Ča
sopisů odbírá se tu 53 (únor 1883) a sice: Pokrok
Západu 18, Hlas 13, Amerikán 9, Dennice No
vověku 8, Slavie 3, Slovan Americký 2.
_ První čeští osadníci zde byli r. 1878 následu
jící pánové: Jan Zabloudil, Jan Voborník,
Matěj Vávra, Václav Studlar a později pp. Jos.
Černý, Karel Cesák, a pak přibývalo jich stále
a přibývá dosud. Jiné národnosti tu převládají
svými počty a proto nemáme žádného zastoupení
ještě v úřadech, ale hodláme se jim postaviti
příští volbu ve svém zájmu.

Spolky jsou tu dva, a sice Č.S.P.S. o ;6 údech
se jměním $50 a letos chceme postaviti sin; pak
spolek Č. R. V. V. S., jehož jednatelem jest p.
K. V. Cesák. Katolíci tu mají postavený nový
kostel, a dosluhuje jim v něm polský kněz z
okresu Howard každý měsíc jednou. Jednatele
česko-amerických časopisů máme dva, a sice:
pan Karely Cesák pro ,,Pokrok Západu“ a
pan Josef Černý pro ,,Amerikán“ a ,,Dennici
Novověku“, a jsou také dopisovateli do oněch
listů.
1 (K. V. Č.).

Osudy prvotních českých osadníků chicagských.
Dle jich vlastního vypravováni sestávaje F. B. Z.
^^APOČÍNÁME tuto výpravo váti osudy
prvotních českých osadníků v Chi
cagu, jejich utrpení rozmanitá, jejich
nesnáze velkoměstské, které valně se
liší od zkušeností osadníků na venkově
o jejich národním životě a všem činění,
kterým vyšinuli se při stálém rostění
o£ady své v čelo českých osad v Ame
rice. Mnoho utrpení, mnoho sklamání,
mnoho poklesků nalézáme ve zkušeno
stech těch, ale to vše jest poučným ve
lice každému Čechovi nově příchozímu
do ,,nové vlasti“, neb nejen na jich
píli a pokroku, ale i na jich chybách
může se učiti a zvelebovati jednotlivec
i celek.
Kdo dnes probírá se dějinami těmi a
uvažuje o vší té práci prvotních českých
zákopníků, o jejich nesnázích, neště
stích a utrpeních, při nichž budovali ne
unaveně ten český národní život, jenž
tolik útěchy a pomoci teď skýtá každé
mu novému přistěhovalci, tu jistě musí
doznati každý, že jeho obtíže, jeho utr
pení a nesnáze nedají se porovnati s
těmi osadníků prvotních a pakli jej to
povzbudí, aby neztráceje ducha vytrva
le bojoval s osudem i sebe nepříznivěj
ším, věnoval své síly pilné práci, učil
se rychle řeči domácí anglické a dbal o

pokrok svůj i svých dítek, bude vypsá
ní to nésti hojné a dobré ovoce v kru
zích národnosti celé.
Tentokráte započínáme několika po
pisy a budeme v nich pokračovati, k če
muž žádáme milé krajany, aby nám při
spěli vypsáním neb vypravováním zku
šeností svých, zvláště pak ti starší by
měli pamatovati toho, by zkušenosti je
jich neodešly s nimi do hrobu, ale zů
staly majetkem krajanů k poučení i vý
straze pro celou budoucnost.
Josef Fišer.

Do Chicaga přistěhovalo se několik Ce
chů v 1852, ale nemáme o nich bližší
zprávy, neb jich tu není. V 1854 přibylo
jich více zejmena z New Yorku a mezi
těmi byl Josef Fišer, v New Yorku od
1852 usazený, pod jmenem Rybář známý,
jenž zakusiv tam mnoho zla i dobra ode
bral se na západ hledati svého ště
stí pomocí přičinlivých rukou svých a
vytrvalosti železné.
Josef Fišer jest rozen v Turnově v Ce
chách r. 1826, přibyl do New Yorku 1852
a do Chicaga 29. února 1854. Hned prv
ní den dostal tu práci v skladě prken, kde
dostal za hodinu velmi těžké práce 50ctů.
a když vydržel práci tu celý den, vydělal
$5. To byl výdělek neslýchaný pro Če^ha
na špatnou mzdu v New Yorku uvyklého
a proto když to psal krajanům, přišlo jich
za ním odtamtud více.
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Když do Chicaga přijel a poohlédl se,
nalezl tu celkem pět českých rodin a sice
Petra Straky st., Fr. Burdy, Jos. Dvořáč
ka, Jana Štěrby a dra. Valenty. Nejbo
hatší z nich byl Jan Štěrba, sedlář, jenž
má dosud 7 a půl akru půdy. Dvořáček
jest nyní u Lake Sibirian a vede se mu
dobře. Dr. Valenta byl vyhlášený lékař
a měl i svou lékárnu, odstěhoval se pozdědo Evropy. Šňupal stále český (vlastně
rakouský) tabák, který si zvláště dovážel
pro sebe. Valenta nemaje po dlouhou
dobu žádných Cechů kolem sebe, odrodil
se do jisté míry a též jak se ukázalo poz
ději, nebyl pro chudý lid, nýbrž pro kápi
talisty,od nichž
mohl těžiti tře
ba na úkor chu
dého lidu. Stalo
se totiž později
že při jednom
velikém neště
stí železničním
bylo poraněno
na 200 osob ne
daleko od Chi
caga. On jich
asi sto léčil a
když pak byla
železnice žalo
vaná za náhra
du nešťastným,
vydal on co je
jich lékař tako
vé svědectví
před soudem,
kterým všech
ny nároky lidí
těch chudých
Josef
byly poraženy
a on dostal od
společnosti že
lezniční bohatě zaplaceno, načež koupil
si statek v Hydeparku a po válce odjel
do Švýcar a později snad do Vídně. Jest
snad už, mrtev.
Když Fišer do Chicaga přišel, bylo to
to arci malé, neb od ulice Van Buren na
jih a západ byly lesíky a háje a jihozá
padní strana celá byla ještě polem a le
sem. Kde dnes jsou české síně a kostel
český první, byl les. Mosty přes řeku
byly jen na ulicích Randolph a Van Bu
ren, točící se na jedné straně jen.
Z počátku přijal Fišer práci každou,
která se mu nahodila. Brzy v dřevním
skladě překládal prkna, brzy natíral, brzy

nádeničil jinde, až dostal se ku svému ře
meslu pekařství u Thompsona a pak Jailse. Rozvážel chleb po městě, neb pekl a
tak seznámil se s každým novým Cechem
v měs ě a pomohl mnohým, že nan vděčně
pamatují. Uměl německy a mohl aspoň
v té řeči tlumočiti Čechům, kteří neznali
ani toho, k vůli čemuž byl často hledán
jimi. Později započal obchod grocernf
v malém na severní straně a za dva roky
na to započal s Fr. Řeháčkem z Roudnice
pekárnu vlastní. Když ale společník jeho
nechtěl ráno časně vstávat a jezdit s pe
čivém, vypla il mu Fišer jeho díl a vedl
pekárnu.dále sám. Pojal za manželku ji
stou pí. Havel
kovou, jejíž pří
buzní v Chica
gu dosud žijí v
dobrém posta
vení, ale do če
ské společnosti
se nehlásí. Na
severní straně
zatím se usadili
v chatrčích chu
dých noví při
stěhovalci: Kejsar, Krištůfek,
Hudek a jiní,
kde pozemek
byl ještě prázd
ný a oni nemu
seli platí ti ná
jem žádný. Po
znal také V.Petrtýla, truhláře
a Kyselu obuv
níka, právě
f*išer.
když byli sklí
čení cholerou.
Starý p. Kolář
bydlel u armory na ulici Jackson. Starý
p. Řeháček chodil nějaký čas do obecní
školy, aby se přiučil řeči anglické a šlo
mu to dosti dobře. Petr Straka z Doma
žlic, vřelý národovec, nosil stále žižkovku
s sebou.
Fišer měl veliké nesnáze ve své domác
nosti se ženou svou pro její záletníctví.
Nemoha toho déle snášeti, pustil se z Chi
caga. Napřed odjel s Fr. Příbramským,
z New Yorku známým svým, do okresu
Kossuth ve Wisconsinu, nocovali tam u
Heřmana a nechali si od Šrámka vnutiti
farmy po 30 akrech na předkup od vlády.
Zaplatili ale nic na nich nepracovali. Pak
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přijel za nimi Fr. Kohout, nechal claim“
přepsati na sebe a prodal jej pak za §1000.
Fišer jel pak do St. Louisu, do New Or
leansu, Indianoly v Texas a usadil se tam
při břehu mexického zálivu v Paderbornu, kde vařil pivo a pekl chléb. Pivovar
jeho byla vana na prádlo a později kotel
na 20 belíků vody asi. Na mlýnku ručním
mleli slad se společníkem jedním Něm
cem, každý půl hodiny střídavě. Prodá
vali pivo za 20ctů. kvartovou láhev. Pro
černochy, tehdy otroky, vařili ginger-ale,
neb nesmělo se jim prodávati ani piva,
ani lihovin. Pivo arci bylo kalné, bez le
du a mohl se ho každý najíst i napít. V
sobotu pekli vždy černý žitný chléb.
Mouku a slad dostávali z New Orleansu a
slad byl sušený na slunci. Tu za osm mě
síců jeho pobytu zde, když měl už něco
peněz nabospodařeno, započala žlutá zi
mnice zuřiti a on, dostav od ženy své ně
kolik posebných dopisů, umínil si navrá
ti ti se k ní zase do Chicaga.
V Paderbornu seznámil se s jedním Ce
chem Wagnerem z Liberce, jenž tam měl
stravní dům. O jiných Ceších tam
nezvěděl.
V Galvestonu a v New Orleansu viděl
prodávati černé otroky veřejnou dražbou.
Kupec díval se jim na zuby, jako se děje
u koní a černoch byl rád, když dosta pá*
na trochu slušného a lidštěji vyhlížejíc**
ho. Za jeho pobytu v Texas stavěla se
železnice většinou s novými přistěhovalci,
kterým se ale po čase zadržela mzda a
oni byli vyhnáni, neuměli se u úřadů hlá*
šiti o své právo, byli co dělníci v potupě
držáni vedle otroků a tak veliký jich po*
čet zakoušel útrapy nesmírné. Společnost
stavební byla pro zlodějství své proklíná*
na, ale ubohých dělníků se neujal nikdo,
aby jim ku mzdě jejich dopomohl. VNew
Orleans viděl, jak jeden obchodník najal
z trhu černochy na prodej jsoucí k vy klá*
dání zboží z korábu a když jeden otrok
ten se vzepřel v něčem, byl zmlácen jako
vůl, nesměl ani hlesnouti a ani jeden z dí
vajících se na to surové trýznění černo
cha neozval se proti tomu, ac Fišerovi
krev se bouřila v žilách.
Z New Orleans jeli po Mississippi na
parníku do Cairo a odtud do Chicaga po
dráze.
Navrátiv se do Chicaga 1?858, byl sláb,
práce nešla mu od ruky, jako dříve, neb
seslabil se pobytím na jihu a churavěl po*
někud. Poměr s manželkou se nezlepšil

a musel zadati za rozvod i rozdělili se s
ní o malý ten majetek a nezbylo mu té
měř nic, než silná vůle a pilné ruce. Ože
nil se s mladou Irčankou jednou a počali
spolu pracovati a hospodařit! znovu. Žili
při strádání, ale šťastně. Ona sloužila on
pracoval a obyčejně se celý týden nevidě
li, až v sobotu a v neděli. Ustřádali si na
novo §200-, když ona po maličkém za 15
měsíců po svatbě zemřela. Sloužila totiž
v kuchyni hotelu jednoho a tu krajanům
chudým často nějaké zbytky schovávala
od stolu a donášela. Jednou ji potkal pán
její na schodech, když nesla mísu zbytků,,
ona ve strachu, aby nebyla prozrazena,
skrývala mísu, minula jeden schod, spadla,
strhala se a zemřela nešťastně v zimě 1860.
Fišer ztrápen nad ztrátou tou jel za
Dvořáčkem do Memphis, ale když vypu
kla válka, utekl se zpět do Chicaga, kde
dostal místo prácivedoucího v pekárně
veliké jedné. Když přišel krajan jeho
Fr. Vondřejka z Watertownu, jemu ve
své dílně dal práci.
Byl ale stále churavý a hubený a stýskaskalo se mu osamělém a zedřenému velice.
Zatím už byly zábavy české ve Slovanské
Lípě. I umínil si jednou, že půjde do ta
kové zábavy české v 1863 a s tou s kterou
bude prvně tančiti, že se ožení, bude-li
jej chtíti. Šel a tančil s mladou vdovou
pí. Severinovou. Byla z . toho svatba a
sice šťastná, neb žije s ni do dnes ve zdra
ví a blahu, obdržev od ní 13 dítek, z nich
ale jen 4 na živu zůstaly.
Pracoval stále v pekařství a vydělal
§12 týdně. Když se potřeby životní zdra
žily, ponukl dělníky v dílně své ku stávce,
aby žádali §2 přídavku týdně. Bossově
museli vyhověti požadavku tomu sprave
dlivému, ale všechny dělníky zpět přija
vše, jej si vyhlídli ze msty za oběť a pro
pustili jej, poněvadž on dělal jim sprostředkovatele a mluvčího, začež jej bosso
vé měli za nebezpečného pobuřovatele
dělníků a tak trpěl všestranně i pro jiné.
Jednou chtěl se zpovídati jeho známý
Tchoř, ledař a poněvadž tu nebylo kněze
českého, šlo se k p. Fischerovi, Němci, do
kostela sv. Petra na ulici Polk a tu dělal
Fišer tlumočníka zpovědníku, překládaje
zpověď kajícníka do němčiny. Češi vůbec
z počátku, pokud do kostela chodili, cho
dívali do tohoto. Zde byl také Fišer od
dán s irskou svou ženou a sice večer po
tmě ve chrámu při lojové svíčce, což ne
věstu tak zamrzelo, že vícekráte do žád
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ného kostela nešla, když jsou tam tak někdy hodné lidi, jindy šíbaly. Jeden
skoupí. A nešla. On byl svobodomysl Švejda byl vejiký šibal, po něm český žid
Kantor šidil Čechy velice a pak se to oby
ným ode vždy.
Když si zachoval něco peněz a pekaři
čejně svedlo na Fišera mezi lidem. Hod
na nešla mu dobře, založil s Jos. Nová nější byl německý žid Adam, který neši
kem krámek, prodávaje kvasnice, cukro dil, ale přece vydělal dosti peněz při tom
vinky pečivo a doutníky. Mužští oba pra a má teď vlastní hotel.
covali v městě a ženy prodávaly doma.
Fišer účastnil se v Chicagu pilně čin
Vykoupil to od něho na ulici Wells roh nosti v národním spolkovém životě. Už
Van Buren, Kandlík. Fišer pak započal při setnině české byl, ale pro cliuravosť
živnost hostinskou v ty doby (1861) ve nemohl se cvičiti s ostatními. Při Slovan
spolku s Vác. Kubešem, studovaným mla ské Lípě pracoval pilně a věrně s ostatní
díkem, jenž znai německy, byl veliký do mi, sbíral s Barcalem a Prauzem přispěv’
brák, ale oddal se brzo přílišnému pití. ky na síň a byl jinak činný na vý
Češi se počali
borech četných.
Kok před ohněm
stěh ováti silněji
do Chicaga a oni
velkým vyhořel
zařídili si přistě
Fišer a najal si
hovalecký a
na Canalport a
strávní dům na
venue místo na
Tohu ulic Van
pět let a pak to
Buren a Sher
vykoupil, maje
man. Kubeš vlo
to v držení po
žil do toho 8500
dnes. Stavěl to
M.Čech a nazval
ve zlatě a Fišer
850. Obchody
to hospodou na
šly velmi dobře.
„Novém světě“.
Prodávali denně
Fišer mu dal za
.5—6 soudků pi
to 86.500 a teď
to má ceny asi
va po 5c. sklenici
812.000. Pan J.
a kupovali sou
Fišer po všech
dek piva za 810-od Bucka, po
těch svízelích
počátečních a
zději od Schoenhofena, jehož pi
nesnázích, stojí
si teď velmi do
vo prodává Fišer
hře, jest zdráv a
do dnes, maje
sílen na své stáří
pivovar jeho teď
a kde může pro
naproti své míst
nosti, č. 23 Ca
národnost čes
Jan gxlovák.
kou co učiniti,
nalport avenue.
Když si pomohl
vždy učiní.
Novákové Jan a Frank.
trochu zase, přišel mladý Havelka, syn je
ho rozvedené ženy pivní, který měl po
Nejhorlivějšího podílu na národní prá’
svém otci u matky 8400. Ona to promar ci Čechů chicagských brali od jeho samé*
nila, ale syn to na něm žádal a on byl ho počátku páni Novákové, otec Jan a
soudně přinucen zaplatiti i s úroky a útra syn jeho Frank. Jan Novák jest rozen
tami 8650.
v 1814 v Rychnově nad Kněžnou a přijel
S Kubešem byl Fišer ve spolku po 3 do Chicaga v 1§')6 se šesti dítkami, z
roky a když to nedělalo dobrotu, rozdělili nichž nejstarší Frank byl 15, nejmladší
se, Fišer podržel obchod, vyplatil mu dcera 1 a půl roku. Chtěl jeti dále na zá
81.400 a Kubeš odstěhoval se do Michi pad do Dubuque, Towa, ale že se mu Chi
ganu kde asi za rok zemřel, propiv vše, cago líbilo, zůstal zde a počal pracovati
■co měl. Fišer vzal teď za společníka Něm co pomocník v obchodě železářském,kamce Stæmbra, jenž přišel z Californie. Má nářském a klempířském za 84.50 týdně
teď saloon na ulici State a Češku za ženu. při ztravě, což bylo tehdy dobrou mzdou
Za, dohazovače pro přistěhovalce míval pro dělníka. Vůbee dostávali řemeslníci
»
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průměrně $1 až $1.25 denní mzdy, ale by
lo laciné živobytí, že mohli lépe za to vy
cházeti, nežli teď. Kávy libra stála 12c.,
cukru libra 7c., mouky sud $10, maso ho
vězí 2c. libra a vepřové 4c. Nájmy ale v
domech byly tak vysoké, jako teď.
Hnedle se seznámil v Chicagu s rodá
ky četnými, z nichž pamatuje se na mno
hé, kteří v spolkovém životě činně vystu
povali, jako: Slavík, Josef Fišer, Niko
dém, Příbramský, Šklíba, Petran, Adá
mek, Suchý, Klimt, Plocek, Šesták, Jirá
sek, Ferdinand, Kolář, Vilím, Korecký,
Tábor, Soudek, Kohn, Praus, Moravec,
Fišerové (teď v Oconto) z České Třeboně,
Kučera, Havel kové, Brožek, Ka
dlec, Soukupové,
IIudek,Suesland,
Goldberger, Heller. Na počátku,
nežli nějaký spo
lek založili, schá
zeli se u Slavíka
v hostinci na uli
ci Clark každé
neděle, kdež se
pobavili,«potěšili,
zazpívali si a ra
dili jeden druhé
mu a pomáhali.
Měli se vespolek
rádi a kde mohl
krajan pro kraja
na co dobrého
vykonati, vyko
nal; kde mohl po
moci, pomohl a
fÝank
to vše dle spôso
bu staro českého,
poctivě a upří
mně. Když si ustřádal něco peněz, stihla
jej zlá nemoc, která pohltila celou úsporu,
tak že musil hospodařiti znovu. Nicmé
ně byl ducha podnikavého a nebál se po
hromy a tak v r. 1857 neváhal, když mu
to bylo nabídnuto, vykoupiti obchod že
lezářský, kamnářský a klempířský na Milwaukee avenue. Vykoupil to za $950, ale
měl jen $400. Pracoval pilně s rodinou
a uplatil hnedle dluh svůj celý. Zvláště
v době války šel obchod výborně a uděla
lo se trochu peněz, tak že teď obchod je
ho má ceny $4.000.
Když v roku 1860 sešlo se několik mla
díků českých, aby založili s kapitá em
Michaloczym česko-slovanskou setninu,

byl jeho syn Frank mezi prvními a byl
tajemníkem sboru. Když vypukla válka,
čítala 8etnina ta 45 členů a pak se k ní
přibírali též Němci. Scházeli se na rohu
ulic Randolph a Markét. Setnina se pů
vodně nazývala „The Slovanlan Lincoln
Rifle Company·4 když ale po prohlášení
války přijímali se i jiné národnosti, ze
jména Němci, odpadlo jméno „Slovanian“. Ona byla první setninou, která,
vytáhla z Chicaga do boje. Hejtmanem byl
Michaloczy, 1. poručíkem F. Ferdinand,
2. poruč. A. Kovacs a 3. poruč. J. Dvořá
ček. Když odešli mladí muži české setniny z města do války, zbylo jich mnoho z
ostatních náro dovců, kteří byli
uvykli už trochu
na spolkový život
a nemohli se bez
něho více obejiti.
I scházeli se dále
a koncem listopa
du 1861 založili
národní spolek
„Slovanskou Lí
pu“, a odbývali
první schůzi u p.
Kučery, hostin
ského na Canalport. K tomu se
hodili právě pp.
Barta Letovský a
Malinovský, kteří
podnikli cestu na
Amur, kamž se
mělo obráti ti dle
přání ruské vlády
3^ovák.
české vystěhovalectvo z Ameriky.
Ti pomohli utužiti shromáždění v dobrém úmyslu'a 13
údů se hned přihlásilo do počátku a zvoli
li Frant. Kohouta předsedou, Fr. Nováka
tajemníkem. Muži i ženy byli přijímáni
za údy k „Lípě Slovanské“. Pak se pře
stěhovali ku Rakušanu Kronfussovi, vinárníku, kde měli místnost zdarma. V
květnu 1862 se odstěhovali na roh ulicCanal a Van Buren, kde se odbylo něko
lik velmi krásných plesů s deklamacemi
a zpěvy, které bavili Čechy všechny vý
tečně. Též se tam vyučovali členové ve
večerní škole anglické řeči; nejprvé učil
Williams jistý a pak Fr. Novák. Nyní
pomýšleli na založení divadla. Za dva
roky ale budova byla pronajata za tabáč-
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nickou dílnu a „Slov. Lípa“ najala si dvä courková svými sukněmi a on ušel zraku
loty na ulici Clinton mezi Van Buren a dozorců. Přijel do New Yorku, ale po
Jackson a v 1864 postavila síň za $4.000 tři měsíce nemohl dostati práci. Bylť
« jevištěm. Při sboru byl v 1S64 založen krejčím. Hledal tu známého Tolara, by
.•spolek tělocvičný „Sokol“ a v 1865 zalo mu pomohl ku zaměstnání, ale nenašel.
žen spolek pěvecký „Hlahol“. „Sokola“ Bydlel po- šest neděl u Pacourka, jenž
byl prvním předsedou Fr. Novák, J. Bu- cestoval byl do Jerusalema a zůstal mu za
recký tajemníkem, Adolf Chládek náčel to dlužen. Když nemohl muž nic vydělaníkem. Borecký pracoval pak o založení ti, šla mladá žena pilná a pracovitá od
zpěváckého spolku Hlaholu, což se docíli mládí do služby a vydělala tolik, že zapla
lo a učiteli zpěvu byli napřed p. Matějov- titi mohla dluh u Pacourků a ještě jim
ský, pak Hynek Novotný a A. Jurka.
zbylo $10. Konečně i muž nalezl práci s
Oba pp. Novákové pracovali obětavě Tolarem a dostával $5 týdně. Na jaře
jpři všech těchto podnikách a účastnili se 1853 jeli v březnu do Chicaga, kde hodla
li nalézti více
veškerého namá
práce. Než po
hání národnosti
čátky zde byly
povznášejícího
velmi těžké. Na
.pilně, při čemž
jali si světničku
ale nezanedbá
malou v níž stála
vali obchod svůj.
darovaná jim
Ted’ jsou značně
stará postel, mí
zámožní, mají
značný majetek,
sto pro židli a
stůl k šití a dost.
p. Jan Novák má
Peřiny zůstaly
dům a obchod na
zpět v New Yor
Halsted ulici a
ku, kamna měl
p. Fr. Novák ob
soused ve vedlej
chod pozemkový
ší světnici a pou
a notářský na té
štěl jim trochu
že ulici. Když
se byli dočekali
tepla, aby aspoň
mnohého skla
mohli pracovati.
Na postel ustlali
mání v snahach
si sena a přikrý
svých na pro
spěch národnosti
vali se kabátem
a sukní. V noci
ustoupili z čin
nasbírali souse
nosti veřejné a
dovi trochu dří
^rantišek ^Příbramský.
jen do jisté míry
teď podporují ná
ví, za to, že pro
ně také trochu
rodní život a je
topil. Později do
ho snahy.
František Příbramský.
stal stolek, dvě cihličky a lavičku, tak že
Osudy p. Fr. Příbramského, jednoho z mohl jiti si pro práci. Z New Yorku na
prvních zakladatelů národního života v cestu vypůjčil se od p. Pingera $42, které
Chicagu, jsou též zajímavé a obsahují tento teď chtěl míti splacené a Příbram
mnohého poučení pro nové přistěhovalce. ský neměl ani z čeho žiti, tím méně dluh
Fr. Příbramský narodil se v Horažďovi platiti. Byl tu ale jeden krajan, jehož
cích v 1829 a přistěhoval se do Ameriky jméno se nikdy nedozvěděl a ten v nesná
v 1852 o vánocích. Měl mnohé nesnáze s zích jeho mu pomohl, zaplatil zaň ze své
tou cestou svou, neb pro lásku jeho k vy
vlastní vůle a když mu to Příbramský
volené nevěstě byl od svého otce vyděděn později splácel, ani úroky od něho nevzal.
a pak bez průvodního listu musel s ženuš Když do ( hicaga přijel, seznámil se tu s
kou svou do Ameriky se stěhovat), aby si osmi rodinami dříve už přišlými: Kovantu založili rodinný krb. V přístavu měl da, Tomíšek, Havelka, Burda, Dvořáček,
vykázati se průvodním listem, jejž neměl, Petr Straka, Štěrba a dr. Valenta. Zapraale tu šťastnou náhodou, když měla naň vivše tak poslední dluh, počali Příbramští
přijíti řada, přikryla jej krajanka pí. Pa- spořiti na nábytek. Koupili si kamna, po-
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stel, stoličku a za první rok zachovali
$140 ve zlatě. Slavil teď teprvé veselku
již mu vystrojil israelita Kobn, přivedl
sudího, ustrojil hostinu a bylo veselo ne
bohým jednou.
H Tu seznámil se s Koutem, jenž· jej sve
dl, aby šel do Kossuth townu ve Wisconsinu na farmu. Uposlechl šel s Jos. Fi
šerem a ztratil všechno, co měl při mnohé
ještě útrapě zakušené. Neboť dostal v
Manitowocu choleru, která jej trápila 9
neděl, přinesl si ji do Chicaga a dr. Va
lenta jej konečně vyléčil. V rodině byla
zase bída ve veliké míře.
Po nemoci započali s manželkou zase
pilně pracovati šitím, žili obstojně v laci
ných dobách těch a do 1857 zahospodařili
si svých $500, za které koupil dva loty.
Zatím založili si Suchý a Adámek v mě
stě saloon a tam Cechové chodili poseděti
si, povídati, zazpívati a potěšiti se vzáje
mně ve svém utrpení.Jehož měli všichni
dosti. Vác. Petrajn, Šklíba, Vogl a Dvo
řáček scházeli se tam často. Druhý salón
měl A’oráván Slavík na ulici Clark, kde
se vůbec říkalo v „České hospodě“, kam
se scházelo aei 16 českých rodin k zába
vě třeba na celou noc jednou za čas ku
plesu jednoduchému.
Pak žili všichni už spokojeněji a utěše
něji až do války občanské v 1860. Práce
najednou přestala a Příbramský nevěda
po oci, odhodlal se na vojnu do služby
nové vlasti svobodné, neb svobodu si byl
zamiloval už doma a zde jen tím více jí
holdoval. Sloužil 1 rok a 9 měsíců. Roz
loučiv se smutně ale odhodlaně s manžel
kou, neb ona byla právě s útěžkem a te
prvé ve Springfieldu se dozvěděl, že má
doma dvojčata. Než co měl dělati? On
věděl, že má se lépe, nežli kdyby on byl u
ní, jsa bez práce. Ona dostávala maso,
mouku, všechny potřeby, 12 šilingů na
dítě a $4 pro sebe týdně, on jí poslal mě
síčně svých $14 a tak bylo o ní postaráno.
Odejel do St. Louisu, kde dostali pušky a
už se konaly pochody rozličné pod gen.
Hunterem. Na jednom pochodu lesem
padli do zajetí veliké přesile nepřátel.
Gen. Siegl ale zapálil lesy, vyvedl zajaté
z nich a pak pronásledovali nepřítele po
6 hodin. Příbramský od namáhání ne
zvyklého dostal zlou zimnici a za rok a tři
čtvrtě služby a byl propuštěn.
Přijda domů do Chicaga, trpěl zase,
neb nemohl dostati žádnou práci. Přišel
do hostince Jos. Fišera a tu se dozvěděl,

že může dostati $750, hotových, kdyby se
chtěl dáti znovu na vojnu. Jeho přesvěd
čení vlastenecké se ve sl žbě první velice
ochladilo, neb poznal, že jest při válčení
tom více obchodů, nežli služby národu,
více zlodějství nežli chránění majetku ná
rodního. Než z nouze o práci, odhodlal se,
že vezme službu ještě jednou, jen když
bude jeho žena s dítkami zaopatřena do té
doby, nežli by se válka ukončila a práce
se otevřela. Jel tedy s Vác. Koutem a
jinými do Kalamazoo, Mich., a vzal ženu
svou s sebou, aby vyzvedla si peníze slí
bené. Ona jich ale dostala až za 7 neděl
doma v Chicagu. Příbramský dostal za
dobrovolnictví své poukázku na $700,dru
hého dne ale už dali Kohoutovi jen $6Oo
a třetí den dávali jen $500, neb se schylo
vala válku ku konci a tím na ceně dobro
volníků ubývalo denně.
Při odvodu prohlížela komise každého
přísně. Otřepávali jej, běhat nechali na
jedné noze, ruce nechali střepnout do za
du, atd. Odvedli jej a on těšil plačící
ženušku, že když prvně přišel šťastně,
i teď se jistě navrátí zdráv.
Tenkráte byla služba těžší. Napřed byl
dlouhý pochod na jih. Tam měli dostati
zásoby, ale nepřátelé jim uzmuli všechny
zásoby na celém vlaku před hubou a oni
dostali na celý týden po lžíci kávy a Jed
nom sucharu. Jedli Dianou cibuli na poli
vyhrabanou a když před nimi jela jízda,
tam vybírali z trávy drobty sucharů
utroušené; po 4 neděle spali v blátě a vlh
ku bez stanů a houní. Až když byl ne
přítel zapuzen ze stanoviska svého, mohli
se hnouti ku předu do Richmondu. V
tom zvěděli právě, že jest president Lin
coln zastřelen. Brzy na to nastala veliká
horka zase, oni leželi pak 4 neděle a byli
propuštěni do Detroit a odtud šli domů,
slouživše od března do dubna. Přinesl si
ale bahennou zimnici od Cincinnati z ryb
níků, jenže se z ní brzo vyhojil. Po válce
pak žili s rodinou dobře, práce bylo hoj
nost, výdělky dobré až do velikého ohně
v Chicagu a uhospodařili si značné jměníčko. V 1871 pak zlomil si ale ruku a
18 neděl s tím vyležel nemocen, nemoha
pracovati. Právě tu neděli před velikým
ohněm prvně vstal a z domu vyšel na čer
stvý vzduch na ulici Indiana, kde bydlel.
Večer na to vypukl na západní straně
oheň, než na straně severní se nikdo toho
nelekl, ano nenapadlo nikomu, že by se
mohl až k nim rozšířiti. Avšak v pon

dělí ráno oheň už došel až na severní stra
nu a hledaly se vozy k zavážení nábytku.
Příbramský sehnal také jeden povoz, ale
soused jeho Vesecký se mu smál, aby se
v nestěhoval, že marně toho polovinu roz
bije. Dal si říci, ale pykal toho, neb do
odpoledne bylo opravdu už zle a vozu ne
bylo lze dostali. Skříň s českými obrazy,
knihami a s listinami, které měl na pa
mátku a vážil si jich velice, nemohl už
zachrániti, ale ostatní drobné věci naložil
přece na vůz, který za $15 najal. Uložil
to sousedu Veseckýmu, by mu to dovezl
na místo bezpečné za most, sám pak spě
chal za rodinou svou. Vesecký ale nechal
to složití před mostem, mysle, že jest to
tam dosti bezpečné a ono to shořelo
všechno přece. Když to pak Příbramský
hledal, nebylo toho více.
S tíží pak po ohni dostal světničku a
musel začíti opět znovu hospodařiti, neb
přišel o vše, a jen pozemkové loty mu zů
staly. Pomohl si pak zase pilnou prací a
má teď svůj domek v jehož zadní části
držela se po dva roky (1881 a 1882) česká
nedělní a pak denní škola, až z nedostat
ku podpory zanikla. Dne 4. května 1883
zemřela mu věrná jeho družku a spolutrpitelka, zanechavši mu jedinou dceru Ma
rii, roz. 1863. Měli syna Otokara z r. 1853
rozeného, který zemřel v stáří 14 let, po
7 leté těžké nemoci, která povstala z po
rouchané páteře, v níž morek vysýchal až
vyschl úplně. Po celých 7 let nemohl
nebožák ani choditi a stál veliké peníze
v nemoci té.
P. Příbramský účastnil se z počátku
při české setnině cvičení, šel pak na voj
nu a když přišel, vadilo se to vše ve Slo
vanské Lípě a Slavie toho byla stále plná.
To jej zradilo, aby se ku spolku tomu ne
přidával, neb manželka mírumilovná jej
zrazovala vždy říkajíc: ,,Nechoď tam,
vidíš jak si nadávají vespolek veřejně.“
Přidal se s mnoha Cechy jinými ku spol
ku „Arbeitervereinu“, podporujícímu v
nemoci, když ještě žádných Českých po
dobných v Chicagu nestávalo. Němci za
ložili spolek ten, platí v nemoci $5 týdně
podpory a po smrti člena vyplatí rodině
$300, po smrti manželky jeho $50. Žije
teď spokojeně oplakávaje ztrátu man
želky své.

ho Kostelce. Na dopis p. Vilhelma, jenž
té doby žil v New Yorku a popisoval ži
vot v Americe, umínil si odstěhovat] se
tam také a hnedle v r. 1854 jej a ženušku
jeho mladou odnášel plachetník z Břemen
přes oceán, kde 12 neděl ztrávili. S nimi
přibyly do New Yorku rodina p. Vilíma
z Ondřejova, nyní v Chicagu a rodiny dvě
p. Wdhelmovy, nyní v Traverse City,
Mich. obývající, p. Barták se svou ženou
ze Skalice, nyní v Traverse City, rodina
p. Moravce z Třimelic, nyní ve Wisconsinu, p. Jos. Háček z Třemelic, nyní v Chi
cagu, rodina p. Podholy a jeho dvou šva
grů z Hrnčic, nyní ve Franklintownu, Wis.
a více ještě Čechů. Z New Yorku
jel přímo do Chicaga, kde přibyl koncem
prosince. Zde se ubytoval zatím u jezera
v malé budce při dráze postavené na prv
ní noc. Druhý den s ostatními zde s ni
mi pozůstalými seděli na rohu ulic Clark
a Kinzie, až pro ně přišel krajan pan Stra
ka, jenž tu byl už déle a odvedl je na se
verní stranu vedle hřbitova, kde nyní jest
Lincoln Park. Tam setkali se s panem
Barcalem starším a více Čechy, jichž v
jednom domě bydlelo pohromadě 22
rodiny.
Košnářovic plakali beznadějně nad tou
bídou a nouzí, které se obávali a která
jim tu hleděla vstříc proti všemu očeká
vání, ale starý p. Barcal s jinými je těšili,
aby jen trpělivé vyčkali polepšení časů,
že žádný nový přistěhovalec to neměl lé
pe před nimi. Přes zimu byli bez práce
a doptávali podporu od okresu. V březnu
šel Košnář do Lakeportu lámat kamene
a pobyl tam přes léto s manželkou svou.
Dostával denně $1, ale uspořil málo, neb
jej pronásledovala nemoc, která mu mno
ho výdělku zmařila. Když se vrátil na
zimu zpět do Chicaga, dostal se do dílny
na hospodářské stroje, kde pracovali už
Češi: Barcal, llúcal, Kyselka a starý Sou
kup, otec nynějšího odhadního. Zde do
stával plat od kusu a vydělával od $7 do
$12 týdně, dle toho, jaká byla práce.
Když se takto uchytili, přestali naříkati a
pracovali i spořili, že se jim vede teď
dobře.
Postavili si domek ná ulici Willow čís10 v němž už po deset roků bylí. S)n je
ho, Josef Košnář, jest městským strážní
kem a dcera Kateřina jest provdaná za
Václav Košnář.
pana Odřeje Vilíma. Jejich naděje, že
Václav Košnář byl zrozen v Praze v pilná práce a spořívosť je přivede ku spo.
1827 a vychován ve Zvanovicích u černé kojenosti, splnila se.

Viktor Petrtýl.
Jeden z nejstarších občanů českých v Chica
gu, Viktor Petrtýl, byl rozen v 1826 v Bystřici,
okresu Líbánského. Vychování mčl podobné,
jako na vesnici bývá a cítil se y rodině 10 dí
tek téměř popelkou. Od mládí toužil vždy da
leko. V *5 letech učil se truhlářství a přišel
1849 do Vídně, kde pracoval do 1863. Tu ne
zdolná touha jej vedla do ciziny. Do Ruska
nemohl dostati průvodní list, do Německa ne
■chtěl a když několik Němců v dílně do
stalo list z Ameriky a chtěli se tam stěhovali,
umínil si jeti s nimi. Vyjel z Vídně 21.
Července a jel přes Prahu, kdež se rozloučil s
otcem a bratrem Tomášem a jel do Bře
men, kde s ně
kolika soudruhy
z práce vsedli na
loď plachetní.
Cesta byla zlá,
neb stonal ce
lých 40 dní, oše
třován jsa od jed
noho druha Něm
ce velmi věrně.
V New Yorku
dostal práci hned
truhlářskou, ač
byl churav značně.
Za tři týdny do
stal práci v řežbářství, dostávaje
$12 týdně. Sešel
se pak s krajany,
p. Hubáčkem a ji
nými, pak s pa
nem Hřímkem, k
němuž se odstě
hoval a s nimi
sdílel svůj výdě
lek. Na jaře 1854
^Viktor
v květnu pustil se
z New Yorku do
■Chicaga, kde byli
už známí. Chicago vyhlíželo ještě velmi smut
ně. Jen ulice Lake měla prkénka položená.
Mosty byly ještě všechny na lodicích. Ubyto
val se ve Washington House u Němce Pfunta.
Druhý den pak potkal jda na poštu známého z
NewYorku Fr. Kohouta, jenž přijel s panem Fi
šerem a Švimberským asi o tři týdny dříve sem.
Dostal tu práci hned. Zatím počala v mě
stě cholera a hubila životy. I jejich domácí,
kde se ztravovali, zemřela po několikahodinné
nemoci. Odstěhovali se hned do jiného bytu.
Petrtýl a Kysela šli pro kufry, museli i do ko
mory, kde mrtvá ležela. Kysela se na ni po
díval a divil se, že jest černá. Jakmile přišel
do nového bytu, počal Kysela naříkati a
skutečně dostal choleru. Žádný s ním nechtěl

do špitálu, boje se nákazy a Petrtýl jej odved
po velikém hledání do nemocnice. Navrátiy
se domů zpět, sotva usedl k večeři, dostal sám
choleru. Nemohli dostati ani vůz ani nechtěl
s ním nikdo jeti. Konečně i povoz dostali a
odvezli do cholerové nemocnice, kde byla veli
ká síla nemocných. První den pochybovali o
něm. V předsíni stála halda rakví a tu stále
některého zatloukali a na jeho místo hned jiné
ho položili na postel. Druhý den cítil se lépe
a za pět dní se polepšil tak, že mohl ven, k
čemuž jej pobádal Němec posluhující, straše
jej, že jest místnost ta velmi nebezpečná. Než
nebyl zdráv ještě a musel do nemocnice znovu
a když nebylo jinde místa, dovežen byl do chu
dobince. Tu po
tři dni nedostal
nic jisti než sucha
ry, které nemohl
kousati a špíny
čaje trochu. Pu
stit jej ale nechtě
li. Než umluvil se
s dvouma jinýma
a utekli večer tře
tí den. Dostal se
do jednoho hostin
ce na ulici Clark,
kde dostal nocleh
v stáji. Tam by
byl vyhozen, bý
val, od vozky, ale
náhodou že by·
Čech a vozka Pol
lák, zachránilo jej
to.
Neměl teď
peněz, neb Švimberský, jenž měl
ještě něco peněz,
byl odešel na venek. Přišel k ně
^Petrtýl.
kolika krajanům,
ale nemohl dosta
ti ani úkiopu a
chleba, až u staré paní. Kohoutové dostal za
pražené polévky a na té si pochutnal tak, jako
jak živ na ničem, neb hlad měl veliký.
Když se sebral trochu, odjely do Kossuthtownu
kde byli Chloupek, Heřman, Šimonek, a j., pra
coval v lese, posilnil se hezky za tři neděle a
přijel do Chicaga zpět. Pracoval celou zimu.
Když měl $30 vyděláno, přišel zloděj nějaký a
ukradl mu je z kufru.
V 1855 na jaře zakládala se osada North
Unity v pustinách v Michiganu u zálivu Good
Harbor, okres Saginaw. Němci a Češi skládali
se společně. Napřed dal každý po 30c., poslán
pak výbor na vyhledání místa. Vrátili se za
14 dní, ale neviděli nic, poněvadž jest tam plno
sněhu, ale co prý se povídá, jest to Velmi krás
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ná a úrodná krajina. Skládalo se teď po $3
na osadu. Češi při tom chtěli také svého výbora a ti si zvolili V. Petrtýla, když ten nechtěl
zvolili Kafku, bývalého policistu. Výbor šel,
zabral kraj, vyměřovali, dávali 2 loty členům
dle losů. Chválili to velice, půdu, lesy, krajinu
a vše. V Chicagu se vydělávalo tehdy $9 do
$12, tak že se něco uspořilo. Petrtýl konečně
odjel s A. Kučerou také na pozemek ten, kou
pili si potraviny, krávu s teletem, nádobí a po
třeby jiné. Druh jeho Kohn, který už byl kraj
ten navštívil, zrazoval jej a obchodník žid Heller mu také radil, aby toho nechal, ale zavedl
si tu obchod pro sebe, že se mu tam špatně
povede.
Petrtýl jel. Vsedli na loď na jezeře a pluli
den a noc po parníku a když vystoupil, na břeh,
nalezli předně husté mraky komárů, pak holý
písek daleko široko, žádné naděje, žádné vy
hlídky. Vjskočil dělal tu inženýra a ukazoval
mu, slibuje všechny možné úspěchy. Konečně
si přece nalezl kousek, který se mu líbil a
chtěl se usaditi. Postavili šandu, ta se zbořila,
postavili ji znovu. Dali se do cídění řeky, ale
nešlp to. Petrtýl s V. Táborem provedli nej
těžší kus práce po celý týden. Když to ostatní
viděli, pomohli jim také a vyčistili to. Pak se
odebrali Petrtýl, Tábor a Kučera na pozemko
vou úřadovnu. Převezli se na Manitu ostrov
v bouři a museli tu zůstati celý týden čekajíce
na loď mezi rybáři, nemajíce mimo ryb skoro
nic jiného, leč mouku a pečivo, co si sami upe
kli z ní. Za týden s lodí jeli do Mackinaw, od
tud do Duncan, kde zabrali pozemky na překup.
Nemohli se ale dostat zpět po jezeře. Museli
do Grand Traverse Bay se vézti. Koupili ještě
na cestě stará kamna za 50c. a troubu k nim a
Tábor je vzal s sebou. Bylo to v listopadu a
noci byly chladné. V neděli přijeli do Old
Mission a odtud s těmi kamny a s puškou brali
se k Traverse City. Bloudili dlouho a dostali
se do houštin a bažin, neměli ani co by jedli,
ani co by pili, leda bukvic sbírali. Kučera zou
fale bědoval, Tábor s kamny se plahočil po zádu
a Petrtýl nevěděl také kudy kam. Když už to
trvalo dva dni, musel Tábor kamna zahoditi a
dostali se konečně k jezeru. Zde nalezli nejspí
še indiánské nějaké chaty opuštěné a tu a tam
něco kukuřice, kterou se posilnili. Šli dále a
našli brambory. Tábor se zaradoval a pravil:
Odtud se nehnu, dokud se nenajím. Udělal
se oheň, pekli se brambory a najedli se. A tak
po třech dnech bloudění strašného dostali se ku
Cap Riveru a odtud nalezli už cestu domů.
Přes zimu vydrželi v osadě, Potraviny z
Chicaga poslané se cestou na jezeře utopily,
byla bída a zima tuhá. Blížilo se jaro a neby
lo nikde nic k dostání daleko široko. Mimo to
sluneční paprsky o sníh se odrážející oslepili
každého, který delší dobu byl na cestě. Koneč

ně až poslední dny v dubnu přistal parník z
ostrova Manitu a přenechal osadníkům 13 beček
mouky a zachránil je.
Nastala volba obecní v dubnu a tu pomocí
Amerikána jednoho ustavili obec svou a připra
vili se k volbám. Museli hned v lednu roznést)
po celém okresu ve všech townech organisovaných řádná oznámení o svém townu a to pod
nikl Petrtýl s Táborem v ohromném sněhu a
zkusili zie. V Traverse City už bylo několik
českých rodin. Na zpáteční cestě zůstali u In
diánů v jich vesnici při sněhové bouři, kde byli
velmi pěkně a čistě pohoštěni, neb Indiánka
uměla pěkně vařiti. Nikde u bělochů po celé
cestě nebyli tak pohoštěni. Zaplatili jim ně
kolika čtvrťáky a starý Indián měl nesmírnou
radost. Nebyl sice mimo jednoho z nich nikdo
občanem, neb tu byli všichni nedávno přistěho
valí, ale voliti museli. A tak bezpochyby byli
následující Cechové v Soustátí prvními úřadníky obecními v North Unity, Mich., na jaře 1856:
Supervisor, onen jediný občan oprávněný. Ně
mec Hessel, town clerk Viktor Petrtýl, towu
treasurer Karel Vyskočil, smírčí soudce A. Ku
čera, konstébl Nikodém Tábor.
Na jaře 1856 počali osadníci stavětí přístavi
ště a dohotovili je tak dalece, že mohli lodě
přistáti ale na zimu to voda strhala. Na zimu
museli zase na úřadovnu pozemkovou v Dun
can platiti za pozemky zabrané. Bylo jich 8,
čtyři Němci a čtyři Češi, Petrtýl mezi nimi.
Bylo pozdě v listopadu a bouře na jezeře nedovoloyaly plouti. Na úřadovně teprvé se dozvě
děli, že pozemky ty jsou vzaty z trhu, poně
vadž náleží Indiánům. Ze musí se napřed po
siati žádost do Washingtonu s podpisem.
Petrtýl jel z Duncan do New Yorku nu čas
a ostatní cestou domů ztratili v bouři loďku
svou ale zachránili s tíží životy své.
Na podzim v 18-57 nastal poplach peněžní po
celém Soustátí. Jako když na buben uhodí a
přestala všude práce, banky všude zavřené a
bylo zle. Na jaře* jel zpět přes Chicago. Zde
nebylo také celou zimu práce. Jel do North
Unity. Dělali plotoviny, ale nemohli je prodati. Dělali s Táborem šindel, prodali jej za
mouku a odjeli, Tábor do Chicaga a Petrtýl do
Traverse City. Až na zimu dostal práci tru
hlářskou za $10 měsíčně a ztravu. V 1863 až
jel odtud do Chicaga. Osada North Unity zů
stala, ač tam zkusili mnoho let velmi mnoho.
Teď se jim ale vede dobře po všech těch zkuše
nostech.
V Chicagu počala se stavětí Slov. Lípa. Pře
vzal stavbu síně na $10 dílce založenou. Zača
lo se v červnu, 4. července už se tam tančilo a
do podzimka byla hotová.
V 1864 vykoupil Praus s Petrtýlem obchod
moučný a picni od M.Lhotky a obchod šel dosti
dobře na počátku, ale o novém roce se rozdělili.
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Tu se V. Petrtýl oženil s Kateřinou Blažkovou
(Jeřábkovou), roz. z MarŠovic na Moravě. Ne
vedlo se mu ale. Přišel s Prausjm o peníze v
obchodě, pak když pracoval u Matušky, ukradli
mu zase doma $75 a to jej pudilo z Chicaga.
Jel z Chicaga. V Traverse City zakoupil po
zemek, vystavěl dílnu ale byl zase o $300 okra
den lupičem nějakým. Zmohl se ale zase pilnou
prací a stál si dobře ku své spokojenosti.
V. Petrtýl psával často bratrovi Tomáši do
Čech o poměrech zdejších. Tam ujala se chuť
do Ameriky u sl. Viktorie, dcery T. Petrtýla a
Viktor poslal jí na cestu. Přijela.
Stala
manželkou p. Jana Vilíma v Traverse City a po
15 letem šťastném manželství s ním, zemřela
5. září 1883, zanechavši 4 dítky manželi svému.
Tomáš Petrtýl maje dceru v Americe, dostal
manželku svou na svou stranu, že také pojedou
a pomocí $150 od Viktora přijel i s třetím bratiem Antonínem Petrtýlem a Jan Šrůta, ves
měs s manželkami a s rodinami a usadili se v
Chicagu v 1868 v září.
Viktor Petrtýl vyprodal pak majetek všechen
za $4,500 a odjel na západ. Přehlédl Nebrasku a Kansas v 1872 a chtěl se tam usaditi. Při
šed ale do Chicaga byl přemluven, aby vykou
pil pohrobnický obchod a postavil si obydlí.
Obchod vedl s H. Petersem, ale nešlo to dobře.
Na jaře 1873 seznámil se s několika krajany,
kteří si přáli založiti „Výpomocný Spolek“
(Bau-Verein) český dle stanov, které přišly sem
ze St. Paul, Minu. Objednali si stanovy z Cin
cinnati, kde bylo spolků podobných a svolali
schůzi hned, porovnávaly se stanovy, cincinnatské uznány za lepší, vzal se právník v poradu
a psali do Springfieldu tajemníku státu. Chtěli
míti dvojí účel, dobročinný a výpomocný, ale
ze Springfieldu jim bylo odpověděno, že jen je
den účel mohou podržeti a tak založen byl
Výpomocný Spolek v dubnu 1873. 6. května
byla první schůze řádná a zvoleni úřadníci:
V. Petrtýl předseda, A. Hronek náměstek, P.
Hudek a V. Weirauch tajemníci, Jos. Boháček
pokladník. Proti tomu spolku bylo mnoho
protivníků, kteří prorokovali, že to praskne.
Bylo 70 údů a spolek pokračoval výdatně a
týdně se výbíralo kol $200.
V den první schůze 6. května ztratil V. Petr
týl syna rok a půl starého, co otce velmi rozželelo, že až se roznemohl. Obchod nešel, začal
saloon, ani k tomu nebyl, neb neumí piti, a
obrátil se zase 1875 ku práci truhlářské. Měl
pět dítek malých, byl churavý, do spolku musel
platiti týdně $9, ale to bylo jeho jedinou záchra
nou, že nepřišel zase o všecko. Dostal práci v
továrně p. A.Matu^ky,kterou mohl při své slabo
sti zastati a shovíváním tím se posilňoval zase.
Pak ale byl stižen opět tasemoicí, která jej
mořila po dva roky. Nejspíše ji dostal z toho,
že mu bylo lékařem řáděno jisti polosyrové ho

vězí maso. Dostal ji ale na dyakráte ze sebe
a byla na 26 stop dlouhá.
Nyní vedlo se mu zase snesitelněji. Děti od
růstaly, pomáhaly výdělkem svým a spokojenost
domácí se vracela. Majetek jeho páčí se asi
na $3.600 Kdyby byl zůstal v Traverse City,
mohl jeho majetek obnášeti dnes $20.000.
Ku konci podáváme jeho vlastní slova co
napomenutí krajanům:
„Nerad bych nudil koho širokým vypravová
ním, ale rád podávám toto k poznání poměrů a
k uspokojení těch, kdo přišedše sem nyní, jsou
nespokojeni. Mnozí proklínají Ameriku a Co
lumba první roky za její vynalezení, což jsem
na své uši slyšel, kdežto po čase, když si polep
šili, kladli si to za veliký hřích, neb shledali,
že tato země pro pracovitou třídu jest mnohem
výhodnější, nežli Evropa a Čechy. Ať má te
dy každý trpělivost a vyčká jako ti první osad
níci a dočká se lepších časů a samostatnosti,
jako oni. Mnozí přinesou peníze do Ameriky
s sebou a mnohý bláhový jim řekne, že „zele
né“ peníze tu nejsou nic platné. Já ale dle mé
ho náhledu soudím, že tomu není tak. Peníze
platějí zelené jako šedivé. Ale člověk, který
sem bez peněz přijede, jsa odkázán na ruční
práci s výživou svou, ten hned chopí se práce,
ať je jakákoli, přivykne jí a v krátkém čase po
zaplacení svých dluhů, které snad měl, úsporu
si zachová. Jiný ale přiveze si kapitálek, spo
léhá se nah, nechce se mu do lecjaké práce;
přátel najde dost, kteří mu radí, že když má
peníze, nepotřebuje takovou sprostou práci dělati. Když ale kapitálek zmizí a přátelé s ním,
<u nezbývá mu nic, nežli chopiti se práce, ja
kou dostane, je pak na tom tak, jako ten, kte
rý sem žádné peníze nepřivezl na počátku, kdež
to ten nemajetný zatím už má něco zaspoříno
a práci je uvyklý, tak že dělá lepší úspěchy.“

Kapitán Prokop Hudek.
Prokop Hudek jest jeden z Čechů Chicag
ských, který prodělal všechny svízele prvotního
přistěhovalectví chudého se svými rodičemi a
vzdor tomu,že málo měl příležitosti ku vzdělání
se, přece nad jiné yynikl záhy chápavostí v řeči,
v péře, zastával čestné a zodpovědné místo ně
kolikráte mezi Čechy zdejšími a zůstal do po
slední doby vzdor všem sklamáním vřelým Ce
chem, poctivcem nezvratným, v zásadách dů
sledným — ale chudým. Jeho zkušenosti jsou
velmi poučné.
Narodil se y 1843 v Nové Vsi u Uhlířských
Janovic y Čechách a když mu bylo 12 roků přijel
s rodiči chudými svými do New Yorku na nový
rok právě v 1856. Otec jeho Fr.Hudek měl ještě
tři jiné dítky s sebou menší. V Americe neměli
jiného známého, nežli rodinu Hronkovic v Cin
cinnati, rodáky, neuměli než česky mluviti a
bylo to obtížné doptávání se. Doptali se ale,
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nalezli Hronkovic, ale nelíbilo se jim v Cincinnati, neb tam nebylo práce, otec nemohl nic
yydělati a mladý Prokop byl ještě sláb, aby ně
co těžšího dělal a proto musel chopili se toho,
čeho byl schopen. Sbíral po městě hadry a
tím živil ubohou rodinu. Vyhlídky tu nebyly
žádné a jeli tedy dále na západ, kde se pravilo,
že jest výdělku pro chudého více.
Přijeli do Chicaga, ale ani zde na ně nečeka
la žádná pečeně, ba ani prá^e, aby si na chléb
vydělali. Mluvilo Se mezi Čechy mnoho o kra
janech ve Wisconsinu u Manitowocu, kde měli
Herman a Chloupek pilu. Jeli tam. Olec a
Prokop šli pracovat na pilu a ostatní rodinu
nechali zatím v Manitowocu. Po dvou nedě
lích se ale ale otec yrátil do Manitowocu zpět k
rodině své a Prokop
se dostal do němec
ké tiskárny „Wis*
consin Democrat“,
za ,čerta* tiskařské
ho, jak se tomu říká
kde dva dni v týdnu
musel černit formy
při tisku na ručním
lisu, jeden den roz
nášel noviny po mě
stě a tři dni sázel
jak jen to šlo, neb
německy ještě ne
uměl· Slo to ale
přece pomálu. Otec
nemaje výdělku, ne
chal tu Prokopa a
odjel doMilwaukee.
Za dva roky jel Pro
kop za ním a 1859
dostali se zase do
Chicaga. Zde mu
seli nádeničiti, řeza
li dříví, sbírali ha
JProkop
dry, což dělalo mno
ho českých mladíků
tehdy, když nemo
hli dostali jinou práci a rodina mnoho musela
spoléhati se na výdělek Prokopův, an starý otec
s mnoho práce nesnesl.
.Jakmile se ale mohl Prokop uchytiti prá•ce, uchytil se a pracoval při natěračství, v
čemž se zdokonalil tak, že zaměstnavatel jeho
učinil jej „formanem“ v natěračské dílně, kte
rou byl založil v Two Rivers. Prokop byl 16
let stár teď a jelikož se mu na venkově nelíbilo
vrátil se do Chicaga a počal se učiti s Jos. Dvo
řáčkem sedlářství a řemenářství na Milwaukee
avenue. Když pak v 1860 založila se česká
setnina, byl silný a dobře vyvinutý mladík ve
svém živlu, pracoval s ní, ač mlád, cvičil se pil
ně a prospěl také značně v seznámení se s řečí
Anglickou.

Když pak bylo 12. dubna 1861 vystřeleno na
Fořt Sumter od povstalců jižních a 16. dubna
na to guvernér státu Illinois, Yates, vyzval do
brovolníky k dostavení se na 3 měsíce, zaujal
Prokop Hudek službu mezi prvními 75.000 muži
vojska od presidenta Lincolna povolanými.
Když ale válka proti očekávání neskončila
se za ty tri měsíce a president povolal 300,000
mužů do služby na tři roky, stál Prokop Hudek
také ve službě nové své vlasti, ač teprve 18
let vstár.
Česká setnina jela první z Chicaga do války
za veliké slávy dne 19. dubna večer při velikém
hluku píšťal na všech parostrojích a zvonění
zvonů. Čechů bylo v setnině té ale už jen 8
neb ostatní zůstali doma. Jeli do Cairo, kde
čekali na přepadení
nepřítelem. Opano
vali městečko to, usadili se tam a
ono zůstalo zatím
zde ticho. Známý
Němec Fritz Hecker
sestavoval tenkrát
24. pluk illinoiské
pěchoty v Alton,
přijel do Cairo kde
tábořili Česká setni
na Lincoln Rifles a
Union kadeti, chi
cagští to Turnéři ze
sev. strany města,
kde obě setniny plu
ku získal a je s se
bou do Alton vzal,
kde pluk zapřísáhl
se na tři roky. Zde
z české setniny od
padli ještě Talafous
Ferdinand a jiní a
ti ostatní pak slou
jíudek.
žili 3 roky a 20 dní
přes to, neb byli po
slední dobou v tako
vém nebezpečném postavení, že se nemohli
vzdáliti hned do svých domovů, když jim lhůta
jejich vypršela. Prokop Hudek byl stále čilým
a zdravým ve službě. Posledně táhl se Shermanem při jeho tahu k moři a dostal se až k
Mountain Kenassaw, kde dostal celý pluk pro
puštění čestné. Hudek byl právě 21 rok stár,
když si službu byl odbyl. Vyšel ze všech bi
tek a bitev bez úrazu, ač po lJkráte byl v ohni
prudkém.
Hecker později vystoupil z pluku svého za
nutnými příčinami a zakládal pak 82. pluk, ku
jehož mužstvu pak se bezpochyby choval sluš
něji, neb s ním vysloužil celou lhůtu až do
konce války. Na jeho místo uprázdněné přišel
Slovák Michaloczy, jenž byl českou setninu*v
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Chicagu zakládal. Ač Čechové hlavně to byli,
kteří mu pomohli k důstojenství tomu, přece
vzdor tomu neodvděČil se jim. Když pak až po
sledních šest měsíců chtěl povýšovati ně
které za desátníky, nepřijal to od něho už žád
ný, leč Kukla, jenž se stal desátníkem. Ostat
ní zůstali sprostými, jakož i Prokop Hudek a
jen AI. Uher byl hned od počátku desátníkem
a později šikovatelem.
Prokop Hudek navrátiv se domů do Chicaga,
věnoval se zase svému řemeslu a pustil se na
,,vandr“ do jihu. Nedařilo se mu ale, any by
ly mysle ještě příliš rozkvašené po válce tam a
když zvěděli jihané, že v severním vojště byl
sloužil, ani do práce jej nechtěli přijmouti a
musel pryč. S tíží jen se dostal do New Yor
ku, kde pracoval s dělníky co dílovedoucí.
Ale ani tu se mu nedařilo. Dílna učinila úpa
dek v 1867 a dělníci nemajíce nač sáhnouti,
rozutekli se. Prokop aby se uživil, musel dČlati těžkou nádennicko® práci na ostrově Rickerově až do jara a tu pak počkal si na první lo
dí, která sem připlula a dal se do služby za ná
mořníka, při čemž zůstal až do konce ledna
1872. Když vsedl na loď, zařekl se, že nebude
více provozovat! nevděčné řemeslo své. I zabil
své nádobí všechno do bedny a při první cestě
na moři vhodil to do vody. Od té doby ne
vrátil se k tomu více. Líbilo se mu to na mo
ři velice a počítá ty doby na lodí za nejšťast
nější svého mládí. Za rok po velkém ohni v
Chicagu který zuřil v 1871, zatoužil ale po milé
matičce staré, kterou tak dlouho byl už neviděl,
zajel si návštěvou do Chicaga a zůstal tu pak
do dneška.
V Chicagu pracoval na strojích pro vyrábění
dřevěných tovarů, při čemž zůstal do 1874, kde
započal pracovati u veřejnosti politické, za kte
rou příčinou byl z práce propuštěn, zařídil si ob
chod notářský, pozemkový a pojišťující jedna
telství a v tom setrvává po dnes, jsa jedním z
nejspolehlivějších a nejpřičinlivějších jednatelů
toho druhu mezi Čechy, ač úspěchu hmotného
nemohl se přece dopracovati.

Zde založil novou českou setninu dle zákonu
o národní obraně státní, ,»Bohemian Lincoln
Rifles“, 3. pluk setnina 3 v Illinois Na
tional Guard, ale když nebylo s nimi od velite
le vrchního spravedlivě nakládáno, ano vyčítá
no setnině, že proti zákonům nechtěla se súčastniti proti dělnictvu v dobách jeho hnutí sociál
ního, byly jim odejmuty státní zbraně a oni se
pak ustavili sami pro sebe, ne co státní obrana
už, ale samostatně co „Bohemian Sharpshoot
ers“, opatřivše si stejnokroj a zbraně vlastní.
Cvičí se dosud pravidelně jednou za měsíc pod
velením kapitána svého P. Hudka.
V politice stál Prokop Hudek stále pevně i
věrně při straně dělnické, ač se strany republi
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kánské by byl mohl lečeho se spíše dodělatí
kdyby byl zásady své zraditi chtěl. Ba i když
byl dělnickými vůdci opuštěn, neměnil své ná
hledy a drží se jich do jisté míry podnes. Co
socialista byl kandidován po třikráte do úřadu
volebního a sice jednou za radního města, po
druhé co výběrčího západního townu a po třetí
za senátora státního. Republikánů skoro vždy
jej podporovali hlasy svými, avšak zvolen ne
byl nikdy, neb obyčejně přijal jmenování bez
nadějné, obětovav se, kde nikdo jiný nechtětoho přijmouti a věděl, že proraziti není možnol
zvláště když i se strany sočivých soudruhů ně
kterých bylo proti němu pracováno. Nevděk ta
kový a neuznalost naplnily jej trpkými pocity,ale
nezvykla^ jej. Velikých zásluh si získalo zave
dení mezi Čechy spolků výpomocných, jichž jest
teď v městě přes dvanáct. V r. 1873 totiž zasazo
váli se pp. Hronek a Boháček zde po spůsobu
cincinnátském o zařízení výpomocného spolku
(Bau Verein), kde skládají se jednotlivci jako·
do záložny, vyzvědají peníze na zakoupení sii
domoviny a pak po částkách na pět neb šest,
let je uplácejí. Když se jim to nedařilo, uabídl se P. Hudek, že jim to povede, opatřil jim
od vlády státní charter a při volbě úřadníků
byl zvolen za tajemníka spolku s předsedou
p. Vikt. Petrtýlem. Vedl spolek poctivě až k
jeho skončení dobrému a pro členjf výhodnému
velice po 5 letech a když viděli Čechové, že se
spolek ten dobře skončil, jali se zakládati po
dobné. Starý spolek byl obnoven, on zase za
tajemníka zvolen a vede jej úspěšně ku konci
jeho, který asi za rok nastane. Bude to druhý
jím v pořádku vzorném do konce provedený Vý
pomocný spolek, což mu slouží ku cti, když
povážíme, že několik spolků podobných vinou
nepořádných tajemníků poslední dobu padlo a
zahynulo, kdežto jejich údové utrpěli značné
ztráty.
Prokop Hudek jest tajemníkem a notářem u
šesti výp. spolků, 4 českých a 2 anglických, u
dvou pak anglických jest notářem což svědčí o
důvěře, jaké se těší mezi svými i cizími a o jeho
správnosti i poctivosti. Poslední dobou bral vře
lého podílu na pracích při zakládání národního
hřbitova v Chicagu a byl rok a půl účetníkem
sborovým, až už nemohl službu tu zastávati.
Z uznání zásluh svých byl vždy zvolen při
všech slavnostech národního hřbitova k řízení co
hlavní maršál.
Vůbec jest činným a obětavým národovcem
v kruzích našich, jehož zásluhy budou uznány,
kdyby ho nemělo více býti. Ale za živa by
chom mu vřele přáli více uznání a více štěstí,
by se dopracoval samostatného postavení s tou
poctivostí a šlechetností, s jakou doposud pra
coval, a pak aby se mu dostalo upřímné a do
bré družky života, která by jej zbavila toho
trochu už dlouhého staromládenectví.
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měsíc, na něž mu „boss“ do dneška je dlužen 6
Václav Kašpar.
Jeden z prvních Čechů amerických, který i v
šillingů. Pak šel pracovati do Brooklynu, kde
občanské válce učinil se záslužným o vlasť no dostával $1 na týden a v neděli 10 centů za vy
leštění bot „bossovi“.
vou svou a usadiv se v Chicagu po válce, do
spěl značného postavení, jest Václav Kašpar,
To vše arci byl výdělek sporý velice na tu
rozený 1. září 1835 v Holicích, kraji Chrudim všechnu práci, neboť pekaři museli den co den
ském. Po odbytí domácích škol učil se kupec pracovati 20 hodin a jen v sobota si odpočinuli
tví v Borohrádku dva roky a sloužil pak obcho na neděli. Toužil po změně práce a tu právě
mezi Čechy tamními zaslechl, že 3e připravuje
du dva roky v Králové Hradci. Odtud byl se
odstěhoval jistý p. Heřman, zeť p. Pospíšila, se jich několik do cihelen za město, kde se vydělá
ženou svou do Texasu, odkua posýlal vábivé
$15 měsíčně. I neváhal a pustil se s nimi, neb
dopisy, ale později, když jmění všechno své chtěl vydělati hodně,zaplatiti dluh svůj a zbohat
utratil se vrátil. Dopisy ty v mladém Václavu
nouti pak. Sel a pracoval tam přes celé léto, leč
Kašparovi vzbudily touhu po vzdálené svobodné při všem spoření zachoval si jen $10 a vrátiv
zemi a umluvil se s dvěma jinými kupeckými se do NewYorku i zaplativ dluh svůj, pustil se s
mládenci, Krulichem a Součkem, že pojedou do
řemeslem svým do Middleburgu, N. Y.,a pak do
Ameriky. Přijeli do
Kingstonu, Mass.,
Prahy a odtud pěš
kde zůstal až do
ky pustili se do
1862. Na štěstí do
Hamburku.
Tu
stal se tu do prá
však oba soudruzi
ce k hodnému a
Kašparovi byli sklí
rozumnému Ameri
čeni stýskáním po
kánu, který dbal to
domově a nemohše
ho, aby jeho český
přemoci slabosť
dělník naučil se do
svou, vrátili se pěk
hře anglicky mlu
ně zase domů, kdež
vit, číst a psát a
zůstali dosud. Vác.
nechával jej čisti a
Kašpar pustil se
psáti po práci. To
přes voda do Anglie
bylo pak Kašparovi
a vstoupiv na pla
velmi výhodné pro
chetní loď Albert
celý jeho další život
Gallatin, plul do
neb to rozhodovalo
New Yorku,kde při
yšude v jeho pro
stál 3. list. 1853.
spěch. Nastala vál
Měl v kapse od
ka a mladý Václav
poručení na p. ČerKašpar, teď 27 ro
^Václav^ J'Gašpar.
venýho, hudebníka,
ků stár, přidal se
bratra hotovitele
také k dobrovolní
hudebních strojů v
kům, setnina I, 4.
Králové Hradci a pak na českého žida Snůpluku pěšího, byl hnedle povýšen za desátníka
derera; avšak i ten byl chudý, živil se voa pak za sergeanta, prodělal trpké zkušenosti
zíčkářstvím, ale ujal se Václ. Kašpara, odpo válečného tažení déle nežli jeden rok, ač jen na
ručil jej v hostinci, že za něho ručí, by jej živili 9 měsíců byl se do služby dal.
třeba hostinský nechtěl toho odporučení dbáti.
Nejprvé táhli do New Yorku, odpočinuli si
Přivítání V. Kašpara v New Yorku bylo ne
v kasárnách u radnice 14 dní a byli vezeni po
příjemné, neboť v prvním hostinci, kde s lodě
plachetníku pak do Fortress Monroe; zde pře
vystoupil, zanechal kufr a nežli své známé vy
stoupili na jinou loď a vezli se do nového Or
hledal, byl mu kufr se vším jeho šatstvem a leansu, v Carltonu odpočinuli 14 dní, šli do Ba
majetkem ukraden, neb Prušáci přistěhovalci,
ton Rouge, Algiers a Brasbear City. Zde účastnil
kteří s ním byli přijeli, odvezli jej s sebou, my
se V. Kašpar co 1. sergeant. bitvy pod gen.
slíce, že Čecháčkovi by neslušel. Zůstal ubohý
Banksem proti Zachariáši Taylorovi. V Brashear City seznámil se s Čechem jistým Jos. Ku
bez peněz, bez šatů a bez prádla, jen co na so
čerou, který sloužil u pravidelného dělostřelec
bě měl, bylo jeho. Nesnáze jeho byly veliké,
ale nelekal se a hledal jen brzo nějakou práci.
tva; neslyšel o něm nikdy více.
Dostal se k českému židovi Lobositzovi do uče
Druhá osudná pro něho bitva byla u Port
ní za pekaře, dostal hned do počátku od něho
Hudsonu, kde při stékání pevnosti byl kulí ra
tři košile, aby se mohl aspoň čistě převlékati a
něn do nohy zrovna pod kolenem, což si musel
odležeti pět neděl v nemocnici
Uzdravení své
pracoval u nčho dva měsíce. Pak pracoval u
jistého pekaře Langa dva měsíce dostávaje $3 na děkuje mladému černochu, Franku Smithovi,
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který jeho pluk stále dříve provázel a on mu
často dopomohl k najedení se. Hoch ten pama
toval si dobrodince a když nesli V. Kašpara ra
něného na nosítkách do nemocnice, nedal se od
něho zahnati. obsluhoval jej pilně, dával obkla
dy studené dnem i nocí a tak zachránil jej před
zánětem a snad ztrátou nohy.
Ještě nežH se vystonal musel o berli se svým
plukem zpět na sever, neb měl už vyslouženo.
Jeli po Mississippi do Cairo a odtud po dráze
do Bostonu, kde dostal čestné propuštění.
Pracoval teď zase při pekařství v Plymouth,
Mass., ale dostal vyzvání, aby přijel do Bloomington, 111., že jest tu pron dobré místo. Nevá
hal a aby si polepšil, odebral se na západ.
V Chicago nalezl p. J. Kálala, s nímž se byl
seznámil v New Yorku už a ten mu radil, aby
zůstal zde. Kašpar ale zajel si do Bloomingtonu a když seznal, že místo to jest už obsazené,
přijel do Chicaga v 1864 a usadil se tu. Vykou
pil napřed polovičku obchodu grocerního na ro
hu Eldridge Court a State ulice, pak to ale zase
vyprodal a zařídil si vlastní pekařství a grocerii
na ulici Dekpven u českého kostela, kde se mu
velmi dobře vedlo, neb obchod byl velmi dobrý.
V 1867 oženil se se sl. Julií Vondřejkovou, kte
rá mu velice byla nápomocnou v obchodu jeho.
Při tom také vedl jednatelství přeplavní a poji
šťovací. Získal do velikého ohně chicagského
značného jmění. Po ohni vyprodal obchod ten
a zajel si do Čech na návštěvu otce svého stařič
kého a svýchpřátel a když se navrátil, postavil
si dva domy na ulici Canal a započal ve spolku s
p.F.Novákem obchod pozemkový a jednatelský.
V národním životě pomáhal snahám českým
dle možnosti ku proniknutí a zvelebení celkové
mu. Byl spolu zakladatelem sboru Sokola a
pracoval se „Slovanskou Lípou“ po mnoho let;
při české záložně byl dlouhou dobu pokladní
kem a před její úpadkem odevzdal úřad ten p.
Fl. Legrovi. V 1870 stal se také hlavním po
dílníkem tiskařské společnosti „Národních No
vin“ od p. J B. Bělohradského ze St. Louis
sem přivežených, které se pak změnily pod ří
zením p Jo8. Pastora na „Novou Dobu.“ Tiskár
na nalézala se v domě V. Kašpara a když pod
nik ten pokulhával a nedařil se, zůstali on s
pp. Fr. Novákem a Janem Lhotkou samotnými,
kteří poslední na to obětovali
Když ale i pan
Novák ztratil obchod s p. A. Uhrem založený a
p. Lhotka také svů], zůstalo břímě celé na V.
Kašparovi a on nesl je až do ohně, kde list pře
stal vycházeti na podzim 1871 a on pochoval v
něm na $1,200 hotových peněz.
Dnes náleží V. Kašpar ku dvoum výpomoc
ným spolkům, u nichž jest tajemníkem, k české
lóži Podivných Bratří, „Palacký“, k řádu „Prav
da“ C. S. P. S„ k „Čtenářské Besedě“, a po
máhá i jinde, kde možno mu ku zvelebení ná
rodního života českého v Chicagu, zůstávaje

stejně věrného ku krajanům smýšlení, jako na
počátku, býval, třeba byl značně zbohatl.
Účastní se činně politické práce o volbách na
straně republikánské a platí mezi politiky za
českého representanta v oboru tom. Jest zdráv
a pilen a vede se mu dobře, maje obchod
svůj pozemkový rožšíšený hlavně mezi krajany.
Čtyři dítky jsou jeho potěšením v domácnosti.

Jan Martínek.
Jan Martínek, jeden z prvotních osadníků
českých v Chicagu, narodil se v 1831 v Hlubo
ké u Budějovic, přibyl do Ameriky v 1853 a
usadil se z počátku v Detroitu, Mich., kde nale
zl krajany Jos. Sedláčka a J. Macouna, kteří
byli v Americe o rok dříve. Naučil se od nich
dělati doutníky. Když ale za rok dostal chuť
k jiné práci, odebral se do měděných dolů u
jezera Superior. Pracoval tu po tři měsíce, ale
bez úspěchu. Událo se neštěstí v dolech, při
němž dva jeho spoludělníci byli zabiti a on po
raněn a to jej vypudilo odtud pryč. Dostával
tam za první měsíc $63, za druhý $65 a v třetím
ležel nemocen, sklíčen byv po šest neděl. Man
želku byl nechal zatím v Detroitu. Odtud se
odebral do Kanady a dělal tu doutníky zase.
Pak se vrátil do Detroitu a když se mu nevedlo
a nemohl se nijak vzmoci a zachytiti, pořídil si
v 1855 ruční vozík, na čemž rozvážel doutníky
po venkově a prodával je za vejce, máslo a jiné
plodiny, které zase do města dovážel na trh.
Konečně si umínil, že se s vozíkem tím pustí
do St. Paul v Minnesotě, které se právě zaklá
dalo. Naložil své 4 dítky na vozík, něco potra
vin a vydal se na dalekou cestu. On vezl, man
želka přitlačila chvílemi a šlo to velmi zdlouha
vě ku předu. Sotva ujel šest mil, přivalila se
bouře silná, zkazila cesty a on nemohl se téměř
dále hnouti, neb nemohl utáhnouti svůj náklad.
Tu potkal farmerský vůz a zahákoval svůj k
němu. Sotva ale kus ujeli, ztratil chlapce do
bláta a všechno se dalo do křiku a pláče. Dále
to nešlo. Dostal se tak na stanici od města 10
mil vzdálenou, Dearborn, a umínil si, že obětu
je poslední své peníze a poveze se po dráze.
Než zde mu nechtěli prodati lístek druhé třídy
pro vystěhovalce a on musel v noci jiti cestou
zpět do Detroit, kde koupil lístky potřebné a
jel pak po dráze za svými do Dearborn. Zavezli
jej do Ypsilanti a měli s ním obtíž velikou
an neuměl mnoho ani německy a nedo
vedl se smluviti
Konečně se dostal přece do
Dearborn a odtud pak s rodinou do Chicaga.
Pakli se měl špatně v Detroitu, bylo v Chicagu
ještě hůře a bída strastná na ně tu^čekala. Ne
mohl z počátku nalezti žádného Čecha, kdyby
se byl uběhal. Až za dlouhý týden strádání
setkal se s pí. Klimešovou, jejíž syn p. Jiroch
jest nyní měšťanostou v Muskegonu, Michiga
nu. Ta jej vzala k sobě s rodinou a dostal paV.
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Václav Lhotka.

Druhý den ohlížel se Lhotka po práci a do
stal nádenickou práci na dráze, která se stavě
la do Milwaukee. Pracoval otec a dva hoši
s koňmi, Ale vydělali jen tak na ztravu a muse
li od společnosti bráti potraviny a jiné své po
třeby, tak že peněz vlastně žádných ani nespa
třili, ba zlodějští ti kontraktoři ještě si počítali
za každým něco peněz. Když jim ale dělníci
chtěli utéci, dali každému po nějakém dolaru,
ti chudáci dřeli se dále zase a tak to bídné
šlo dále. Při práci té bydleli v boudách shotovených ze železničních prahů, bez oken a dveří a
bez střechy; později udělali boudy z plotovin,
na střechu naházeli konský hnůj a do takové
boudy postavili kamna bez komínu. Lhotka
měl také takovou boudu, v ní svá kamna, kufr
se šaty a postel, ale na nový rok i 855 vzňalo se
to a shořelo vše, že pranic nezachránili, ani kus
šatu, ani kus chleba. Zůstali bosí a nazí skoro
ve sněhu bez přístřeší. Farmeři se nad nimi
slitovali a odvezli je do továrny, kde celá rodi
na pracovala zase jen za stravu po celou zimu’
Tu přišel sem jistý Hering stavět cihelny a on1
dostali v nich práci, kde poprvé si vydělali ho
tové peníze, které dostávali do ruky, $15 měsíč
ně. Když si uspořili tolik, co by se mohli do
stali do Chicaga zpět, pustili se tam počátkem
dubna 1855. Nalezli si místo u p. J. Koláře st.
a dostali také hned práci. Aby poznali nějaké
krajany chodili do kostela k sv. Petru a Pavlu
na ulici Polk a dívali se do knížek modlícím se,
aby nalezli, kdo jest Cech. Tu si upřímně po
dali rukou a seznamovali se vespolek. Pracova
li teď v dřevním skladě. Otec dostával po 10 a
synové po 2 šihngách denně. Druhý rok dostal
otec horkou nemoc a nemohl pak dlouho pustiti se do těžší práce. Koupil si kozlík a pilku
a chodil řezati dříví po městě.

V národním životě činným byl na počátku
také p. Václav Lhotka, roz. 1813 v Hatíkově u
Tábora, kde byl mistrem obuvnickým s mnoha
dělníky a dobře si stál. Dne 30. srpna 1854
přijel do Chicaga po tříměsíční plavbě na pla
chetníku přes Quebek po anglické lodí. Zkusili
na lodi už bídu velikou. Měli často jen dva
kráte za den polévku z rýže neb z ovesné mou
ky a nic více. Měl osm dětí, kteréž měly Stále
hlad a nedostal ani dost vody, aby jim mohl
něco ze své zásoby uvařiti. A přece musel za
platí ti přes 2.000 zl. šajnů za cestu tu. V Quebeku několik odvážnějších přistěhovalců obžalo
váli kapitána svého, že jim nedával ani masa
ani vody a on byl odsouzen k vyplacení náhra
dy všem a sice tolik, co stačilo na cestu do Chi
caga, neb Lhotka neměl už ani centu. V Chi
cagu nalezl hned zámečníka z Milíska, který je
srdečně uvítal, čekaje na ně na nádraží, neb z
novin zvěděl, že přijeli nějací češi. Zanechal
k vůli tomu den práce, aby je mohl uvítali a
pohostiti.

V neděli'rádi zašli si do české hospody k
„muzice“, kde hrávali hudebníci Jirásek, Kubí
ček a Chadima. Ulice nebyly, chodníky neby
ly a bláta po kolena. Zena nesla střevíce k
muzice v ruce, šla bosa a před hospodou teprve
se obula První českou hospodu měl na ulici
Randolph při Desplaines Josef Těhla s Machem
Němcem, později postavil Adímek taneční sin
na Milwaukee avenue.
V 1861 pustil se Vine. Lhotka syn Václava,
do Californie sám a sám přes New York a dostal
tam zaměstnání v dřevařské továrně KorbelověV listopadu 1863 jel za ním druhý syn Jan.
Zatím odjel jeho bratr do území Washingtonu,
kde v kraji Walla Walla nalezl jednoho už čes
kého osadníka, jež měl za ženu Indiánku, ale
jméno jeho zapomenul. Později se vrátili do
Chicaga oba bratří a Jan započal továrnu na
rámečky s Václavem Kouckým v 1865. První
závod český tu byl p. Jana Nováka, klempířství, pak Ant. Matušky truhlářský od 1867 a
Vác. Smrčky truhlářská dílna.

její pomocí doutnikářskou práci, tak že se mo
hli zase jednou najísti za vlastní peníze. Pozdě
ji se u něho učili dělali doutníky krajané Fr.
Vilím, Bedlán, Sádlo, Stiks a jiní. Stíhali jej
ale nemoce stále v rodině. On sám po dva roky byl trápen zimnicí střídavou, pak mu dítky
mřely, tak že mu jich z 11 pět zemřelo a šest
zůstalo na živu. Těší se teď zdraví dobrému i
s rodinou a pracuje stále na doutníkách se sy
nem Janem. Jan Martínek účastnil se národní
ho životapilně, byl členem setniny, pak Slovan
ské Lípya při všem pomáhal dle možnosti.

JOSEF ZZOLÁĚ,
jeden z nejstarsích Čechů v Chicagu, o němž v životo
pisech máme zmínky, jenž zemřel dne 25. září 1881.

z
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Aug. Kučera měl sin a hostinec na ulici State.
Nejprve pracoval na parnících jezdících po
Mississippi, přiučil se tak řeči a pak se usadil
v Chicagu. Albert Piek, pozdější konsul ra*■ kousky zde, byl u něho posluhou. V 1860 dával
se u Kučery ples ve prospěch českého časopisu
v Racině, Wis., a redaktor jeho p. Mráček byl
zde přítomen.
V 1871 byla mezi Cechy už silná politická
činnost. Skoro všichni byli republikány, če
hož příčina byla bezpochyby ta, že všichni Ir
čané byli demokraty, Čechy nenáviděli^ nemč'i
jejich přízeň, poněvadž jim nepřáli a Češi ne"chtíce hlasovati s nimi a pro ně, hlasovali se
stranou protivnou. Když později přicházeli
studovaní jednotlivci čeští, zakládali se spolky
národní a život národní se vzmáhal silněji.

•
’
Tomáš Petrtýl.

Pan Tomáš Petrtýl, starší bratr Viktora Petrtýla, jehož životopis předchází, narodil se 11.
srpna 1823 v Bystřici, nyní okres Libáňský.
Vyučil se sedlářství, cestoval hodně a usadil se
v Líbáni v 1848. V ruchu revolučním oženil se
s Františkou Kůrkovou. V ty doby naskytala
se badavému duchu čisti tak mnohou svobodo
myslnou knihu a slyšeti svobodomyslné řeči.
To jej velice zajímalo hned od mládí a použil
každé sejití se s vzdělanými muži k nabytí ně
jakého vysvětlení otázek, kterým nemohl rozuměti. Když se jeho bratr Viktor odstěhoval
do Ameriky, dostával od něho stále dopisy.
Když bratrovi po všech jeho svízelích a útra
pách počalo se lépe vésti a jemu ve všech pod
nikách stále hůře, až k úpadku a bratr mu psal,
že kdo chce pracovati, má v Americe vždy lepší
pole, nežli v Evropě, počal pomýšleti na vystě
hování. Jeho manželka ale nechtěla ani slyše
ti o tom. I poslal tedy napřed svou dceru 16
let starou v 1867 k bratrovi, který jí poslal $60
které jí poslal k p. Karešovi v Brémách na ce
stu, neb otec už byl na holičkách. S dcerou
jeho jela dcera p. Smolaře, známého jeho z
Miličovsi a pan Jos. Mareš, jeho spolužák. Ze
Selčan jel pan Mašek, do Milwaukee a ten děv
čata vzal si na starost a opatrování, tak že se
šťastně dostali do Traverse City, Michigan.
Děvčata se brzy provdala; jeha dcera dostala p.
Jana Wilhelma a dcera p. Smolaře p. Emana
Wilhelma, bratry v městě tom. Teď přispěla
touha matky po dceři k tomu, že jeho žena pře
stala se stavětí proti cestě do Ameriky, jen že
nebylo peněz. I požádal zase bratra Viktora o
pomoc a on poslal mu $150 a ostatním vypo
mohl mu bratr Vojtěch, obchodník ve Znojmě.
S ním vypravili se bratr jeho Antonín Petrtýl
s rodinou za pomoci bratra Vojtěcha a švagr
Šrůta, jenž měl ještě peněz na cestu, že mu
zbylo něco ještě ku zařízení si hospodářství je
ho. Hůře bylo ale s Tomášem Petrtylem, jenž

když vše připravil na cestu a zaplatil lístkyr
poznal, že mu schází asi 200 zl. ještě. V této>
nouzi mu vypomohl obchodník v Kcpidlně pan
Fr. Valenta, půjčiv mu peníze ty, řka: Petrtyle, znám vás, že budete-li moci, peníze ty mi
jistě z Ameriky oplatíte, kdybyste jich neposlal
jsem jist, že nemůžete a jsem též spokojen/"
Na Petra a Pavla ^roku 1868 se rozloučili s rodiČema svýma a přáteli a otec jeho doprovodil
jej do Liberce. Nad Hodkovici rozhlédl se
ještě jednou pu své drahé vlasti a se slzami v
očích loučil se s ní snad na vždy. Muselo to
býti, mčl-li aspoň dítkám svým lepší budoucnost
pojistiti. Měl 4 a sice Františku 14, Viktorina
11, Vojtíšku 3 a Vojtěcha 1| roku staří. Po
všech svízelích, které každý vystěhovalec musí
přestátí a které jsru všem, co toho zkusili, zná
mé, dostali se během 4 neděl do Chicaga. Byl
to smutný začátek. Dluhů plno, peníze žádné,,
práci u řemesla svého dostati nemohl a rodina
chtěla jisti. Z počátku zůstal nějaký čas u šva
gra Šrůty, jemuž něco ještě po cestě zbylo do
začátku.
První starost byla o práci. Krajané s kte
rými se sešel, radili mu, aby sáhl k práci, kte
rou najde, by se obeznámil aspoň v městě, že
se to pak poddá. I přijal vykládání šindele z
lodí, což ale bylo nesmírné namáhání a dlouho
to vydržeti nemohl. Tu mu mladík jeden po
radil, Uby šel vykládati prkna, že jest to lehčí
a on šel. Bylo ale neméně kruté nezvyklým
ramenoum. Než vypomohli si společně se Šrů
tou švagrem. On byl téhož řemesla a nemaje
výdělku, šel s Petrtylem do prkenného skladu,
a vyjednali si s formanem, že budou pracovati
každý půl dne práce a dohromady mzdu bráti.
Tak to nějaký čas přece snesitelně šlo. Petrtýl
vyžádal si od formana Němce některé odpadky
prken a z těch si sbil nábytek pro svou domác
nosť, to nejpotřebnější. Jak byl šťasten, když
seděl prvně u svého vlastního stolu na vlastní
lavici, kdežto dříve jen bednou starou musel si
vypomáhati. Vypravuje dále:
Když práce y prkenném skladě přestávala
nalezl švagr jinou v cihelně, kde měl pěkný
plat, ale také silné dření; já dostal práci lehčí
při dělání řemenů a popruhů, ale také menší
plat za ni. Teď zatoužil po vlastních kamnech,
které ale nemohl sám z prken sbiti a musel koupiti s vypůjčením si $5
Nalezl jsem také byt
v domě p. Svobody na ulici Canal a ten můj
skvostný nábytek, jak jsem jej sdělal, hodil se
dobře do mého bytu, jako by to bylo jedno pro
druhé děláno.
Přišel listopad a já ztratil práci. Řáděno mi,
bych šel na porážky. Skutečně jsem tam do
stal zaměstnání a sice rozkládat! a soliti syrovékůže, nasolené pak baliti, svazovati a odhášeti.
Když jsem z práce té první večer přišel domů,,
zhrozila se mně manželka, jak jsem vyhlížel a.
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■dala se do pláče. Já ale podržel pevnou mysl
■a naději, neb jsem častokráte tázával se kraja
oů jiných, jaké oni měli počátky a tu skoro
vesměs jsem slyšel vypravovat! o zkušenostech
ještě smutnějších a trpčích, tak že jsem neztrá
cel naději, že když oni si pomohli z toho, aniž
já se ztratím.
Za tři dny byli jsme s kůžemi hotovi a práce
přestala až prý za několik dní zase. Měl jsem
ruce od šňůr celé pořezané do krve a potřebo
val jsem odpočinku. Tři dni nosil jsem man
želce v pytli třísek na zádech pro odpočinutí,
;by měla čím topiti a pak jsem hledal práci no
vou. Dostal jsem se po 12. ulici k jezeru a tu
-na ulici State jsem viděl dílnu kovářskou, bar
vířskou a kolář:skou, před ní ně
kolik kočárů sta
rých a u nich tlu
stého občana, v
němž jsem pozná
val, že není Ame
rikán. Oslovím
jej po němečku o
■práci pro barvíře
a sedláře. On se
usmál a dí, že jest
to řemeslo dvojí.
Jářku, že umím
oboje. Zavedl mne
hned do dílny,
podržel mne v prá
ci a pracuji u ně
ho dosud pilně.
Tu se počaly mé
poměry ustál ováti
a lepšiti, já si od
dychoval po těch
útrapách, sbíral
svou mysl, hospo
dařili jsme pilně,
^Tomáš
splácel jsem své
dluhy, až jsem se
jich úplně zbyl a
tu jsem teprvé mohl pomýšlet! zase na práci
duchovní, národnost a svobodomyslnost, pama
tuje na slova našeho kněze při mém loučení,
jenž pravil ke mně: ,,Petrtýle, nepravím vám,
byste zůstal dobrým katolíkem, ale zůstávejte
jen vždy dobrým vlastencem i tam za mořem;
•církev udělala velké pokroky a udělá ještě více;
jsou sice mnozí, kteří by rádi strhli všechno na
zpátek, ale ono to už nejde/' Tak se skončil
první rok mého pobytí v Americe.
Veřejná pak moje činnost nastala, když 1869
p. Jos. Sládek, redaktor „Národních Novin“
zdu zastal se příznivě české školy v Chicagu.
První schůze se odbývala u C. Procházky a asi
15 členů se dostavilo, mezi nimiž Vác. Kotzum,
JT. B. Bělohradský, Jos. Sládek, Fr. P. Barcal,

AI. Uher, Jos. Dostal, Ant. Jurka, Nik. Tábor
Fr. Novák a já. Předsedou zvolili jsme J. B.
Bělohradského, tajem. Jos. Sládka a já byl zvo
len pokladníkem. Ustanoven pak výbor, aby
došel do Slov. Lípy, zdali by tam mohla škola
se ubytovati.
Tam byl G. Procházka jednate
lem. Tam bylo vyjednáno tolik, aby výbor
školní opatřil tolik peněz, co by se pro jedna
tele uspořádal byt v přízemí a pak že může
škola míti hořenní místnost. Vypočtěno, že to
bude státi $450 a přestavení bylo svěřeno br.
Kauckýmu. Pak se ale ještě muselo zaplatit!
$90 za plyn, $50 za nátěr a stálo to skoro $600,
které školní výbor musel sehnati, maje za to
slíbeno od sboru, že má síň pojištěnou na 4 roky.
Školní výbor sta
ral se teď o sehná
ní peněz, dával
zábavy a vybíralo
se od jednotlivých
přispívatelů. Na
4 roky smlouva
byla vyhotovena a
podepsána. Ze zá
ložny se vypůjči
lo $300 a Jan Du
šek byl ručitelem
za ně. Opatřily se
lavice školní, ta
bule atd. Učitelem
byl Leopold Dvo
řák pro české a
anglická učitelka
pro anglické uče
ní. Z počátku šla
škola slabě, dítky
platily po 35c. mě
síčně Školného a
učitelské síly do
stávali $24 měsíč
ně služného. AJPetrtýl.
však brzo rozmno
žil se počet dítek
na 120 a škola mu
sela se rozděliti na dvě třídy na jaře 1870.
Když Slov. Lípa poznala, že to tak dobře po
kračuje, nabídla se, by se školní výbor spojil se
sborem, by hospodařili spolu a škola by byla v
síni pojištěna na vždy. Školní výbor ochotně
to přijal a provedlo se. Nálevna byla dole v
přízemí, tak že škole nepřekážela. Do školního
výboru pak byli zvoleni následující členové
Slov. Lípy: Fr. Vondřejka předseda, Jan Rajsler tajemník, Tom. Petrtýl pokladník. Byly
dávány časté zábavy ve prospěch školy a po
kladník mimo to vybíral příspěvky dobrovolné
mezi podporovateli školy od počátku února 1870
až do ohně. Měl Ho přispívatelů po celém
městě roztroušených, kteří měsíčně dávali po
10, 15, 25, 50 a 1.00 centech. Pokladník pak
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celé neděle po tu dobu věnoval sbírkám těm
bez oddechu, nešetře ani času, ani výloh a tak
přispěl valně k tomu, že mohli učitelové býti
vypláceni v pořádku.
Zatím byla založena Svobodná Obec 1871 u
J. Dostala na ulici Canal a ta dostala svolení,
by ve škole odbývala své schůze; byla tím spůsobem škole zavázaná a podporovala ji dle mož
nosti. Když byl vypsán konkurs na obsazení
učitelského místa, přihlásil se prof. Lad. Klácel
z Iowa City, redaktor ,,Slovana Amerického“.
Byl přijat a očekáván, když došel jeho dopis,
že maje všechny knihy už složené a na cestu
jsa vypraven, byl ještě od p. Bárty, vydavatele
listu toho, přemluven, by jen zůstal a z ieho
přestěhování sešlo. Tak to šlo až do ohně, kde
se škola arci přetrhla následkem odstěhování se
četných rodin českých od školy. Tato na mě
síc osiřela, ale pak se započalo vyučovati dále.
Tu však anglické divadelní společnosti, které
ztratili místnosti své v městě, získaly sin českou
a přestěhovaly se sem. Držela se jen jedna tří
da školy, ale i tu chtěli vyloučiti, že potřebova
li místo. Petrtyl však nedopustil tomu, bráně
školu vší mocí od zničení. Tu ale v jedné schů
zi sboru oznámil jednatel Dvořáček, že si diva
delní společnost přeje školní sin pro potřebu
svou. Jediný Tábor se tomu opřel, ale ostatní
ani muk. Tábor poukazoval k tomu, že jest
škola na 4 roky zaplacena a nesmí býti ze síně
vyloučena, neb by to bylo veliké bezpráví. To
se jednalo ve čtvrtek. V pondělí pak na to,
když přišly dítky jak obyčejně do školy, nalez
ly ji zavřenou, lavice vyházené od černochů ze
školy. Bezpráví to se tedy spáchalo přece.
Dvořák a Cvachouček přiběhli pro Petrtyla vy
pravujíce, co se stalo. Rozčilení bylo veliké
nad ohavností tou. Sbor byl pak donucen, by
nesnázím větším ušel, vžiti lavice zpět, ale po
horšení dítkám bylo dáno a více se jich tolik
do školy nesešlo. Škola klesala, Lípa klesala,
utvořila se Tělocvičná Jednota, převzala síň a
v té pokračovala škola ještě slabě. Škola měla
v záložně dluh, aby se ho sprostila nabídla Těl.
Jednotě, by tato vykoupila od školy částku ná
roků její a převzala dluh ten na sebe. To se
také stalo. Naposledy dávala se ještě zábava
ve prospěch školy. Zaplatilo se $30 ze síně,
sládek dal půl sudu piva zdarma a při zábavě
divným řízením výborů se prodělalo ještě $6.85.
Škola měla své protivníky, kteří se o to zasazo
vali aby přišla ze síně. Tom. Petrtyl celý sklí
čený v starostech o miláčka svého, školu, požá
dal sin Cesko-Am. Sokol za propůjčení, dával
zde zábavu pro školu a vytěžil čistých $60.
Zaplatil dluh školní a útraty a když už školu
nebylo možno vzkřísiti, poslal z přebytku toho
bezúčelně ležícího $30 prof. Klácelovi a za
zbytek nakoupil kněli pro školní mládež, které
odevzdal pak později založené škole česko-angl.

v 6. wardě v síni řádů C. S. P. S., kde se do
dnes nalézají. Ku konci praví p. Tom. Petrtyl:
„Háje věc dobrou a šlechetnou, udělal jsem si
nepřátelství mnohé, neb mne zvali fanatikem.
Vykonával jsem své povinnosti národní dle sil
svých, jak jsem se je naučil znáti ve vlasti.
Nelituji práce té, ale lituji toho, že účel tak
šlechetný byl změněn K tornu ke všemu spíláno mi veřejně, což mně bolí a boleti bude do
smrti. Jak to pro jiné pracovníky na národní
roli špatné povzbuzení v jejich práci a přeji,
aby se jiným vedlo lépe a aby bylo dílo jejich
korunováno lepším zdarem.“
Tomáš Petrtyl jest horlivým členem ,,Svob.
Obce“ dosud a osvědčeným i pilným ochotní
kem. V potu tváře vydělává chléb svůj při
svém řemesle a těší se lásce a přízni četných
přátel, kteří jej byli blíže poznali v čisté a ryzé
povaze jeho staročeské. Letos slavil 61. své
narozeniny jsa silen a zdráv ještě znamenitě.

Josef Jirásek.

»Jeden z prvních vzdělaných českých
osadníků a hudebník zároveň byl p. Jos.
Jirásek, rozený v 1824 v Dražících u Be
chyně, kdež byl učitelem a hudebníkem
vzdělaným a váženým. Do Ameriky při
šel v 1853 a do Chicaga v 1857. Nejdří
ve zkoušel to v New Yorku, pak ve Fila
delfii a tam byl varhaníkem v chrámu sv.
Alfonse. Nalezl tam p. Hubáčka, zlatní
ka z New Yorku, pak Gruenwalda obuv
níka a A. Hájka, nožíře. Pobyl tam tři
roky a odjel do Chicaga, kde se živil
hudbou, za kterou se v ony doby platilo
více nežli teď. Z hudebníků českých po
znal tu pp. Koláře st., Fr. Chadimu, Neu
mana, F. Turka, Jos. Pokornýho, Fr. Svo
bodu, Fr. Vilíma, Špejlu, Tomka, Koreckýho, a Fishmana (Čapka). v Utvořili se
záhy dvě čety hudební, neb Češi nemohli
hned z počátku spojití v jeden celek ani
v tom. Turek, Kolář a Fishman hráli
zvlášť, on pak s ostatními také. Odbývaly
se velmi pěkné zábavy české, kde se
všichni srdečně k sobě chovali, byli nad
šeni národním citem, v pořádku se vždy
sešli a bez policistů se bavili, rozešli a
neznámý byl ještě rozdíl kotolíků a svo
bodomyslných.
České obchody tu byly: Slavík hospo
da na severní straně; Brožek puškář a
brusíř na ulici Clark. Tento se zastřelil,
když vytahoval ránu z nabité staré pušky.
Ječmen měl pivovar na severní straně:
Borecký měl hostjnec na ulici Canal, kde
se scházeli četně češi a spolky se tu zaklá
daly; Aug. Kučera hostinský na Canal
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ulici; Stuchlík zedník; Jos. Novotný měl
řeznický krám na ulici Beach; pak toho
nechal, počal vařiti všeliké mastě na rány
a dělal doktora až do 1882, kde zemřel.
Hudebníci čeští měli bídu o nástroje
hudební, které byly zde velmi drahé, neb
byly vesměs z Evropy dovážené. V Chi
cagu býl sklad Baurův a později jiné. Hou
sle z Prahy stály za $65—$75. Jirásek
vyučoval několik dětí na housle, jako:
Fr. Hlavín, Vrchota, J. Kohout, a jiné.
Hudebníků českých bylo málo a kdo je
potřeboval, musel prošiti a platiti. U obou
sborů jich bylo dohromady asi 15 mužů.
Tehdy hudebníci neuměli arci držeti pe
něz, nenadavše se, že dobré jejich časy

brzy pominou. Obyčejně nejen v noci
hrávali, ale ve dne ještě pracovali a při
vydělávali dosti těžkou prací. Tak pan
Kolář pracoval ve dne v dřevárně, v noci
hrával a tak si hodně při dobrém spoření
pomohl. Nábožnosti v počátcích mezi Ce
chy nebylo. Někdy k vůli Cechům přijíždíval sem kněz český jeden k sv. Josefu na
sev.straně, k jesuitům. Jemu byl nápomoc
ný český obuvník Tauzer, jenž Cechy do
onoho kostela svolával, zpíval s nimi, kří
žovou cestu a litanie předříkával a jinak
pobožnosti konal.
J. Jirásek dosud vydělává si skrovné
živobytí hudbou, ale na učitelství zapo
menul docela.

Major Edward Preiss docestoval.
Všem čtenářům kalendáře „Ameriká
na“ známý rodák maj. Edward Preiss, jenž
cestoval kolem světa a popsal svůj živo
topis i své zkušenosti na cestách obšírněji
a podal je v předešlých ročníkách našich,
docestoval už. Koncem roku 1882 pustil
se z Texasu, kdež poslední celý rok cesto
val co jednatel kněhkupeckého a časopi
seckého závodu Aug.Geringera z Chicaga,
do Mexica a hodlal bezpochyby dostati
se na tichomořský břeh, kde chtěl vstou
pit! na nějakou lodí, aby se dostal přes
more do Asie. Měl v úmyslu procestovati Čínu, pokud bude možno, Indii a Arábii
a dostati se tak po druhé cestě kolem svě
ta do Londýna a tam neb v Rakousku pak
odpočívaje sepsati dopodrobna celý svůj
cestopis a zkušenosti, což by bylo dílo
velmi vzácné. Nedočekal se toho, ale za
hynul nedaleko od hranic mexických mezi
San Carlos a San Piedras. Jel s dvoukolým vozíkem a mezkem, maje na vozíku
české knihy a časopisy, s družinou Mexikánů. Byl nalezen mrtvý zanechán i s
vozíkem svým a ti kdo jej nalezli, domní
vali se, že byl od Mexikánů zavražděn a
oloupen. Než pozdější vyšetřování nena
svědčovalo podezření tomu a má se za to,
že zemřel přirozenou smrtí jsa nějakým
prudkým neduhem schvácen a nemaje ani
léku, ani ošetření potřebného. Žádali
jsme ony osoby, kterým dostaly se do ru
kou jeho věci, aby aspoň denník jeho nám
zaslaly, bychom o jeho posledních cestách

mohli podati zprávu, ale ani toho nám po
přáno nebylo. Peněz asi neměl žádných,
pro které by jej byli Mexikáné zavraždit!
chtěli, neb posýlal vše co vybral, až do
konce léta 1882 z Texasu p. A. Geringero
vi a výdělek jeho dle všeho nebyl tak
veliký, aby si byl mohl uložiti na cestu
mnoho peněz. Vozík a mezek byly asi
jeho celým majetkem a ani to mu nebylo
ukradeno. Byl právě 60 roků stár, když
zemřel, neb byl rozen v Praze dne 5. břez
na 1823. Do Ameriky přišel prvně v 1851
v Austrálii ztrávil 10 roků a vrátil se do
Londýna 1862. Rok na to přišel zase do
Ameriky a procestavav Jižní Ameriku od
tichého moře k .Atlantickému, zůstal pak
v Soustátí až do smrti své. Poslední je
ho zkušenosti na cestě z Floridy do Ari
zony vypsal podobně v ka endáři minulé
ho ročníku. Veliká škoda jest toho, že ne
mohl ustanoviti se na jednom místě, aby
byl podrobně sestavil cestopis svůj. Ne
měl nikde stání a stále jej to pudilo dále
a dále. Měl velmi důkladné vzdělání pří
rodovědecké, filosofické a vojenské a byl
přesným pozorovatelem života politického
i společenského,rozhodný a neoblomný ne
přítel lží a podvodů v každém spůsobu,
zvláště v náboženství a svobodomyslnost
jeho byla na slovo vzatá. Podáváme
obrázek na stránce 32 z fotografie přenešený na dřevo, jak vypadal se svým věrným
„Fritzem“ na svých cestách po Texasu
loňského roku.
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Srovnávací tabulka času v rozličných městech Ameriky a ^vropy. .Když
jest v g\few G^orku tolik, co udáno, kolik hodin je jinde?
NEW YORK

—

zpět
San Francisco, Cal,............
St. Louis, Mo.........................
Chicago, Til..........................
59
Cincinnati, O........................
55
Boston, Mass......................... ku předu
Londýn, Anglii.................
55
Paříž
ve
Francii
...................
55
\z
Řím v Itálii..........................
55
Berlín v Německu..............
55
Vídeň v Rakousku..............
55
Petrohrad v Rusku.............

. 6 ráno.

12 poledne

| 6 oilpol

2.47 ráno 8.47 ráno 2.47 odp.
4.55 ,,
10.55 ,,
4.55 „
5.0'6 „
11.06 „
5.06 „
11.19
X A. . X V ,,„
5.19 „
5.19 „
12.12 pol.
6.12 „
6.12, „
4.56 odp. 10.56 „
10.56 „
11.05 „
5.05 „
11.05 „
5.46
„
11.46 „
11.46 „
5.50
IX.
XX v ,,
11.50 „
11.50 „
12.01x „D
6.01 „
12.01 pol.
112.57 „
6.57 „
12.57 „

12 nůlnoci.

8.47 odp.
10.55 „
11.06 „55
11.19
12.12 „
4.56 ťáno
5.05 ,,
5.46 „
5.50 >>„
6.01 „
6.57 „

/

Dovozné clo.
Dle nové sazby platící od 1. Července 1883.
Bronz a bronzové věci..................... 45 ze sta
Deštníky, hedvábné neb alpakové-50
99
Diamanty a jiné drahokamy zasa
zené....................................25
99
nezasažené-................... -10
99
Domácí potřeby, potřebované již a
nikoliv k prodeji--------- svobodné.
Musí při nich ale býti
dosvědčení,že už jest jich
rok potřebováno.
Doutníky a papirusky musí býti
dovežené nejméně 3000
kusů, co jest pod to a
jsou li v bednách méně
než 500 kusů čítajících,
propadají zabavení bez
milosti a odvolání. Za
dovoz 3000 a více dout
níků platí se................... -$2.50 z libry
k tomu následující vnitř- a 25 ze sta
ní daň na doutníky a
cheroots-....................-$3.00 z tisíce.
Cigarety, když jest tisíc lehčí než
li 3 libry..................... ---50c. z tisíce.
Když váží tisíc přes 3 lb.................. $3.00 „
Dýmky pěnové,dřevěné a jiné, mi
mo obecné-----------------70 ze sta
Fotografie .........
- - 25 99
Hedvábí kusy, oděv a šály............. -50 99\
Hodinky kapesní.............. -______ 25
99
Hodiny visuté.................................... 30
99
Hudební nástroje-—.................... _25
Hudebniny tištěné........................
25 9 9
Klenoty, zlaté, stříbrné neb nápo
dobené všeliké------------ 25 99
Klobouky dámské z jakékoliv lát
ky neozdobené................ 20 99
ozdobené a vyšňořené—50 99
90

Knihy nové......................
25 ze sta
Všechny knihy přes 20 let tištěné,
staré a potřebované, pak
pro koleje a knihovny
veřejné, když jest to při
nich udáno a odpřísáhnuto------------------------- svobodné.
Koberce, Aubusson. Axminster a
vcelku tkané................ 45c.zčt.yardt
a 30 ze sta
Brusselské, tapestrie---- 20c. z čtv. yd
Saské,Wiltonské a Tour a 30 ze sta
nayské sametové —25c. z čtv. yd
Troj niťové a tkané be- a 30 ze sta
nátské................... —12c. z čtv. yd
a 30 ze sta
Sametové, patentové — 25c. z čtv. yd
a 30 ze sta
Kočáry.......................... -................... 35
99
Korále, sekané neb spracované --30
99
Kožešiny spracované...................... 30
99
Krajky hedvábné.............................50
99
bavlněné
---------------------40
99
99
nitěné - —........................... 30
99
99
Kuřácké potřeby a věci------------- 70
9 9
Kůže a výrobky z ní------------------ 35
99
Lihoviny v soudku méně než 14
gal obsahujícím se zaba
ví v celnici, jinak pla
tí se .................-.............. $2. z galonr
Lihoviny v lahvích, méně než tu
cet lahví propadá zaba
vení, jinak platí se- — $2. z galonu
3c. z lahve
Mýdlo, obecné a kastilské............20 ze sta
,,
skvostné, voňavé---------- 15c. z libry
Nábytek.......................... -.................30 ze sta
Náčiní řemeslnické potřebované s
přiloženým udáním od
přísáhnutým--------- --svobodné
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Nádobí porcelánové a parianské
jednoduché................. —55 ze sta
pozlacené a zdobené — 60 ,,
Obrazy..................
30 ,,
jsou-li malované americ
kými umělci a jimi sa
mými pod přísahou stvr
zené - - —.............
svobodné.
Obrazové rámce----------------------- 35 ze sta
Obrazy stereoskopické na papíře - -25 ,,
,,
na skle--.............. —*—40 ,,
Obuv, boty a střevíce......... ............ 35 „
Oděvy potřebované, s přiložením
odpřísáhnutého udání--svobodné.
Oděvy nové na prodej, vlněné celé
neb částečně-------------- 40c z libry a
,,
hedvábné celé neb čá 35 ze sta
steč ně----- ------------ —50 ,,
Pivo, ale, porter, v lahvích------- 35c. z galonu
v soudkách------- 20c.
,,
Plátno všeliké a plátěné výrobky-35
,,
Pozlacené a platýrované zboží—35
,,
Prádlo spodní bavlněné............. —40
„
,,
hedvábné-------50
,,
,,
,, vlněné pletené do 80c.
za libru ceněné------- 35c. z libry a
35 ze sta
,,
,, přes 80c. za 1b. ceněné-35c. z libry a
40 ze sta
Pušky a ručnice----------------------- 25 ,,
Dvojky, zadovky, pistole, broky -35 ,,
Rukavice kozinky------------50 ,,
Rytiny a tištěné obrazy------------- 25 ,,
Řemení a sedla-..... ..........................35 ,,
Samet hedvábný........................... - -50 ,,
,, vlněný a jiný------------------ 40 ,,
Skleněné zboží....... ......................... 45 ,,
Scctařské výrobky mramorové --30 „
Jsou-li od amerických
umělců zhotovené a pod
přísahou ztvrzené......... svobodné.
Starožitnosti, ne na prodej---------svobodné.
Stroje z všelikých kovů------------ 45 ze sta
Sály rozličné mimo hedvábné —35c. z libry a
Vína tichá jako klaret, šery, hock 40 ze sta
v soudkách--................. 50c. z galonu
,,
v lahvích až pintových-80c. z tuctu a
3c. z lahve
„
v lahvích až kvartových $1.60 z tuctu
a 3c. lahve
Šampáňská šumící vína v lahvích
až do i pinty............... -$1.75 za tucet
v lahvích až do pinty--3.50
,,
v lahvích přes pintu — 7.00
Voňavky - -- -- -- -- -- -- -- -- —$2.00 z galonu
a 50 ze sta
Zlaté a stříbrné zboží---------------- 40 ze sta

Zvířata pro plemenění určená s odpřísáhnutým
ztvrzením............ ............... svobodná.
Jiná zvířata
................. ............... 20 ze sta.
Pozn.—Každý příchozí do země může svo
bodně míti s sebou bez placení cla přiměřený
počet osobních věcí, oděvu, potřeb a náčiní,
kněh, jedny hodinky, jednu pušku zahraničné
práce a když si to nechá posiati za sebou, musí
posiati do celnice skrze jednatele přívozního
dosvědčení pod přísahou, že přibyl do země
během posledních 12 měsíců a že věcí těch uží
val přes jeden rok aspoň. Jinak by musel platiti z toho také clo. Kdyby vezl s sebou něja
ké doutníky méně nežli 3000 kusů, neb lihoviny
méně než soudek o 14 galonech, neb vína méně
než tucet lahví, propadá to vše zabavení co
nezákonitý dovoz.

Když si objednává někdo zboží z ciziny, mu
sí toto býti ohledáno a zecleno v přístavu (New
York, San Francisco, neb jinde) a pak se mu
vyplaceno jsouc, pošle. Ašak on může také nechati si je posiati bez prohlídky v New Yorku
do následujících měst, když přiloží výkaz přísa
hou ztvrzený a zvláštní nákladní lístek a napíše
na to ,,Z. T. in Bond“, a sice:
Atlanta, Ga. Detroit, Micli. New Orleans, La.
Baltimore,Md. Galveston, Tex. Philadelphia,Pa.
Boston, Mass. Hartford, Conn. Pittsburgh, Pa.
Buffalo, N.Y. Indianapolis, Ind, Portland, Oreg.
Chicago,111. KansasCity, Mo. PortHuron, Mích.
Cincinnati, O. Louisville, Ky. Rochester N. Y.
Cleveland, O. Memphis, Tenn. San Diego Cal.
Denver, Col. St. Louis, Mo. San Francisco, Cal.
Milwaukee,Wis. St. Joseph, Mo. St. Paul, Minn.
Toledo, O.

Cena zahraničních penízů kovových,
jak v celnicích Soustátí platí dle zákona
se dne 1. ledna 1883.

Z Rakouska
Z Belgicka
Z Dánska
Z Francie
Z Velké Britanie
Z Řecka
Z Německa
Z Itálie
Z Nizozemí
Z Norvéžska
Z Portugalska
Z Ruska
Ze Španělska
>>

Ze Švédská
Ze Švýcarska
Z Turecka

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

zlatý
platí zde
frank
koruna
>>
frank
>>
lb. steří.
>>
drachma , >
marka
lira
>>
zlatý
koruna
>>
milreis
rubl
peseta
>>
reál
>>
dolar
>>
koruna
>>
frank
»
piaster
>>

$0.40.01
0 19.03
0.26.08
0.19.03
4.86.66
0.19.03
0.23.08
0.19.03
0.40.02
0.26.08
1.08.
0.65.
0.19.03
0.04.08
0.96.05
0.26.08
0.19.03
0.04.04
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Rakousko.
1 zlatý (100 krejcarů)
platí zde asi 42 centy
1 centnýř (112 celních lb.) „
,, „
123| lb.
lmetr--.............. -.............. ,, „ „ 39| palce
1 loket (císařský).................. ,, „ „
0.85 yd.
1 litr.............
-,,
„ „1.06 kvartu
1 vědro (40 mázů)................ „ ,, „15 galonů.
Dánsko.

1
1
1
1

Krona (sto óre)............... - ------ asi 27 centů
pund-------------- - -------- -------„
1.10 lb.
fod----- -------- ---------- ---------1.01 stopy
pott.......... -.................. -............
„ 1.02 kvartu

Anglie, Skotsko a Irsko.
1 libra sterlingu (20 šilingů)--------- asi
$5.00
1 sovereign (20 šilingů).......... -.............
5.00
1 shilling (12 pence)------------------- „ 25 centů
1 penny--........................................... „
2 „
1 guinea (21 šilingů)--......................„
$5.25
1 tona (20 centnýřů) .— .............. „
2240 lb.
1 centnýř, cwt. (4 kvartéry).......... - „
112 lb.
1 kvarter‘(Čtvrť)-------------------------„
28 lb.
1 kámen (stone)------- ----------------- „
16 lb
1 gall on císařský—............ ........... „ 1.02 gal.
1 yard................ ........................... ..
„ 3 stopy

Francie.
Též tak v Belgii, Švýcarsku a jiných zemích.

Srovnávací tabulka teploměrů.

s

£
PS
—80°~ 100°

76
72
1 frank (100 centimů).................asi
20 ctů‘
68
1 sou —........................................ ,,
1cent 63*
60
1 kilogram neb Kilo (10 hektogr.) „
2.011b.
56
1 kvintal (100 kilo)..................... „
2204lb. 52
1 litr - -............ -........................... „ 1.06 kvartů
48
1 hektolitr (100 litrů)------------- „ 26 4 galonů
44
43
1 kilometr (1000 metrů)----------- „ 5280 stop
40
1 metr (100 centimetrů)----------- „ 39| palce
36
1 hektare (100 arů neb 10.000
32
čtv. metrů)................ „ 2.471 akr.
29
28
Německo.
24
1 marka (100 pfenigů).......... -........... - asi 25 ct.
20
19
Ostatní jako ve Francii.
16
Hollandsko.
12
10
1 zlatý, guilder (100 krejcarů)............ asi 41 ct.
8
Ostatní jako ve Francii.
Ü
Italie.
0
— 4
1 lira neb frank (100 centesimů)-.— asi 20ctů.
- 5i
1 soldo (5 centisimů) —................... „ 1 cent
— 8
Ostatní jako ve Francii.
—10
—12
Španělsko.
—14
—16
1 peseta (100 centavos).......... -........... asi 20 ctů.
—19
1 arroba (25 kastil. liber)...................... „ 25| lb.
—20
Ostatní jako ve Francii.
—24

Fahrerheit

pro cizí a domácí peníze, míry a váhy.

Portugalsko.
1 milreis............ .................................. asi
$1.10
1 arroba (32 arratel neb liber)-— „ 324 lb.
lpé............ .......................................
„1.08stopy
1 almude----------------------- ---------- „ 4.42 gal,
Rusko.
1 rubl (100 kopejek)............ ........... asi 52 centy
1 pud (.40 funtů)............................... „ 36.111b,
1 fnnt------------ ---------- -------- - - „
0.90 lb.
1 aršín.............
— ,, 28 palců
1 vědro----- -v------------ - ---------- ,,
3i gal.
Švédsko a Norvézsko.
1 krona (100 óre)--............ ........... asi 27 centů
1 skalpund....... ........... -------- „
0.941b,
1 fot----------------------------------- - „ 0.97 stopy
1 kanna........................ -................ - „ 2| kvarti>
lam......................
- „
41i gal
1 fjerding------- ---------- ------------ „
84 gal.
Turecko a Egypt.
1 piastr..................... ............. ......... asi
4.04 ct,
1 kantar (44 oke)........................... „
1244 lb,
1 oka........... ................................... „
283 lb,
1 pik ----------.....................
„ 27.9 palců.

Celsius.

Tabulka srovnávací

212°..

95
90
85
79i
75
70
65
60
55
53
50
45

203
194
185
174..
167
158
149
140
131
127..
122
112-3

40
37
35
30
25
24
20
15
13
10

104
98..
95
86
77
76..
68
59
55..
50

2
0
— 5
— 7
— 0
—12*
—15
-18
-20
-24
-25
-30

35
32..
23
20
14
10
5
0..
— 4
-10
—13
—20

Bod varu vody.

Líh se vaří.

Lůj taje.

Hořečkovitá horkost
Teplota krve

Teplota^letní.

Mírné poěasí.

Bod mrazu vody.

Frahrenhti'ova nubn

O ZE ZLT .ZL·
Stř,

$8

$8.50

$9.b0

0

$11.50

12

ZD re ± “V" ±

$12.60 $13

$13.50

$14 $14 50 $15

$15.50 $16 ( $16.50 $17 $17.50 $18 i $18.50

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
lf
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
5
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
3
3
3
2
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
5
4
4
4
3
3
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
4
4
11
11
11
10
10
10
9
9
8
9
8
8
8
7
7
7
6
6
5
6
5
5
13
13
12
12
12
11
11
11
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
6
7
6
6
14
15
I
14
14
13
13
12
12
12
11
11
10
10
8
9
10
9
8
8
7
7
6
8
16
17
16
15
15
14
14
14
13
13
12
12
11
10
10
11
9
9
8
9
8
7
9
19
18
18
17
17
16
16
15
15
14
14
13
13
11
12
12
11
10
10
9
9
8
10
37
36
34
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
18
19
17
16
20
54
56
53
51
50
48
47
45
44
42
41
39
38
35
36
33
32
29
30
27
26
24
30
72
74
68
70
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
85
1
32
40
|
88
93
90
83
80
78
75
73
70
68
65
63
58
60
55
58
50
45
48
43
40
50
1.11
1.08
1.05
1.02
99
96
93
90
84
87
81
78
75
72
69
66
63
60
57
54
51
48
60
1.30
1.19 1.23 1.26
1.09 1.12 1.16
1.05
1.02
98
95
91
88
84
81
74
77
70
63
67
60
56
70
1.48
1.44
1.40
1.36
1.32
1.24 1.28
1.08 1.12 1.16 1.20
1.00 1.04
96
88
92
84
80
72
76
68
64
80
I. 67
1.62
1.53
1.58
1.40 1.44 1.49
1.35
1.22 1.26 1.31
1.17
1.13
1.04 1.08
95
99
90
81
86
77
72
90
1 85
1.80
1.70 1.75
1.65
1.55 1.60
1.50
1.40 1.45
1.35
1.30
1.25
1.15 1.20
1.10
1.00 1.05
95
90
85
80
100
3.40 3.50 3.60 3.70
3.10 3.20 3.30
2.30 2 40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00
2.00 2; 10 2.20
200 1.60 1.70 1.80 1.90
5.10 5.25 5.40 5.55
4.95
4.80
4.50
4.65
3.75 3.90 4.05 4.20 4.35
3.00 3.15 3.30 3.45 3.60
800 2.40 2.55 2.70 2.85
6.80 7.00 7.20 7.40
6.60
6.40
5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00 6.20
400 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 420 4.40 4.60 4.80
6 75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8 50 8.75 9 00 9.25
500 4.00 4.25 4.50 4 75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6 50
9.90 10.20 10.50 10.80 II. 10
8.10 8.40 8.70 9.00 9.30 9.60
600 4.80 5 10 5.40 5 70 6.00 6.80 6 60 6.90 7.20 7.50 7.80
9.45 9.80 10.15 10.50 10.85 11.20 11.55 11.90 12.25 12.60 12.95
700 5.60 5.95 6,30 6.65 7.00 7.35 7.70 8.05 840 8.75 9.10
10.80 11 20 11.60 12.00 12.40 1 12.80 13 20 13.60 14.00 14.40 14.80
800 6.40 6.80 7.20 7.60 8.00 8.40 8.80 9.20 9.60 10 00 10.40
12.15 12.60 13.05 13 50 13.95 14 40 14.85 15.30 15.75 16.20 16.65
900 7.20 7.65 8.10 8.55 9.00 9.45 9.90 10 35 10.80 11.25 11.70
14.00 14.50 15.00 15.50 ' 16 00 16.50 17.00 17.50 18.00 18.50
1000 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50
27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00
2000 16.00 17 00 18.00 19.00 20 00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00
v/
Vysvětleni toító.-Poěet stop jest podán na levo v prvním sloupci a cena tisíce stop stojí v hlavé ostatních sloupců Abyste tabulkymohli použiti,
nalezněte sloupec, v jehož hlavě stojí cena, jaká připadá za tisíc stop; pak sledujte po sloupci dolu lak daleko, až jste na. ě slu které^značí počet stop žádou
cí. Nalezněte pak co stojí sto, pak deset a pak co stojí jednotlivé stopy a tyto th obnosy pak sečtěte dohromady. Kuj.(kladu
Co stoji
stopy dříví
když stojí tisíc stop $17.50? V sloupci, nad kterým jest nadepsáno $17.50 nalezneme proti 700 obnos $12.2o, naprot. M^opám nalezneme $0.3o a naproti 4

1
2
8
4
5
6

stopám nalezneme $0.07; dohromady to dělá $12.67, co jsme hledali.

$50,000 K. prů-joen-í.
3. 5\ Sl^pvncl·,

efCo&ovpt,

-veřej xxý- notář.

čeolcý· prá^xxílc.

^OhOv' 4 &
— mají zařízený kancelár —

Právní a Notářský,
ó. 581 Blue Island Ave. Chicago, 111.
------ kde vedou-------

Bankovní, Dozemkový, Mini, železnici a polffllcí ottí
Oddělení právnické a notárske,
poskytuje služby a radu v soudních záležitostech, zastupování při soudech, prohlížení
abstraktů a vyhotovení veškerých notářských listin. Zvláštní pozornost věnujem vymá
hání dědictví a jiných pohledávek v Čechách a Moravě, kteréž pomocí spolehlivých práv
nich zástupců v jmenovaných zemích co nejrychleji a nejlevněji vyřizujem. Vystavujem
plnomocenství a kvitance. Listiny do Cech a Moravy určené opatřujem potřebným
konsulským stvrzením.

Oddělení bankovní a směneční.
Půjčujem peníze na nemovitý majetek v jakékoliv.částce za mírný úrok. Obstaráváme
inkasso a vydáváme poukázky na všechna místa tu i cizozemská. Kupujem a prodováme cizozemské mince dle běžícího kursu. Zvláštní pozornost věnujem peněžním zásylkám
do Cech a Moravy.

Oddělení pozemkové a pojišťující.
Nabízíme ku koupi četné pozemky a domy v různých částech města. Pojišťujem zboží
nábytek, domy atd. u spolehlivých společností za mírnou odměnu.

Oddělení přeplavní a pojišťující.
Vystavujem přeplavní lístky po světoznámých parníkách Hamburských a Brémských.—
Prodáváme též železniční lístky do všech končin amerických.— Za ryrhlé vykonání všech
prácí nám svěřených ručíme. Dopisy zodpovídáme okamžitě.
8 veškerou úctou

■V

Kohout Äc Stépiira.

J. B. Běl ohradského

řt obchod

Pozemkový, přeplavní a pojišťující proti ohni
číslo 376-378-380 Blue Island Ave·,
CIIICAírO.

ILLIIVOrS.

Poskytuje půjčky na nemovitý majetek za mírný úrok.
Kupuje a prodává cenné papíry a cizozemské mince dle běžícího kursu.
Obstaráva inkasso a vystrnuje poukázky na všechna místa tu i cizozemská.
Zašitá peníze pomocí n ej hl a vnější ch bankovních domů v Čechách a Mo
ravě v jakémkoliv obnosu bezplatně a beze srážky až do domu přijímatelu.
Zvláštní pozornost věnuje vymáhání dědictví v Rakousku a Německu,
kteréž pomocí spolehlivých právních zástupců v jmenovaných ze
mích vždy k úplné spokojenosti všech klientů a za malou náhradu
vyřizuje.
Vyhotovuje notářské listiny všeho druhu správně a levně. Obstarává
průvodní listy (pasy) do Čech.
Kupuje a prodává pozemky a domy zde i na venkově.
Pojišťuje proti ohni domy a všeho druhu zboží a nábytek u nejspolehli
vějších společností.
Má hlavní jednatelství věhlasných, Hamburgských, Bremských, Rotter
damských a Vlašských paroplavebních společností.
Vypravuje cestující na všechny místa zeměkoule.

Písemné dotazy obdrží náležitou okamžitou odpověď.

Porada a vysvetlení zdarma.
·

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

Pq pacaladieh ser.-něm. Lleydiu prepCarsn© byt® do k©nc© reku «881

Společnost tato má následující parníky
Braunschweig 3.500 ton, --kap. Pohle,
Nuernberg,—3.500 ton,- -kap. Jaeger,
Ohio----- - ' 3.500 ton,--kap. Meyer,
Leipzig--------- 3.500 ton,--kap. Pfeiffer,
Baltimore,
2.500

America,.........3 500 ton, - - kap. Hamelmann
Weser---------- 3 500 ton, - - kap. Bruns,
Strassburg,—3.500 ton,--kap. Heineke,
Hermann,----- 3.500 ton,--kap. Baur.
ton, - - kap. Hellmers.

nFlxxji pra,-vid.©133.e lEeiziä.^'cla. S clzxi mozi

CRST PŘEPLAVNĚ OBNÁŠÍ;:

Z BALTIMORE DO BŘEMEN: I
Z BŘEMEN DO BALTIMORE:

od. j ed.xxc>lxo clo ôL^ra.xxác'ti

^©lC'vfLaxvi

Z Břemen do Baltimore po parníkách Severo-německého Lloydu, z Baltimore
do Chicaga dráhou Baltimore a Ohio.
Místo, kde se na parníky Severo-něm. Lloydn 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 cenách nejlevné^ších, které žádná dráha ani zNew Yorku ani z Philadelphie poskytnout nemůže.
Při příchodu parníku uzavře se nádraží všem nepřísluřícím sem lidem, aby vystěhovali nepadli do
rukou podvodníkům a vydíračům, jak se zhusta děje na jiných přístavištích.
—i-·..*

± -

O bližší vysvětlení obraťte se na

S©H)& ©©m
5 South Gay Street,
BaCttntepa,
·
·
·
Maeylanaí.

—

true
cis. kr. rakousko-uher. konsnl,
2 So.’GCarfc 31.,
Chieaga, Wtlaats.

Theo. A. Wondřejka.

Otto E. Legro,

veřejný notář.

Český právník.

Xjegrxo
4

'

právní, pozemková,

571 Blue Island Avenue, — Chicago, lllinois.
Zastávání veškerých pří u státních a spolkových soudů.
Vyhotovují veškeré práce notářské, postupní listiny na příbuzné do
staré vlasti, plnomocenství, poslední vůle, smlouvy prodejní a stavební,
vymáhají dědictví z Čech, Moravy a Slezka. Obstarávají půjčky peněž
ní na mírné úroky. Zásilky peněz do Čech, Moravy a Slezka, jakož
i přeplavní lístky do Evropy a zpět.
Zvláštní pozornost se věnuje kolektování peněz ze všech částí světa.
Pojišťují proti ohni u nejlepších společností; obstarávají placení všech
daní jakož i kolekci nájmů pro pohodlí krajanů svých dle přání. Zhoto
vují veškeré dopisy příbuzným a dotazy na veškeré civilní, vojenské a
duchovní úřady v staré vlasti za ceny levné. Prodávají loty, domy a far
my v městě i na venkově.—JV.B. Všecky dopisy se zodpovídají neprodlené.

frant. nowak,

- 3

® Císařsko-královský rakouský koiisnlát.

®

I

®
ILLINOIS r
CHICAGO,
®
—
, s
Prodej lotu, domu a farem! ffl

Vystavuje zákonitá plnomocens^V1· Vyzveduje lacině a pře
sně dědictví, podává zprávy u
věcech vojenských a všech záležitostech právilích zdarma.

Též prodej

HlSYiií jednate’ství Severo-NBm. Lloydu.

g. přeplavních |

a železničních lístků.

(S) Mluví a dopisuje česky.

Vymáhání dědictví a zásylky
peněz. Pojištění proti ohni. . (J)
'

'

'

'

"1

Číslo 2 jižní Clark ulice,
Chicago, lllinois^

číslo 72.9 jižní Halsted ulice,

čepuje pravé plzeňské české bledé pivo z 12. ul.
Gí^a Seippiiv
O dobré i teplé zákusky jakož i výtečné doutníky je postaráno.
Mé hosty obsluhuji jen dobrým zbožím, důkazem toho že požívám
u českého obecenstva velkou přízeň.

S veškerou úctou

✓

✓

Saltzer <& ľF’eldt.

Plzeňská Pivovarnická Spol. v Blue Island, lil.
-

L. J. Kadiš,
JS. Spitz,

-

-

předseda.
- tajemník.

J. B. Bělohradský, pokladník.

Písárna nalézá se

v č. 7 La Salle ul.
Vaří nejzdravější podle českého spůsobu kvasni
cové i stáčené pivo, láhvové pivo na kvasnicích vaře
né, nejlepší to výrobek v Spojených Státech.

Zasýlá se na objednávku všude.

Jos. ŠteffkLSi,
neistarsí český závod

743 J. NALSTED ULICE 743

obchod obuvnicky
v Chicagu,

má na skladě veškeré druhy obuvi a obsluhuje zejmena kraja
ny co nejsvědomitěji zbožím jen
jakosti nejlepší.— Zakázkovým
prácím věnuje sc zvláštní po
zornost. Chová na skladě zbo
ží jen dobré.

r-4

434 již. Halsted ulice.
Kdokoliv by si přál s kraja
nů zlatnické aneb hodinářské
zboží, obraťte se na můj závod
neb budete poctivě obslouženi.
Zakázky z venkova a ctěných
spolků se vyřizuji rychle a svě
domitě. S úctou
JOSEF ŠTEFFEK.

Peníze půjčují
na majetek pozem·

kách úplně jistě a
spolehlivé.

Greenebaum Sons,
72 Dearborn ul.

se i alezajících —

v libovolných část-

'—

ky. Ukládání peněz

na skladě

kovy na nízké úro-

obdrží každý na požádání se zdarma, když
oň přihlásí a zašle 2 ct- poštovní známku.

nej staral český

KNĚHKUPECTVÍ
olxo-vá, zia sl£lebd.ě :
CJeoiiy.

Krásné dílo monumentální, popis to
veškkrých krajin, měst, míst památ
ných; hradů, zámků atd., s částečným
jich dějepisem. Společnou prací spiso
vatelů a umělců českých za vedení Fr.
Ad. Šuberta. S mnoha a krásnými, umělecky provedenými vyobrazeními.
Celé dílo rozděleno bude v následující
částě: I. Šumava.—II. Vltava (Od
pramenů ke vtoku do Labe).—III. Na
jihu.—IV. Plzeňsko.—V. Pod Brdy.
VI. Na česko-moravské vysočině. —
VII. Sázava. (Od hranic ke vtoku do
Vltavy).—VIII. Od Sázavy po Labe.—
IX. Praha (s okolím).—X. V kraji vý
chodním.—XI. Krkonoše.—XII. Labe.
(Od pramenů pod Hřensko). — XIII.
Mezi Labem a Jizerou.—XIV. Na se
veru.—XV. Středohoří.—XVI. Kruš
né Hory. —XVII. Oharka. — XVIII.
Mezi Oharkou a Berounkou. — XIX.
V kraji západním.—XX.Smrčiny a Če
ský les. Každá tato část obsahovati
bude několik sešitů. Dosud vyšlo v
Praze 12 sešitů. Sešit stojí u nás 50c.,

nej důkladnější dosud vydaná mapa krá
lovství Českého v barvotisku v 9 listech
a stojí $3.50, napnutá na plátně $5.—
Mapa tato neměla by chyběti v žádné
domácnosti, zejmena ne v písárnách,
místnostech spolkových, kancelářích
a tak dále.
Poštovní anebo expresní výlohy pla
tí objednavatel sám zvláště.
Karel Havlíček Borovský.

Nejslavnější publicista českého náro
da. Napsal Karel Tůma. Vypsání úpl
ného životopisu slavného tohoto zajisté
každému Cechu muže věnované stateč
ným porotcům Pražským a Kutnohor
ským, kteří soudili Karla Havlíčka dne
13. dubna 1849 a dne 12. listopadu
1851. Památné toto dílo nechť opatří
si každý upřímně smýšlející Cech. Vy
jde as v 6 sešit., sešit za 20c. s poštou
22ctů. Dosud vyšly 3 sešity.
Krásné dva obrazy, Jan Hus a Jan Žižka.

V nadepsaném závodě lze zároveň
dostati dva krásné obrazy (chromo-litografie) slavných těchto dvou mužů Če
Hrady a zámky české.
ských. Obrazy ty co do provedení jsou
Jiné krásné dílo s vyobrazeními veš nejlepší z dosud vůbec vyšlých a nemě
kerých zámků, hradů, zřícenin atd. čes li by zajisté v bytě žádného probudilého
kých, nejpřědnějšími umělci českými národovce chyběti. — Cena jich jest
kreslených. Popisuje Aug. Sedláček tak mírná, že každý si je snadno může
a kreslí Karel Liebscher. Vyjde as 30 zaopatřiti, stojíť nalepené na plátně kus
sešitů. Cena sešitu 50 ctů.
pouze $1.00—oba $2.00 ve skvostných
rámcích oba kusy rozličně od $4.60c.
Velká generální mapa Čech.
počínaje až do $7.00 Protož nemeškej
Obsahuje veškerá města, vesnice, sa nikdo, kdož aspoň poněkud milý svůj
moty, zámky, hrady, vůbec místa veš krb domácí okrášliti miníš a zaopatř
kerá v Cechách. Jest to ta největší a sobě podobizny tyto, čímž byt svůj z

okrášlíš, nejen obrazy krásnými, nýbrž
i obrazy mužů v dějinách českých tak
velice proslulými.
Po2n.—Dovoz po expressu musí so
bě zasýlatel platiti zvláště jakož i bali
vo. Balné obnáší za nezarámované 10c.
a za zarámované 59 ct., neboť se musí
ve zvláštní bedně zasýlati.

První čítanka
česká pro školy česko-americké, sestavena od
Fr B Zdrůbka, páté rozmnožené vydání, opa
třena četnými obrázky k čtění náíežeiícími a
učení pro dítky zábavnějším a zajímavějším
činícími, tak též písněmi dětskými, pak několi
ka stránkami návodu ku kreslení a návodu ku
krasopisu. Cena vázané v tuhé vazbě obnáší 30
centů s poštou 35c.

Druhá čítanka
česká pro školy česko-americké. Sestavil Fr.
B. Zdrůbek. . Druhé rozšířené a obrázky čet
nými opatřené vydání. Obsahuje v pěti oddě
leních články zábavné i poučné pro české dítky
zvláště, jakož i písně mnohé, i deklamánky, z
oboru obecného života, dějepisu, přírodopisu,
zeměpisu a mravouky a zvláštní zřetel byl brán
na výběr velmi pěkných vyobrazení přimě
řených ku článkům. V mravoučních článcích
jest zřetel brán na ústavu a zákony republiky
americké, na složení vlády, na povinnosti a
práva občanů a na mravoučné zásady čisté lid
ské. Knížka ta užitečná o 184 stránkách stojí
jen 60ctů. s poštou 65ctů.

Třetí čítanka
pro školy česko-americké i pro domácnost, kte
rá obsahuje vypravování z dějin Spojených
Států od jich založení až do nejnovější doby po
zvolení piesidenta Arthura a jest opatřena vel
mi četnými obrázky, podobiznami a barvotiskovými mapami k dějinám náležícími, slouží
velmi dobře za dějepisnou knihu pro americké
mladé občany a jest velmi užitečnou v každé
české domácnosti. Jest sestavena od Frant. B.
Zdrůbka, čítá 292 stránky a stojí vázaná velmi
pěkně v plátně $1 s poštou $1.10.

Anglický vystavovatel
(Spelling Book), navedení ku správnému vyšlovování, hláskování, slabikování, čtení a psaní
anglických slov s udáním výslovnosti a českých
významů, pro školy a samouky sestavil Fr. B.
Zdrůbek. Tato kniha jest velmi důležitá pro
každého kdo se chce naučiti čisti po anglicku
a vyslovovati správně a jest to velmi lehký ná
vod pro učitele a žáky, jak by bez namáhání a
omrzení účelu svého dosáhli. Cena knihy té
o 215 stránkách, v tuhé vazbě 90 ctů. a s po
štovní zásylkou $1.

Základové českého pravopisu a mluvnice
pro školy česko-amer. sestavil Fr. B. Zdrůbek
Malá knížečka tato o 92 stránkách, slouží ti má
učitelům a žákům za stručný návod k správné
mu českému psaní a mluvnická pravidla v ní
obsažená jsou ta nejhlavnější, která musí kaž
dý znáti, kdo chce česky psáti a poslouží k úče
lu svému dostatečně· Cena i se zásylkou 25ctů.

Pozvání ku prcdDlacení časopis!
„Svornost,“ 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
čelem světě, mimo politické, poučné a zábavné
články, dva romány, mnohé drobné povídky i
všechny místní zprávy z Chicaga, jakož i vše,
co do denních listů naše čtenářstvo očekávali
muže. Cena jest velmi mírná, neboť stojí mě
síčně i s ,,Duchem Času” a s poštovní zásylkou.
70 ctů. na měsíc, na čtvrt roku předplacením
$2 na půl roku $4 a na rok předplacením $7.50
,,Amerikán” jest týdenník, který obsahuje
nejhlavnější udalosti světové za celý týden se
brané z telegramů denních, články politické,
poučné i zábavné, romány, obchodní přehled a
trhy každotýdní a mnoho poučného a každému
nevyhnutelně žádoucí vědění v zemi této.
„Amerikán” vychází ve spůsobě velikého kni
hovního formátu o 32 stránkách, jest sešitý a
oříznutý, tak že může každý po jeho vyzdviže
ní z pošty hned bez obtížného skládání, řezání
a trhání nalézti si, co hledá, zábavu neb noviny,
články neb trhy, {Ameriku neb, Evropu a zví
všechno, co 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.
„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 předplatitelé na Amerikána dostáva
jí Ducha Času jen za příplatek $1 ročně a
předplatitelé Svornosti denní dostávají Ducha
času zdarma.—Kterýkoliv z těchto listů pošle
se na požádání zdarma na ukázku.

OPRAVY:
Na stránce 193, 8. řádka s hora má státi: do
1853. Na stránce 202, 10 řádka z dola má státi:
„církev udělala velké přechmaty, ale běh času
nedá se zastavili. “ Na str. 202, 2 sloupec, 6
řádek s hora, má státi: Jednatelem byl pan
Fr. P Barcal a učitelem p L. Dvořák.
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Obchod pozemkový a půjčování peněz na mírný
úrok na pozemkový majetek v městě i venkově

Vymáhání dědictví z Evropy
C^sJEDNATEL^a

pojišťující proti ohni ve spolehlivých společnostech.

Zkoumání abstraktů u všech majetkových listin náležející do
toho oboru.—Přeplav přes moře do všech hlavních míst celé Evropy

■(

Otto Peltzer,

S. C. Knight, notář.

At především k tomu hledí od prodávaiícího maji
tele obdržeti úplný abstrakt, aby právo majitelské
prodávatele mohl nechat prozkoumati. Pak teprvé
můžete položití závdavek a abstrakt odevzdati znalci
ku prozkoumání. Opomene-li tak učiniti, může se
mu lehce přihcditi, že vyhodil peníze za úplné bez
cenný titul majetkový.

číslo 85 Washin gIon ulice,
zhotovili za posledních čtyř roků přes 12,500 abstraktů
a prozkoumali přes 2000 titlů majetků za něž ručili.
Otto Peltzer jest již od roku 1853 se záležitostmi ma
jetku pozemkového obeznámen. — Veškeré prácd pí
semné této firmy jsou úplně zaručené.

Otto Peltzer & Sp., číslo 85 Washington ulice,
CHICAGO, ILL.

