Amerikán
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*
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následující

Zpěvy pro mužské hlasy.
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' s průvod,
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Partitura vaz............................. 8 —
Partit, a čtyřhlas. vázJedne řady
1/ 60
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80
20
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60
50
80

R. Nejedly: Vytrvej" partit.80 h.

hlas po 20 h
part.a 4 hlasy

polka)

part. 1 K 20 h

.4 hlasy po 30 h
1

Staré panny................1

Rnaipiani.............

1

SlesL duetto ....

1

Ro n tčeno va -Fotografů: ~
Tak se točí svět. . ~~

To by mělo byt. .. ~
Kukačka.................... ~
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80
80
80
80

v celku
___ Jarní pochod sbor a sóla

part.

4 hlasypó30 h

v celku
4-hlasy po 20 h
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čtyřhlas:

J. Nes vera -.Latinské repuiem.

• Ceny jako Vlastimil.
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dlivý hlas . ......................
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\las............... . ·...................

itů iedně radv pohromadě

1

80
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64
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1 60

G. Lásek: Hymnus. A oslavě J. V.

J. Drahorád: Česka mše

El mil * 37 sešitů

2 40

A. Praus: Cechové! part. 80 h

Kostelní

ter.cr II., Bas l.( Bas II.

2 Ao

1'20h

part.60 h, hlasy po 10 h celek

mužské:

ešít čtyřhlas a part....

1 60

___ _ Upřímná láska sbor a sóla

%
hi8n8'
1 Cd · i cu ·

edly : Staří mládenci. . .

irozpevy

První rada,

Čtyřhlas, váz.z kterékoliv řady

po........................-

na policajt (pro bas). . .

1
’
v
Ve_vkusne skvostné vazbě
po 10 sešitech vjednom svazku :

jedne

—
Kuplety
líní klid. 2. Vrátí se zas.
neslyší

K h

Kostelní sbory jsou ve Vlastimilu.

v ses. 1.24.6.9.11.12.13.25. 34.
Pohřební sbory: useš. 2.3.9. 34.
Mužské Operety:

1. Sezen/

Z. Starý pote

1 —

Nove přestavená sin ('esko-Amerického Sokola v Chicagu. 111., dohotovená 1884

Po vyhoření svém nově přestavená sin řádů Č. S. P. S. s česko angl. školou v Chieago, lil.,
dohotovená roku 1884.

X1\f

Národní kalendář
na rok 1885

ROČNÍK VIII.

S mnoha obrázky vážného i žertovného obsahu.

CHICAGO, 1LL.
eídzyReiii a náWaSem

čl iiy.

č. 463 j-tó. (Saiiaí iiíice.

Obsah tohoto Icaloiiclá/re.

Titulní obrazy: Národní síně chicagské.
stbánka
Kalendář roční.—Letopisná znamení a čísla. — Pohyblivé svátky.
Přehled roku 1885.— Postní dni. — Zatmění slunce a-měsíce.
3
Rubriky měsíční se jmény katolickými a evangelickými, jakož i
vložky pro poznamenání příjmů a vydání v domácnosti, úka
zy na nebi, židovský kalendář a historický kalendář................
4 27
Seznam jmen...........................................................................................
28
Tabulky ku vypočítávání úroků..........................................................
30
Tabulka mzdy na základě desíti hodinné denní mzdy.....................
31
Ptáče. Báseň s illustraci napsal J. V. Sládek.................................
32
Před dvaceti lety. Původní historická povídka. Fíše II. Chotek.
33
Zena. Jaroslav Vrchlický v knize „Poutí k Eldoradu“................
66
Poupata. Jaroslav Vrchlický v knize „Co život dal!“..................
66
Na v< dách Miss’ssippi. Scéna z jiho amer. života od Otty Ruppia.
67
Na severu i na jihu. Drobné črty z poslední » merické války ob
čanské. Po různu sebral a z angličiny přeložil Gust. B. líeišl.
102
Slib. Úryvek z převratného žití. Z angličiny od J. Č..................
112
Pro smutné chvíle..................................................................................
121
Nová země. Pro kalendář „Amerikán“ napsal Adolf Hejduk. .. .
129
Osada separatistů v Iowě. Píše Josef Buriánek..............................
131
Bratřím v dáli. Báseň od J. V. Sládka.............................
133
Pět let na lovu velrybů. Vypravuje Frant. Brodský z New Yorku
(s vyobrazením)......................................................
134
Ze života prvního Čecha v Detroit, Mich. Vypravuje Fr. Pospíšil.
(s vyobrazením)............................................................
....
142
Čechové v Detroit, Michigan.......................................................
145
Úryvky ze života Uherských Slováků v Americe. Věrně podává
J. F. Vosatka..........................................................................
146
Zlo národohospodářské v lidu. Dle Maxe Nordaua tlumačí F.B Z.
149
Dva české sněmy v Chicago, 111. Sestavuje F. B. Z......................
163
Pomník prof. Lad. Klácela, v Belle Plaine, Iowa. (vyobrazení).. .
171
Pro dům a hospodářství........................ .................
175
Dr. Antonín Chládek (s vyobrazením......................................
179
Národní síň Slovanské Lípy v Manitowoc, Wis. (s vyobrazením)...
180
Naše obrázky..................................................................................
183
Jaio v zimě........................................................................................................ 100
Město Boston (s vyobrazením)............................................................
191
Obyvatelstvo měst Soustátí................................................................
196
Tabulka ukazující rozdíl denní doby..................................................
199
Počet volitelských hlasů pro presidenta............................................
200
Zákony v obchodu v denní potřebě....................................................
201
Zákony a pravidla poštovní...........................................................
202
Zákony o přiobčení ..............................................................................
203
Zákon o domovinách.............................................................................
203 ·
Francouzská neb metrická soustava měr a vah.................................
204
Anglické a americké míry a váhy........................................................
205

Kalendár· roční.

od
od
od
od
od
od
od

vynalezení knihtískařství-.......................... 445
objevení Ameriky....................
303
vynalezení dalekohledů--.........................-276
uzavření míru westfalského........................ 237
prohlášení samostatnosti Spoj. Států----- 109
Opravený kalendář zaveden ve Spojených
Státech 21 zářím 1853, kde poručeno bylo miste
1. září psáti a čítati 21. září.
od
od
od
od
od

V obyčejném roce 1885 čítá se:
stvoření svčta dle počtu židovského-—5645
stvoření svčta dle počtu Calvisiusa-—5885
zboření Jerusalema..... ...............— - —1812
zavedení
kalendáře juliánskeho------ 1930
,,
,,
gregoriánskeho------- 303
,,
,,
opraveného-- .......... 186
vynálezení prachu a střeliva..........- - —595

Letopisná znamení a čísla.
Římský počet.........................................
13
Nedělní písmeno--.................-.......................... -D

Roku 1885 jest zlaté Číslo ................................... 5
Epakta.......... -.................. -............
XIV
Sluneční kruh ............................ -....................... 18

*

r^olrylilivé svátky.
Jména Ježíše.............. -.............................. 18 ledna Navštívení Panny Marie............ .........5 červene·'
Sv. andělů strážných................................... 6 zář'
Neděle devitník (Septuagesima)-.......... 1 února
Popeleční středa...................................... -18 února Jména Panny Marie.............
3 srpna
Všeobecné posvěcení chrámů............ 8 října
Neděle velikonoční................
-5 dubna
Dnové prosební.................. --11 12 a 13 května • První neděle adventní----------------- 29 listopadu.
Slavnost růžencová..................................... 4 října
Na nebe vstoupení Páně...................................... 14května
Neděle svatodušní------------ —............ 24 května
Slavnost sedmibolestné Panny Marie-27. března
Nejsvětější Trojice.......... -.................... 31 května
Slavnost srdce Pána Ježíše-............. --12. června
Božího Těla.............. ............................. 4 června
Slavnost drahocenné krve Pána našeho 6. čce
Památka neodvislosti................... —4 července | Zvěstování Panny Marie........................ 25 března

JL^x-eliled roku 1885.
Masopust trvá od 7, ledna do 17. února, tedy . stu dne 4 dubna Půst trvá 45 dní. Mezi vá6 neděl. Začátek postu 18. února., konec po- I nocemi a popeleční středou jest 53 dnů.

Postní
I. 25., 27. a 28. února.
II. 27 , 29. a 30. května.

|

dni.
III.
IV.

16., 18. a 19. září.
16., 18. a 19. prosince.

Zatmění slunce a měsíce.
V rOce 1885 budeme mít dvoje zatmění slun
ce a dvoje zatmění měsíce a sice v dny násle
dující:
1. Kruhovité zatmění slunce 16. března, vidi
telné ye Washingtonu co částečné zatmění
slunce. Započne ve tři hodiny 16 minut večer,
střed zatmění v 6 hodin 14 minut a konec v 8
hodin 14 minut večer.
2 Částečné zatměni měsíce 30. března, nevi
ditelné ve Washingtonu, viditelné v západní čá
sti Tichého oceánu, v Asii a na východě Evro
py a Afriky.

3. Úplné zatmění slunce 8. září, neviditelné
ve Washingtonu, viditelné v jižní části Tichého
oceánu.
4. Částečné zatmění měsíce 23. a 24. září,
viditelné ve Washingtonu, taktéž na oceánu
atlantickém, v severní a jižní Americe a Tichém
oceánu. Měsíc vstoupne v polostín v 11 hodin
52 minut večer, v stín vstoupne měsíc o 1 hod.
6 minut ráno; střed zatmění ve 2 hodiny 40
minut; měsíc opustí stín ve 4 hodiny 13 minut
konec zatmění v 5 hod. 27 minut ráno.

Ábela a Set. a
Enoclia

iTita bisk.
Telesfora

Izabelv•
Simeona

Sv. Tří Králů

Zjevení Páně

Luciana
Erharda
Basiliše
Agatona

Raimunda
Erharda
Marcialisa
Pavla Poust.
Matildy
Reinholda
Hilaria
Felixa
Maura
Marcela
Antonína p.

Hygiana
Proba
Leontina
Firmina
Pavla poust·
Marcela P.
Antonína p.
Jména Ježíše

Kanuta
Fab. a Šebest.
Anežky
Vine, a Anast.
Zasnoub. P.M.
Timotea

Třetí neděle po Zjevení Páně

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

Obr. Pavla
Polykarpa
Jana Zlatoúst.
Karta Vel.
Františka Sal.
Martiny p.
Petra Nol.

7
7
áí
7
7
7
IÄÍ 7
7

221 4
22 4
21 4
21 4
20 4
20 4
19 4

1

a západ

38 *8 10
38 9 5
39 10 1
39 11 0
40 ráno
40 12 1
41 12 49

Délka dne 9 hodin 22 minut.

Druhá neděle po Zjevení Páně

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

m ě s íc e

Délka dne 9 hodin 1 <> minut

První neděle po Zjevení Páně.

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

=>

7 23|4 37 vých
7 23 4 37 6 18
7 23|4 37 | 714

Nový rok

Neděle první v roce

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

o

V ýchod

I

1 Čtvrtek Nový rok
Mak ar i a
2 Pátek
3 Sobota Jenovefy

Protestantů.

1

slunce

Katolíků.

•o
21

Západ

Dni a týdni.

Znamení
měsíce

SVÁTKY A JMÉNA.

trefíc

áp

&

7
7
7
7
7
7
7

19 4 41
18 4 42
17 4 43
16 4 44
15 4 45
L4 4 46
14 4 46

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.
zříxÚplněk dne 2.
ve 12 hodin 36
m. v pol.
jí“ Poslední čtvrť
^_dne 8. v 10 h.
36 min. večer.
•?oov3ýM

minut ráno.
IX První čtvrt dne
J|f 24, v 8 hodin
26 minut večer.
zřřxŮplněk dne 30.
\^/v 11. hodin 19.
min. ráno.

Dne 2. vítr jižní,
snih, 5. pěkně, vítr
jižní, 10. proměnlivo, 11. zamračeno,
13. sníh, 19. proměn
livo, 24. studeno,
27. příjemno, 2.9
proměnlivo, dne 31
pěkně.

145
2 41
Dne přibývá od 9.
3 39 hodin
14 minut do
4 37 9 hod. 58 min.
5 40 Žid. kalendář.
17. ledna
záp. ,,Dne
Rosch Chodeš
6 1 Šebat.u ‘

Délka dne 9 hodin 40 minut

Prisky
Sáry
Fab. a Šebest.
Anežky
Vincence
'Emerana
Timotea

Historický ka
7 13 4 47 711 Dnelendář.
2. bitva u

7
Ä 7
7
7
7
7

12 4
11 4
104
94
84
84

48 8 24
49 9 36
50’ 10 45
51 11 50
52 ráno
52 12 52

Délka dne 9 hodin 40 minut.

Obr. Pavla
Polykarpa
Jana Zlatoúst.
Karla Vel.
V aleria
Adelgundy
Virgila

17
7
& 7
7
7
7
7

·«

74 53 154
64 54 3 52
54 55 3 55
44 56 4 56
34 57 5 55
24 58 výcli.
1|4 59 5 40

Trentou r. 1777, 4.
Arnold vpadl do
Virginie r. 1781, 6.
Tří králů, bývalé
vánoce, 8. Pruská
monarchie počala
1701, 10. Anglická
pošta pennyová r.
1840, ll.Bayard Tay
lor narozen 1825,
12, Bitva u New
Orleans 1815, Bona
partová rodina vy
povězena 1816, 14.
Mír utvrzen r. 1784.
16. Dějepises Gibbon zemřel r. 1794.
17. Ben. Franklin
narozen roku 17(6,
18. London Times
založeny 1785, 20.
David Garrick ze
mřel 1778, 22. Jind
řich VIII. narozen
1547, 80,Gen.Banks
narozen 1816, 31.
Loď Great Eastern
spuštěna 1858.

LEDEIT.
Den

Domácí

zápisky.

Příjem.
$

•H
ct. tt

Vydání.

ct. 1

$

•

/

/

i

X

v

ÚNOR.

Čtvrtá neděle po Zjevení Páně

1 Neděle
2 Pondělí
3 Úterý
4 Středa
5 Čtvrtek
6 Pátek
7 Sobota
8 Neděle
Pondělí
Úterý
10
11 Středa
12 Čtvrtek
13 Pátek
14 Sobota

Brigity

Očisť. P. Marie

Hromníc

Blažeje
V eroniky
Agaty
Doroty
Romualda

Blažeje
Veroniky
Agaty
Doroty
Reinliarda

Jana z Μ.
Apolonie
Skolastiky
Eufroziny
Eulalie
Jordana
Pap. Valentina

Neděle po Devitníku.

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

Faustina
Juliany
Masopustní
Popeleční
Konrada
Eleu th era
Eleonory

První neděle postní.

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

Stol sv. Petra
Eberharda
Matěje ap.
Valburga
Alexander
Leandra
Romana

7
áÉ 6
6
|6
6
Ä 6
|6

05
59 5
58 5
56 5
55 5
54 5
53 5

a západ

m ě s íc e

V ýchod

Délka dne 10 hodin.

Ignacia

Neděle devítník.

slunce

Protestantů.

Západ

Katolíků.

slunce

Dni a týdní

Východ

SVATKY A JMÉNA.

Znamení
měsíce

FEBRUARY

Poslední čtvrt
dne 7. v 5 hod.
C
6 39 37 minut večer.

0
1 7 36
2 8 34
4 9 29
5 10 22
6 1116
7 ráno

Délka dne 10 hodin 16 minut.

Šalamouna
Apolonie
Skolastiky
Evroziny
Eulalie
Kastora
Valentina

6
6
6
6
6
6
6

52 5
51 5
50 5
48 5
47 5
46 5
45 5

6
6
6
6
6
6
6

43 5
42 5
41 5
40 5
39 5
38 5
36 5

17 7 0
18 7 51
19 8 20
20 910
21 9 56
22 10 42
24 11 36

Délka dne 10 hodin 50 minut.

Stol. sv. Petra
Serenia
Matěje ap.
Valburga
Leksa
Leandra
Romana

6
& 6
6
6
,6
& 6
■ áÉ 6

35 15
33 5
32 5
31 5
30 5
28 5
27 5

Nový měsíc dne
14. v 9 hod. 21
minut večer.

První čtvrt dne
j·/ 22. v 5. h din
31 min. ráno.
^Úplněk dne 28.
vil hod več.

Dne 3. proměnil·
vo, 8. desť, 10. stu
děno, 17. proměnlivo, 20. sníh, 24.
pěkně, 27. studeno.

8 1216
9 1 22 Dne přibývá cd 10
do 10. hodin
10 2 31 hodin
33 minut.
12 3 40 Žid. kalendář.
13 4 40 Dne 14. ún.Paršot
15. a 16.
14 5 41 Sekolím.
Ros-Chodes- A dur,
26. Tainis Esteer,
15 záp. 23.
Paršot Sochor.

Délka dne 10 hodin 34 minut.

Faustina
Juliany
Masopustní
Popeleční
Gabina
Eucharie
Eleonory

*
v

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.

25 ráno
27 12 10
28 1 22
29 2 36
30 3 48
32 . 5 10
33 vých·

Historický ka
lendář.
Dne 2. Washing
ton Hunt zemn i r.
1867, 4 první kon
federační kougres
1861, 6 Francouz,
ská alienee r. 1775,
7. Dickens narozen
l“12, 8. Guv. Geary
zemřel r 1873, 10.
Canadn Anglii po.
stoupena 1763, 12.
Královna Kateřina
sťata 1542, Lincoln
narozen r. 1809. 14.
Sv. Valenti a, 16.
Dr. Kane zemřel r.
1857, 18. Cincinnati
zatopeno 1832. 19.
1 den díkuvzdání,
1795, 20. A. Young
zemřel r. 1820. 22.
W ash i n gton n aro
ze n 1738, 27. Long
fellow narozen r.
1807, 28. velké bou
ření v Savojsku a
Nizze proti Napo
leonovi III. r. 1860.

•ťrZLxTOZR.

Druhá neděle postní.

1 Neděle
2 Pondělí
3 Úterý
4,Středa
» Čtvrtek
6Pátek
7 Sobota
i

Albína
Simplicia
Kunhuty
Kazimíra
Tol ety
Bedřicha
Tomáše A.

Třetí neděle postní.

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

Jana z B.
Františky
40 mučedlníků
Konstantina
Řehoře
Růženy panny
Máti Idy

Čtvrtá neděle postní.

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

Longina
Heriberta
Patricka
Edvarda
Josefa pěst.
Jáchyma
Benedikta

Pátá neděle postní

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

Okta viána
Ottona
Gabaiela
Zvěst. P. Marie
Haštal m.
Rupert b.
Gunthram kr.

Neděle květná.

29 Neděle Eustachius
30 Pondělí Kvirin
Kvidon
31 Úterý

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

a západ

m ě s íc e

V ýchod

slunce

Západ

slunce

Protestantů.

V ýchod

Katolíků.

,

Dni a týdni

—

SVÁTKY A JMÉNA.

Znamení
měsíce

!

1

BŘEZEN

Délka dne 11 hodin 10 minut.

Albina
Simplicia
Kunhuty
Adriana
Bedřicha
Fridolína
Felicita

áí 6
6
áÉ 6
Ä 6
'6
&

25 5
24 5
23 5
21 5
20 5
6 19 5
6 18 5

35 6 1
36 710
37 815
39 916
40 1017
41 1119
42 ráno

Délka dne 11 hodin 28 minut.

6
6
6
6
6
6
6

Filoména
40 mučedlníků
(laj a
Kufina
Řehoře
Arnošta
Zachariáše

16 5
15 5
14 5
12 5
11 5
10 5
85

>«ïr
*
HO·

6
6
6
6
6
6
5

75
65
45
35
15
06
596

53 5 36
54 záp.
56 7 8
57 8 16
59 9 24
0 10 36
1 11 38

Délka dne 12 hodin 4 minuty.

Kazimíra
Eberharda
Gabriela
Zvěstování Marie
Emanuela
&
Ruperta
Eustacha

5
5
5
5
5
5
5

58 6
57 6
55 6
54 6
53 6
52 6
50 6

2 ráno
3 12 38
5 1 31
6 2 14
7 2 56
8’ 3 30
10 4 14

Délka dne 1 2 hodin 22 minut.

iMalcha
Zosina
Bohuvěra

3*

Poslední čtvrť
XL-dne 9. v 1 h.
54 min. ráno.
pQfi Nový měsíc 17
W ve 12 hod. 35
minut odpol.
Tx První čtvrt dne
24. v 5 hodin
23 minut večer.
zřJ\Úplněk dne 3*.
k^yv 11. hodin 40.
min. ráno.

Dne 1. příjemno,
10. proměnilvo, 17.
jasno, 25. zamrače
no, 29. jasno.

44 12 12 Dne přibývá od 11
hodin 35 minut du
45 1 3 12 hod. 28 min.
46 159 Žid. kalendář.
48 2 50 Dněl. břez. Purim, 7 Parsot Po
49 3 40 rot,
17. Roš-Chodeš
Nissan, 28. Šabo h
50 4 31 Hagodol, 31. První
den ,, Pasach. “
52 4 59

Délka dne 11 hodin 46 minut.

Krištofa
Kristiána
Gertrudy
Anselma
Josefa
Huberta
Benedikta

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.

5 49 6 11 4 56
5 48 6 12 vých
5 46 6 14 6 59

Historický ka
lendář.
1. základ Česko
bratrské jedn. 1457,
2 templáři zrušeni
1312, Jiří Pcděbrad
zvolen za krále r.
1458, 4. první sév.
americký kongres v
NewYorku r. 1789.
6. Angelo Michael
Buonar malíř a
sochař 1474. Jind.
Gotf.Bret Schneider
svobodomysl. učen
narozen r. 1739, 7
Fr. Lad Celakovský 81. básník če
ský narozen r. 1794.
8. František Spatný
č". ský spisovatel
narozen r. 1814, 9.
Jan Želivecký s 12
jinými měšťany na
staroměst. radnici
jat a odpraven 1422
11. Jos. Fr. Smetatana český spisová,
tel narozen r. 1801.
David ďAngers el.
so hař franc. nar.
1789, 13. císař Josef
II. n rozen r. 1741,
revoluce ve VídníMetternich padl r.
1848, 15. státní ban
krot rakouský 1811,
19.Václ Hájek z Libočan. Český kro
nikář zemřel 1553.
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K atol í k ů.

1 Středa
9 čtvrtek
3 Pátek
Sobota

Ilugona
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota

Velikonoční neděle.

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

Hu go n a
Zelený čtvrtek
Velký pátek

Bílá sobota
Hod Boží Velik.
Velikonoční

Hermana
Alberta
Kleofáše
Ezechiel pr.
Lev p.

Heřman
Albín
Demetrius
Daniel
Lev

12 Neděle

Julius
13 Pondělí
Hermenegild
Úterý
Tibu reins
14
15 Středa Teodora
16 Čtvrtek Kal i x ta
Rudolfa
17 Pátek
18 Sobota Wernera
Druhá neděle po velikonoci.

Krescence
Sulpice
Anselm
Soter a Kajus
Vojtěcha
J in
Marka ev.

Třetí neděle po velikonoci.

Kleta
26 Neděle
Anastasia
27 Pondělí
I Vitalise
28 Úterý
Petra m.
29 Středa
30 Čtvrtek K ateřinv

®
2

w

-3

I

-n
® o
cx c
•CÖ 3

·>» CO
>

sis 5
rag
5
5
5

45 6
44 (5
42 6
41 6

CO

s ic e

a E'
fi

■O
o
■=

> « E

15 7
16 8
18 9
19 10

30
31
29
27

Délka dne 1 2 hodin 40 minut.

Hod Boží Velik.
Velikonoční

První neděle po velikonoci.

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

Protestantů.

®
«
«

ápad

Dni a týdní.

c
o
E

shod

SVÁTKY A JMÉNA.

&

*Är·

5
5
5
5
5
5
5

40 6
38 6
37 6
36 6
35 6
33 6
32 6

20 11 25
22 ráno
23 12 10
24 12 58
25 1 40
27 2 23
28 2 51

Délka dne 12 hodin 58 minul.

Julius
Hermenegild
Ctibor
Olympie
Arona
Rudolfa
Valeria

xar

5
5
5
5
5
5
5

31 6
29 6
28 6
27 6
26 6
24 6
23 6

**íÉ

<éC

<eC

5
5
5
5
5
5
|5

22 6
21 6
19 6
18 6
17 6
16 6
15 6

38 11 29
39 ráno
41 12 13
42 12 53
43 1 33
44 2 6
45 245

Délka dne 1 3 hodin 32 minut.

Kleta
Anastasia
l Vítal iše
Sybil ly
Entropie

|5
Ä 5
577 5
r- 5
5

14 6
12 6
116
10 6
96

/ZT Poslední čtvrt
8. v 9 hod.
42 minut ráno.
4?^·,Nový měsíc dne
Wl')· ve 12 hod. 51
minut ráno.
První čtvrt dne
22. v 6. hodin
20 min. večer.
Úplněk dne 29.
‘ v 1 hod 14 m.
ráno.
Dne 1. pěkně, 3.
jasno. 9. zamrače
no. 12. dtšť, 19.
jasno, 24. déšť, 26.
pěkně, 30. jasno.

Dne přibývá od 12
hodin 30 min do 13
hodin 42 minut.

Žid. kalendář.
Dne 6. a 7 dubna
Poslední dni Pes«Hchu, 15. Roš-Cho
deá Ijar.

29 3 44
31 4 18
32 4 8 Historický ka
lendář.
33 záp. 1. Husité
dobyli
Berouna 1421. 2 T
34 8 34 Jefferson
p esident
Amer. narozen
36 9 31 Sev.
r 1743, 3 Benátky
republika 1842,
37 10 33 r4.o Josef
Zítek vý

Délka dne 13 hodin 16 minut.

I lermogena
Sulpice
Adolara
Soter a Kajus
Jiřího
Voj tě cl > a
Marka ev.

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.

46 . 3 35
48 4 11
49 4 47
50 yýcli·
51 7 41

tečný architekt če
ský narozen 1832,
5 Vítěz. H á 1 e k
výtečný český bá
sník narozen 1835.
7. Frant. M. Klácel
duchaplný spisova
tel český narozen
1808, 9. první české
provedení Mozarto
vo ,,Don Juana·'r.
1825, 10. Sam. Ha
lí neman vynálezce
homeopattíie naroen 1755, 11. Jiří
Cannin^ liberální
a gl. ministr naro
zen 1770,12 Vzbou
ření republikánů v
Paříži, Toulonu.
Orenobolu atd r.
1834, 14. Založen
ústav pro zničení
obchodu s otroky
r. 1807, 15. začátek
řeckých boj ň za
svobodu pod arci
biskupem Gerinanem 1821.
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1 Pátek
2 Sobota

Protestantů.

Filip a Jakub
Žigmund

Filip a Jakub
Žigmund

Čtvrtá nedele po velikonoci.

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

Xal. sv. kříže
l· 1 orvan
Gothard
Dětrich
Stanislav
Michala zjev.
Řehoř

Xal. sv. kříže
Florian
Gothard
Jan Dam.
Stan., Gisela
Michala zjev.
| Řehoř Naz,

Gordian
Mamert
Pankrác
Servác

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

Ubald
Venanc
Petr Cel.
Bernardin
FélixJulie p.
Desider

Neděle Svatodušní.

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

'•to'

5 46
5 36
5 26
5 16
5 (i 7
4 59 7

Filip Ner.
Magdalena z P.
Ivon a Petr
Maximin
Ferdinand
Nejsv. Trojice

56
57
58
59
0
1

11 6
11 49
ráno
12 28
1 9
1 46

*wto- 4 58 7 2|

v

57 7
56 i
55 7
54 7
53 7
52
í

3
4
5
6
7
8

Délka dne 14 hodin 16 minut.

Jošt
Venanc
Potencian
Athanasius
Prudenc
Helena
Ždan

HE

«

áí
á*

4
4
4
4
4
4
4

52 7
517
56 7
4!) 7
48 7
48 7
47 7

Beda
Magdalena
Vilím
K unes
Felix

gM;

4 46 ■
4 45 i
4 44 7
4 43 7
4 43 7
4 42 7
4 41|7

14 1 46
15 2 39
16 3 20
17 3 59
17 v velí
18 8 0
19 8 49

Délka dne 14 hodin 38 minut.

ÍTrojice svo

^Nový měsíc 15.
W/ v 10 hodin 17.
minut ráno.
7X První čtvrt dne
22. v 10 hodin
45 min. ráno.
Úplněk dne 29.
ve 3 hodin 30
min. odpol.

©

Dne 3. pěkně, 6.
bouřka, 9. pod mra
kem, 12. jasno, 18.
přjemno, 20. za
chmuřeno, 24. te
plo, 26, proměnilvo, 30. jasno.

Dne přibývá od 13
hodin 44 min do 14
hodin 38 minut.

Žid. kalendář.
Dne 3. Lag Beomer. 15. Ros-Chodeš Siwan, 20. a ?1.
Sebust.
/

Historický ka
lendář.

8: 10 12 Dne 1. Fil. Kočeský prosto
9 10 57 djm
národní spisovatel
narozen r. 1*1,
2.
10 11 37 prvni
provozování
,,Prodá
11 ráno Smetanovy
né nevěsty,1· 1866,
ze Zerotína
12 12 14 i Kveirelvězeni
1619, 4.
protestan12 19 46 I Založení
ské Unie 1608, 5.
I. zemřel
13 1 14 r.Napoleon
1821, 6. Sobieski

Délka dne 14 hodin. 28 minu!

Hod Baží Svaiod. Hod Boží Svatod.
Svatodušní
Svatodušní

První neděle po Sv. Duchu

31Neděle

5 6 6 54 1(1 11

Délka dne 14 hodin 4 minuty

Gordian
Mamert
V šev lad
Chranibor

v

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.

5 8 6 52 S 26 ZTPoslední čtvrť
8 ve 3 h
5 7 6 53 9 17 443.\i_dne
minut ráno.

4
4
4
Na nebevst. Páně Na nebevst. Páné 1^ 4
Žofie
Žofie
7» 4
Jana Nepom.___ Peregřin
4

Šestá nedele po velikonoci.

N

Délka dne 13 hodin 4s minut

Pátá nedele po velikonoci

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

Q, C
•rt .=.

západ

Katolíků.

a

Dni a týdní

«
°
~ o

m ě s íc e

SVATKY A JMÉNA.

Východ

31.

slunce

31.

V ýchod

M AY.
Znamení
měsíce

KVETEN.

Vídeů od Turků vy
svobodil r. 1684, 7.
Barikády v Lipsku
1849, 8. Jiří Podě
brad korunován r.
1458, 9. Columbns
nastoupil poslední
svou cestu objevovatelskou 1502, 10.
První ,.tábor lidu“1
na Řinu r.1868, 11.
Stavové čeští poda
li císaři úplnou de
dukci svýeh práv r.
1847, 12. Vratislav
II,· král Český po
razil -Leop. Rak. v
bitvě u Mailberka
Í082, 13. Pav. Jos.
Safářík sl. histor.
1 narozen 1795.

KVĚTEKT.
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JUNE

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

Fortun át
Erazim
Klotilda
Boži Tělo

Bonifác
Norbert

Radím
Erazim
Klotilda
Kvirin
Vinfrid
Longin

Robert
Medard
Felician
Oliva p.
Barnabáš
Basilid
Antonín P.

iRobeš
Medard
Adleta
Oliva
Barnabáš
Odulf
Antonín

Basilius
Vít muč.
Benon b.
Adolf
Marcel
Gerv. a Prot.
Sylver p. ·

Basiliš
Vít
Zbyněk
Laura
Milota
Bolidal
Sylver

ítvrtá ne děle po sv. Duchu.

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

Alois
Pavlina
Edel trúda
San Křt.
Ivan, Sid.
Jan a Pavel
Ladislav

m ě s íc e

1

ĹI

a západ

Východ

1

|

B

L

Západ

slunce

20 10 20
20 11 2
21 ,11 40
21 ráno
22 12 27
22 1 6

4
4
4
4
4
4
4

37 7
37 7
37 7
36 7
36 7
36 7
36 |7

23
23
23
24
24
24
24

á*

4.36 7
4 35 7
4 35 7
4 35 7
4 35 7
4 35 7
4 35 7

Alois
Acliac
Edeltruda
Jana Křt.
Prosper
Jan B.
(Ladislav

Mg

4
4
4
4
4
4
4

35 7
34 7
35 7
35 7
35 7
35 7
35 7

Petr a Pavd

Pavla p.

Poslední čtvrť
dne
v 7 h.
C
4 miu večer.

Nový měsíc 13
W v 5 hodin 42
minut odpol.
První čtvrt dne
JI 20. V :s hodin
48 minut rino.
©Úplněk dne 27
v 6. hodin 17.
min. ráno.

deš Tam n s, dne 30
Púst Dobytí chrá
mu

24 9 12
25 9 38 Historický ka
25 10 12 Dnelendář.
1. Brigham
Young. hlava mor
25 10 46 monů
(sklenář) na
1801. 2. Frt.
25 11 41 rozen
Skroup, český oper
ni skladatel naro
25 ráno zen
18(H, 4. .Nová
liberální ústava
25 12 5 Ludvíka
XVIII.pro
2512 34
26 1 5
25 141
25 215
25 3 0
25 3 46
25 výcli-

Délka dne 14 hodin 50 minut.

Lev

měsíce
a domnělá povetrnost.

Dne 1. pěkně. 4.
1 40 proměnlivo.
8. déšť
14. teplo, 21. za
218 mračeno, 25. pěkně
2 50 29. bouřka.
Dne přibývá od 14
3 21 hod.
40 minút d · 14
m. a ku konci
3 51 50
ubývá do 14 h. 48 m
záp.
Žid. kalendár.
8 10 Dne 13, Roš-Cho

Délka dne 14 hodini 50 minuty.

Pátá neděle po sv. Duchu.

28 Neděle [Lev p.
29 Pondělí Petr a Pavel
30|Úterý
Pavla pam.

40 7
40 7
39 17
39 7
38 7
38 7

Délka dne 14 hodin 48 minut.

Třetí neděle po sv. Duchu.

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

4
4
4
4
4
4

Délka dne 14 hodin 46 minut.

Druhá neděle po sv. Duchu.

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

slunce

Protestantů.

Katolíků.

Vý c ho d

SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdni.

Znamení
měsíce |

1

30.

4 35 7 25 8 10
4 35 7 25 ; 8 51f’
4 36 7 24 i 9 31’

Francii i 1814 5.
Vik orin syn Pode
bradskýho s Cechy
ud-«tuě uherským
xojskem u Třebíče
se probil.6. 8. Caus
vlastni vynálezce
parosToje zemřel r
1861. 7. Krvavé ví
tězství Žižkovo u
Malešovanad aristo
kraiy 1 24, 8. Fran
tišek I přistoupil
✓ a země koř České
k spo'ku němec
kému 1815,9. Vznik
cholery v Petr »hra
dě 1831, 1°. Napo
leon zrušil zemské
punst. papeže 1809,
11 Věk. Blažkova,
slovutná zpěvačka
česká rozená 1811.
12. Začátek pražské
bouře 1848.
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ČERVENEC

JULY,

31.

31.

SVÁTKY A JMÉNA,
Dui a týdni
Katolíků.

11 Střed a
2 Čtvrtek
3 Pátek
4 Sobota

Teodorich
Kamil
Heliodor
Prokop

y
Šestá neděle po sv. Duchu.

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

Navšt. P. Marie

Izaiáš pr.
Vilibald
Kilian
Brikcí
7 bratru
Pius p.

Sedmá neděle po sv. Duchu.

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

Jan Kv.
Markéta
Bonaventura
Jindřich
Maria Karin.
Alexius
Symforosa

Osmá neděle po sv. Duchu.

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

Vincenc z P.
Eliáš pror.
Daniel pr.
Máří Magd.
Apolinář
Kristina
Jakub

Devátá neděle po sv. Duchu.

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

lAnna
Pantaleon
Inocenc
Marta
Abdon a Sen.
Ignác z Loj.

Protestantů

Děpolit
Kamil
Heliodor
Prokop
Délka dne

Filoména
Izaiáš
Veleslav
Kilian
Brikcí
Amalia
Pius

c a>
a> o
E w
CC >05
rS £

o
1
Q

®
s

«

®

O CÖ u

=

C. E
·« 3

“ -a v»

N

> « E

"*» V>

>

w

°

n>03

23110 1
23 10 40
Xör
23 11 16
n»
&
23 11 54
14 hodin 44’miuut •
4 38 7 22 ráno
4 38 7 22 12 46
4 38 7 22 1 28
4 39 7 21 2 6
4 39 7 21 2 46
4 40 7 20 3 26
«
4 401 7 20 3 57
4
4
4
4

36 7
37 7
37 7
37 7

Délka dne 14 hodin 38 minut.

Zbožný
Markéta
Karolina
Hozesl. apoštolů
Puta
Aleš
Arnold

«
«

áÉ
áí

4
4
4
4
4
4
|4

U> Uf

«

4
4
4
4
|4
4
4

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

15 ! ráno
14 12 41
13 1 26
12 210
11 2 42
10 318
10 3 44

Délka dne 14 hodin 18 minut.

Anna
Pantaleon
Inocenc
Marta
Bořivoj
Hynek

&

X1F

xlr

4
4
4
4
4
4

Poslední Čtvrť
dne 6 ve 12 h.
C
25. minut večer.
Nový měsíc 12.
v 12 hodin 15.
®
minut ráno.

Th První čtvrt dne
1/ 18. v 7 hodin
19 min. odpol.
/ří\Úplněk dne 27.
v 9 hodin 22
mm. vačer.

Dne 1. jasno, 7.
pěkně, 11. bouřka.
14. jasno. 17. teplo
20. zamračsno, 28.
příjemno. 28. za
mračeno, 31. bouř
ka.

Dne ubývá od 14.
hodin 48 min do 14
hodin 8 minut.

41 7 19 záp.
41 7 19 8 19 Žid. kalendář.
Ros-Cho42 7 18 9 11 dešDneAb.13. 25.
Sabot
43 7 17 9 43 Nachmu.
43 717 10 26 Historický ka
lendář.
44 7 16 11 14
1 El. Peško
45 7 15 11 5.2 váDne
výborná herečka

Délka dne 14 hodin 30 minut.

Stella
lElliáš
Daniel
Máří Magd.
Apolinář
Kristina
Jakub

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.

51
52 7
53 7
54 7
55 7
56 7

9 vých.
8 7 40
7 8 19
6. 9 11
5 9 51
410 20

česká naro ená r.
1833, 2 Jiň Podě
brad poráží němec
ké křižáky u Nor
ska 1467. 3. Bitva
u Králového
Hrudce 1866, 4. T.
Jefferson zaklada
tel a president U ·
nie sev. Ameiiay
zemřel 1926, 5. Taj
ná polská revoluční
vláda jde z Varša
vy do ciziry 1S64,
6. Jan Hus narozen
1373. 0. Ant. Randu
slovutný právník
český narozen 1834,
9. Kar >1. Pichlerova. česká spisova
telka zemřela 1813,
10. Princ Vil, Orle
*
ánsky
zakladatel ni
zoze i-ské n e o d v.
zavražděn 15'4 11.
Jos. Ticháček slo
vutný tenorista na
rozen 1807, 13. J.
C o o k nastupuje
druhou objevní ce
stu svou 1712.
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1 Sobota

Petr v okovech iMenander

Desátá neděle po sv. Duchu.

2 Neděle
3 Pondělí
4 Úterý
5 Středa
6 Čtvrtek
A-í Pátek
8 Sobota

Gustav
Alfons
August
Sténána nal.
Dominik
iDominik
Maria Sněž.
Afra
Proměn. Kr. P. Oldřiška
Kajetán
Oldřich
Úyriak
Cyriak

Jaroslav
V avřinec
Zuzana
Klára
Hy polit
Smil

Nanebevz. P. M.

Nanebevz. P. M.

Rock us
Liberat
Helena král.
Ludvík T.
Bernard
Anastas
(Timoteus

Třináctá neděle po sv. Duchu.

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

FÍlip B.

Bartoloměj ap.
Ludvík kr.
Zefyrin
Josef Kal.
Augustin
Jana stětí

Čtrnáctá neděle po sv. Duchu.

30 Neděle Rosa p.
31 Pondělí Raimund

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

a západ
més i c e

i 57 7 ^jlO 49

«

4
4
5
5
5
5
o

587
597
07
16
26
36
46

1 1148
0 ráno
59 12 22
58 1 7
57 154
56 2 46

& 5 5 6 55 3 41
& 5 6 6 54 záp.
«

áí
*
á

Ä

5
5
5
5
5

76
86
96
10 6
116

53
42
51
50
49

5
5
5
5
5
,5

12 6
14 6
15 6
16 6
L7 6
18 6
19 6

48 10 18
46 11 14
45 ráno
44 12 10
43 12 5[
42 140
41 2 35

Délka dne 13 hodin 18 minut.

Zdeněk
Bartoloměj
Ludvík
Adrian
Jaromír
Augustin
Niceáš

5
& 5
5
5
*
-1Ä·
5
PÍ 5
5

2116
22|6
236
24 6
25 6
276
28 6

39 3 24
38 4 23
37 vých36 7 12
35 8 0
33 8 40
32 9 22

Délka dne 13 hodin 2 minuty.

ÍPříbík
; Raimund

Poslední čtvrť
dne 4 ve 4 h
55. minut večer.
Nový měsíc 11,
v 7 hodin 14
minut ráno.
První čtvrt dne
18. v 8 hodin
46 min. ráno.
/řrxÚplněk dne 24.
k^/ve 12 hod. 25,
min. večer.
Dne 1. pěkně, 12.
proměnlivo, 15.pod
m akem, 20. jasno,
34. bouřka, 26. za
mračeno, 31. pěki ě

Dne u ývá od 11
hodin 6 min do 12,
hodin 58 minut.

Ve
7 28 Zid.
§ 1 Dne kalendář.
11. Ros-Chodcš tílul.
8 28
9 11 Historický ka
lendář.
9 40

Délka dne 1 3 hodin 36 minut.

Hroz
Liberat
'Jelena
Sebald
Bernard
Hartvík
iZibřid

v

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.

C
2 11 21 ©

Délka dne 13 hodin 50 minut.

Donát
Vavřinec
Zuzana
Klára p.
Hy polit
Eusebius

Dvanáctá neděle po sv. Duchu.>

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

“· =
·« <D
N °

Délka dne 14 hodin 4 minuty.

Jedenáctá neděle po sv. Duchu.

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

•o

Východ

Protestantů.

Katolíků.

slunce

Dni a týdní

V ýchod

SVÁTKY A JMÉNU

Znamení
měsice

I

SRPEN.

5 29 6 31 10 4
5 31 6 29)10 46

Dne 2. C r o w n
Point dobyt 1759. 4.
bitva u Mxckinao
1811. 6 Ben johnson zemřel r. 1637,
8. Španělská armá
da poražena r l.'>88,
1 ‘. Jindř. Fuegner
velký vlastenec če
ský, z*
»kbidntei So
kola narozen 1822,
12. Ludvík 16. sesa
zen 1792, 14. první
kniha tištěná 1457,
16. Bitva u Montrose 1645, 1«. Kear
ney dobyl Santa Fe
1846. 20. v Greenwichu za ložena
hvězdárna 1675, 22,
deklarace podáua
předsednictvu čes.ého snětnu r, 1868,
24. Bouř v Bruselu
Belgie osvobodila
se od Nizozemska
1830, 26. obchodní
sbiuva Anglie s Ja
panem 1858. 28. bit
va n Aspromoute,
Garibaldi poražen
a poraněn 1862, 29,
Ervín Špíndler če
ský básník narozen
r. 1843, Bri.igham
Young zemřel 1877,
30. Ignác Potocki,
vojevůdce polský,
liberální diplomat
zemřel 1809.

“I
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Den

zápisky.

Příjem.
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SEPTEMBER
30

1 Úterý
2 Středa
3 Čtvrtek
4 Pátek
0 Sobota

Jiljí
Štěpán král
Mansvet
Rozália
Vikiorie

Jiljí
Štěpán
Mansvet
Rozália
Viktorií)»

Patnáctá neděle po sv. Duchu.

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

Boleslav
Regina

Anděle Strážce

Regina

Brunon
Mikuláš
Prot
Kvidon

ïfc

st

Eustacli
Matouš
Mauri c
Tekla p.
Gerhard
Kleofáš
Cyprián
Kosm. a Dam.
Václav

Michael
Jeroným

5

5
5
5
5
5
|5

38'6
396
416
426
436
446
46,6

i

a západ
měs i c e

V ýchod,

slunce

22
21
19
18
17
16
14

$9

&

5
5
5
0
5
0w
5

47 6
48 6
50 6
52 6
54 6
55 6
57 6

1~
')

čh

í-e
0^

5
6
<5
6
6
6

586
596
06
15
35
45
55

2 1 16
1 2 12
0 3 24
59 4 34
57 vých·
56 6 50
55 7 35

Délka dne 11 hodin 48 minut.

Kosm. a Dam.
Václav
Michal
Jarolím

Ä

6
6
6
6

65
75
85
9| 5

Poslední Čtvrť
dne 3. v 12 h.
C
14 min. večer.
Nový měsíc9
ve 3 hod. 43
©
minut večer.
'gX První čtvrt dne
jy 17, v 1 hodinu
14 minut ráno.
Zř"5\Úp lněk dne 25
k^yve 2. hod. 54.
mm. ráno.

Dne 10. rRoš-Ilašonoh, (Nový rok)
5646, 13. Zom Ge.
dalja. Půst 19 Zom
Kippur. Sl. smíření
24. a 25. Suckoth. Sl
Pod zelenou. 30.
Hošaino Rabo.

13 8 41
12 9 25
10 10 14
8 10 47
6 1 34 Historický ka
5 ráno Dnelendář.
2. Napoleon
se vzdal r.1870,
3 216 III.
4. Gen. Morg n za

Délka <lne 1 2 hodin 4 miiiiuty.

Sach
Matouš
Moric
Tekla
Jermář
Kleofáš
Pravomila

čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.

2 59
Dne 1. jasno. 4.
414 pošmůrno.
10. déšť
13. promění vo, 17.
záp. jasno,
19. příjemno
déšť, 27. pošmůr
6 36 21
no, 29. pěkuě.
7 5 Dne ubývá od 11
minut dj 11 hod.
7 40 56
42 min.
8 10 Žid. kalendář.

Délka dne 1 2 hodin 18 minut.

Mil on
Povýš, sv. kříže Kornel
Mariana
Nikodém
Ludmila
Ludmila
Lambert
Lam ber t
Tit
Tomáše ev.
Januar
Januar

Osmnáctá neděle po sv. Duchu.

27 Neděle
28 Pondělí
29 Úterý
30 Středa

áŽ

Jména Marie

Sedmnáctá neděle po sv. Duchu.

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

&

Narození P Marie Narození P. Marie

Gorgon
Mikuláš T.
Pafnuc bisk.
Kvidon

5 32 6 28 11 44
5 33 6 27 ráno
5 34j6 2612 42
36:6 24 116
|s 37 6 23 146

Délka dne 1 2 hodin 44 minut.

Šestnáctá neděle po sv. Duchu.

13 Neděle
1’4 Pondělí
15 Úterý
16 Středa
17 Čtvrtek
18 Pátek
X9 (Sobota

«

Západ

Protestantů.

slunce

Katolíků.

V ýchod

SVÁTKY A .JMEN v.

Dni a 1ý lni.

Znamení
měsíce

1

30

54 8 20
53 9 06
52 9 58
51 10 52

bit 1864, 6. Waršava dobytu 1831, 8.
Boston osazen 1630
9. bitva u Eutaw
Springs r. 1781, 10.
Baštila zničena r
1798, 11. Řeka Ilud
sou objevena 1609.
12. biskup Ilobard
zemřel r 18X0 14.
Humboldt. narozen
17 9, 16. Demosthe
nes narozen 322 p.
K. 1L. New York
Times založeny r.
1851, 19. bitva u
Stillwater 1777, 20.
poplach v N.Yorku
1873. 20 Pap Kliment XIV. (jedem)
zhoubce jezovitůze
mřel 4774, 24. král
portugalský zemřel
1834, 26. sjezd mí
ru v Leusanne R71
28, Detroit znovu
dobyto 1813

Den

Domácí zápisky.

Příjem.

il $

ct. |

Vydání.

$

ct.

r

EN.

1 Čtvrtek Remigius
Leodegar
2 Pátek
3 Sobota Kandid

Remigius
Leodegar
Ludomír

Devatenáctá neděle po sv. Duchu.

František S.
5 Pondělí Placid
6Úterý
Brunon
7 Středa Justina p.
8 Čtvrtek Brigita
9 Pátek
Dionys
10 Sobota František B.
4Neděle

13 Úterý
14 Středa
15 Čtvrtek
16 Pátek
17,Sobota

Kôl oman
Burkhart
Terezia
Havel
Hedvika

Posvěc. chrámu
Petr Alkant
Vendelín
Voršila
Kordula
Severin
Rafael arch.

Krišpín a Krišp.
Evarist
Sabina
Šim. a Juda
Narcis
Marcel
Volfgang

«
áÉ
áÉ
*
á

Emilian
Maxmilián
Koloman
Burkhart
Terezia
Havel
Hedvika

6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6

15 5
16 5
17 5
19 5
20 5
21 5
22 5

45
44
43
41
40
39
38

a západ

149
2 55
3 59
5 6
záp.
6 24
7 4

24 5
25 5
26 5
28 5
29 5
30 5
31 ,5

v
Čtvrti měsíce
a domnělá povětrn
nst,
V vil llvot·
rfT Poslední čtvrť
dne 2 v 6 h.
29. minut ráno.
ifírÄ.Nový měsíc 9.
XtgF'e 2 hodiny 31
minut ráno.
TX První čtvrt dne
£/ 16. v 8 hodin
20 min. večer.
/»♦»Úplněk dne 24.
y ve 4 hod. 22 ·
min. odpol.
(fT Poslední čtvrt
l^_dne 30. v 12 h.
57 minut odpol.
Dne 2. pošmůrno, 4. jasno, 10.
jasno, 13. proměn livo. 17. nošmůrno.

Jemno“°29. bouře."

36 731 Dne ubývá cd 11
38 min do 10
35 8 31 hodin
hodin :.4 minut.
34 9 21
kalendář.
32 9 58 Zid.
Dne 1. Šcrr.inie
31 10 49 A reth. Konec sl.
Pod Zeleno ;, 2,Sim
30 1146 chas Torah, 9. Ros
29 ráno Chodeš Eheswan.

Historický ka
lendář.
6 32 5 28 12 44 Dne 2, Sam, A-

Délka dne 10 hodin 56 minut.

Lukáš
Ferdinand
Vendelín
V oršila
Kordula
Šebíř
Rafael

Dvacátá druhá neděle po sv. Duchu.

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

Délka dne 11 hodí n 30 minut.

Délka dne 11 hodin 12 minut.

Dvacátá první neděle po sv. Duchu.

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

6 11 5 49 LI 54
« 6 12 5 48 ráno
6 13 5 47 12-45

František S.
Placid
Břenek
Libuše
Bryťa
Diviš
Fridus

Dvacátá neděle po sv. Duchu.

11 Neděle
Emilian
12 Pondělí Maxmilián

N W

m ě s íc e

Protestantů.

Katolíků.

Cí O
«i

Východ

Dni a týdní

slunce

SVÁTKT A JMÉNA.

Východ

Znamení
měsíce

|

31.

■iCMy
>CJr

6
6
6
6
6
6

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

26 132
25 2 22
24 3 31
22 44
21 vých.
20 6 10

Délka dne 10 hodin 38 minut.

Vile min a
Evarist
Sabina
Šim. a Juda
Narcis
Hvězdou
Vlk Ref.

!

HB

<ét

«

6
6
6
6
6
6
6

41 5
42 5
43 5
45 5
46 5
47 5
48 5

19 6 58
18 7 47
17 8 45
15 9 43
14 10 41
13 11 39
z
12 ráno

dams zemřel 1803,
4, Be1gicko ne dvislé 1 30, 6. mír
prohlášen 1713, 8.
Mahomed v Aledii.<é 622, 10 W. 11.
Seward zemřel r.
1872, 12. Ro' trtE.
Lee zemřel r 1870,
14. Vilím dobyl An
glie 1066, 16. Ň· po
leon na Sv. neleně
r. 1815, 18. smír v
Aix-la Chapelle r.
1748, 2\ J Adams
narozen r. 1735 22.
Hessové poraženi r
1777, 24. smír We-t
fálský r. 1648, 26.
první konges odro
čen 1774, 28. Alfred
Veliký zemřel 900,
29. Prusové osadili
Mctz 1871, 30. Gen.
Mitchell zemřel r.
1862, 31. Gen.Scott
odešel od Aojskar.
1861.
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Třiadvacátá neděle po sv. Duchu.

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

Všech Svatých

Všech Svatých

Památka dus.
Hubert
Karel Bor.
Emerich
Linhart
Engelbert

Památka duš.
Hubert
Karel
Emerich
Linhart
Engelbert

« |6
6
* 6
á
6
6
6
6

50 Í5
51 5
52 5
53 5
54 5
56 5
58 5

10 12 35
9 .1 36
8 2 40
7 3 59
6 515
4 záp.
2 5 50

Délka dne 10 hodin 2 minuty.

Bohumír
Teodor
Přen. sv. Lud.
Martin bisk.
Martin p.
Stanislav
Serapion

6
7
7
£3 7
7
7
& 7

9 Pondělí
10 Úterý
UStředa
12 Čtvrtek
13 Pátek
14 Sobota

Bohumír
Bohdan
Pravoslav
Martin
Jonáš
Dieg
Levin

Dvacátá pátá neděle po sv. Duclni.

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

Leopold
Otmar
Éehoř D.
Odon
Alžběta
Felix
[Obět. P. Marie

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

Cecilia
Klement p.
Chrysógon
Kateřina
Konrád
Achac
Buf

Neděle adventní.

29 Neděle Saturin
30] Pondělí Ondřej

59 5
05
14
24
34
44
54

2Ä 7
7
*'
>«S
7
7
7
7
7
*at-

64
74
84
94
104
11 4
12 4

54 12 1
53 12 50
52 152
51 1 2 53
50 3 54
49 4 55
48 5 56

Délka dne 9 hodin 36 minut.

Vojislav
Kliment
Protas
Kateřina
Delfína
Liboust
Vintíř

«
»“É
&
&

7
7
7
7
7
7
7

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

48 vých.
47 6 26
46 7 36
45 8 46
44 9 56
43 11 4
43 11 50

Délka dne 9 hodin 26 minut.

Kleotona
Ondřej

&

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.
/ílhNový měsíc 7.
\g/ve 4 hodiny 2
minuty odpol.
První Čtvrt dne
14. ve 4 hodiny
min. odpol.
/•^Úplněk dne 23.
ve 4 hod. 39.
min. ráno.
/ZT Poslední čtvrt
Q_dne 28 v 8 hod.
57 minut odpol.
Dne 1 jasno, 4.
příjemno, 11. proměnlivo, 15. jasno,
17. pošmúrno, 19.
déšť, 21. stndeno,
25. příjemno, 30.
pošmúrno.

1 6 30
0 714
59 8 10 Dne ubývá od 11
hodin 20 min do 9
58 918 hodin 24 minut.
57 10 12 Žid. kalendář.
56 11 10 Dne 8. listopadu
55 ■ráno Ros Chodeš Kislew

Délka dne 9 hodin 48 minut.

Lipolt
Otomar
Bertold
Hilda
Eliška
Edmund
Smích

Dvacátá šestá neděle po sv. Duchu.

a západ

Délka dne 10 hodin 20 minut.

Čtyryadvacátá neděle po sv. Duchu.

8 Neděle

m ě s íc e

Východ

slunce

Západ

slunce

Protestantů.

Východ

Katolíků.

Znamení
měsíce

SVÁTKY A JMÉNA.
Dni a týdní.

7 18 4 42 ráno
7 18 4 42 12 46

Historický ka
lendář.
Dne 1. zákon kol
kový v Americe r.
1765. 3. dlonh· par
lament se sešel r.
1640 5. Kepler ze
mřel 1630. 7. bitva
na Bílé Hoře 1620,
9. princ walleský
narozen r.lHl, 11
Bedřich S chi ller
narozen roku 1759,
Milánský zákon r.
r.1807, 12. Chancer
zemřel r. 1400, 14.
bitva u Arcala 1796
16. Fořt Wa-hingt >n dobyt 1,776. 1tí.
Vilém Telí musí s
hlavy synovy se
střelit! jablko 1307.
20. zap čato se s av
bon průplavu Suez
ského r. 1 54. před
hoří Dobré radčje
objeto 1497. 22. O.
Ilofer tj rolský bo
jovník za svonodn
narozen 1767. 24
Oliv. Goldsmith spi
sovatel pro 1 d na
rozen 1728, 26 W.
C owpe r anglický
básník narozen r.
1731, 28. J. Chmel
rakouský historik
zemřj 1858.
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1 Úterý
’Eligius
2 Středa
Bibiana
Čtvrtek
3
František X.
4 Pátek
Barbora
5 Sobota Judita

iDluhoš
Bibiana
Kasian
Barbora
Sabaš

Druhá neděle adventní.

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

Mikuláš
Ambrož
Početí P. Marie

Leokadia P.
Melchiad
Damas
Sinesius

Lucia p.
Nikasius
Irenens
Albina
Lazar
Gracián
Xemesius

Isidor
Ambrož
Kajícní den
Bělena
Jitka
Damas
Donát

Kristiána
Tomáše
ap.
21 Pondělí
Zenon
22 Ú terý
23 Středa Viktoria P.
24 Čtvrtek Adam a Eva
Narození Páně
25 Pátek
26 Sobota Štěpána muč.

Lucia
Duchoslav
Kristiána
Běluš
Lazar
Vunibald
Nemesius

Jan ev.
28 Pondělí Mláďátka
29 Úterý
Tomáš bisk.
David kr.
30 Středa
Čtvrtek
Sylvestr
31

7
7
7
7
7
& 7
& 7

a západ

224 38 záp.
22 4 38 5 49
23 4 37 6 42
23 4 37 7 41
23 4 37 8 44
244 36 9 50
24'4 36 10 53

7
7
^ar. 7
7
7
7
7

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

Blaliorod
Tomáš
Blažena
Viktoria
Adam a Eva
Narození Páně
Štěpána

«
«
«

7 254
7 264
7 25 4
7 25 4
7 25 4
7 254
7 25 4

35 5 39
34 (výclb
35 5 55
35 6 54
35 7 55
35 ' 8 53
35 9 52

Délka dne 9 hodin 10 minut.

Jan ev.
Kastor
Milada
David
iSylvestr

áí 7 25 4
* 7 25 4
a
7 24 4
7 24 4
rjiiC 7 244

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.
Nový měsíc?
v 8 hodin 16
©
minut ráno.
Trvní Čtvrt dne
v 1 hodinu
21 minut odpol.
©Úplněk ďne 22
ve 2. hodin 58.
min. odpol.
Poslední čtvrť
dne 29. v 7 h.
21 min. ráno.

C

Dne 1. promění ivo, 4.suíh. 11. sne
sitelno , dne 16
déšť, 18. studeno,
20. studeno. 23.pěk
ně, 25. prijen.no.
Dne ubývá od 9 h.
22 minut d 9 hod.
10 min. ku konci
přibývá do 9 hodin
12 minut.
V

Z id. kalendář.

36 11 54 Dne 2. prosince
8. Roš35 ráno Chaunkah,
Chodcš Thebeth.—
18. Půst. Obležení
35 12 40 Jerusalema.
35 1 31
35 2 29 Historický ka
lendář.
35 3 36 Dne 2. Cortez ze
mřel 1551, 4. Wash
35 4 42 instono'o
rozlou

Délka dne 9 hodin 10 minut.

Neděle po narození Páaě.

27 Neděle

19.4 41 i 144
19 4 41 , 2 46
20ll 40 ‘3 49
20 4 40 4 55
21 4 39 5 56

Délka dne 9 hodin 12 minut.

Čtvrtá neděle adventní.

20 Neděle

7
jfe 7
Ä 7
Ä 7
« 1.7

Délka dne 9 hodin 16 minut.

Třetí neděle adventní.

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

*
á

m ě s íc e

Protestantů.

V ýchod

K a t o 1 í k ů.

slunce

SVÁTKY A JMÉNA.

Dui a týdní·

Západ

31.

slunce

31.

Východ

DECEMBER
Znamení
měsíce

PROSINEC

35 10 50
35 11 46
36 ráno
36 12 40
36 136

čení 1783, 6. A’g rnon Sydney stať r.
1683, 7. Will. Penn
přistál 1682 . 8. II.
Lawrens zemřel r.
1792, 10 N.mecká
říše ustroj< na 1870,
12 Cromwell pro
tektor 1653. 14. Prof
Agussiz zemiel r
1873, Washington
zemřpl r. 1799, 16.
Velký požár v New
Yorku 1835, 18. bit
va u Greet Bridge
1775, 20, spolková
banka za^řiua 1791
22 osazení Nové
Anglie r, 1620, 24
Thackeray zemřel
1863, 26. Texas při
puštěno r. 1845. 28.
Angličané a Fran
couzi dobyli Kan
tónu r. 1858, 30 F.
Drake cestovatel
kolem světa (při
vezl zemčata,) ze
mřel 1596.

•ľiaosiiTEO.

Domácí

zápisky.

Příjem.

Vydání.

Seznam jmen.
Baldomer 7. února.
Aaron 16. dubna.
Abdon, Bořivoj, 30. čerce’ Baltasar 6. ledna.
Barb ra 4. prosince.
Ábel 2. ledna.
Barnabáš 11. června.
Abraham 6. října.
Absolon 2- září.
Bartoloměj ap. 24. srpna.
Adalbert v. Vojtěch.
Baruch 30. května.
Basiliše 9. ledna.
Adam 24. prosince.
Adaukt, Přibít, 30. kv.
Basilius v. 14. 1 dua.
Adaukt. z Božný 30. srpna. Bathilda26. ledna.
Adelhaid op., Adléta, 5, Bdín v. Vigil.
Beata v Bl -žena.
února.,
Adelindé 20. srpna.
Beatrix, Blažena, 10. květ.
Adléta v. Adeluaid.
Bedřich 6. března.
Bedřiška 6. října.
Adolf 11. května.
Bělena v. Leokadia.
Adolf 17. června.
Bělobor v. Alban.
Adolf 21. srpna.
Adolfina27. září.
Bělouš v. Albert.
Běluše v. Albín.
Agatha v. Háta.
Agaton. Dobroslav, lO.led. Benartv. Benard.
Benedikt b., Beneš, 15. dub.
Agnes v. Anežka,
Agrikola 4 listopadu.
Benedikt21. března.
Benigna, Dobravka, 9. kvt.
Achac 22. června.
Benignus Štědrý, 6. června.
Acbac 27. listopadu.
Achilleus 12. května,
Benja uin 21t března.
Benuo. Zbyněk, 16. června.
Aka30. listop.
Bernard p., Benart, 20. srp.
Akar 22. června,
Albar, b.,Bělobor, 21, červ. Bernardi n 20. května.
Albert p. z J· 3. dubna.
Bernhard T. A. 20. srpna.
Berta, Perchta, 4. července.
Albert v, 15. listop.
Albín, BělouŠ,l. března. Bertram 17. srpna.
Albína p. a m. Bělouše. 16. I Bertraud 15 října.
Bibiana2. prosince.
prosince.
1 Blahomir 13. října
Albrecht 23. dubna.
Blahoslav 21. března.
Aleš 17. července.
Alexander, Leska, 18. břez. Blahorod v. Eugenius.
Blahovoj, Eustrates, 9.,led.
Alexander 26. února.
Alexius, Aleš, 17. čerce’
Blandina 5. listopadu.
Blažej 3. února,
Alfons 2. srpna.
Blažena 22. prosince.
Alfred 19. července.
Bojisláv 9. dubua.
Alipius 15. srpna.
Alois 21. Čt rvna.
Bohaboj 15. dubua.
Alto g. úu< ra.
>. Bohachval 10. července,
Alžběta král, Eliška, 8. Bohdal d. 8. listopadu.
Bohdan v. Teodosius.
července.
Alžběta lg. listopadu.
Bohdana v. Theodosia.
Amadeus v, Bohumil.
Bohdar v. Theodor.
Amalie, Libuše, 10. čerce’ Bohdik22. března.
Amalie 7. října.
Bohpomozi v. Gotthelf.
Amandus, Milota. 8. dub. Bochuchvul, Lausdeo, 10.
Amatus, Miloíí, 13. září.
července.
Ambrož, b„ Brož, 16. října. Bohumil, Amadeus. 7. červ.
Bohumil 3. listopadu.
Ambrož 7. prosince.
Anir.ion 8 září.
Bohumila28. prosince.
Amos 31. března.
Bohumír 13. ledna,
—
b. 8. listopadu.
Anaklet 13. července.
Auastas 21.8 rpna.
Bohuslav,Deogratias, 22.
Anastasia, Protibora, 15.
března.
dubna.
Boleslav v. Magnus.
Auastasiam. 25. prosince. Bonaventur 1, Dobrohost.
Anastasius m. 22. ledna.
11. Čce., 26. října.
Bonifác p., Vinfrýd. 5.
Anatoliag. července.
Anatoliu 3. července
Června.
Anežka, Agnes, 16. list.
Bonifác m., Dobroděj, 14.
Anežka p. a m. 21. ledna
května.
Anežka Češi·a. Nečiše, 6. Bořek v., Tiburc.
a 28. března.
Bořivoj v., Abdon
Anjela 13. května.
Božeua29. července.
Anjelika 28. března.
Břeněk v. Bruno.
Anjelina 16. července.
Brigida p. 1. února.
Brigyda v., Bryta, 8. října.
Anna 26. července.
Anselin 18. března.
Brož v. Ambrož.
Antonia, Tonka, 10. ledna. Bruno b., Břeněk 21. dub.
Antonín poust. 17. ledna. Kryta v. Brigita.
Antoniu 13. Června.
Bnrkhardll. října.
Apolinář 23 července.
Bůhspěj 22. června.
Aoolonia 9. února.
Bušekv Celestín.
Aquilina, Orllčna, 13. červ. Cecilie22. listopadu.
Aruad 19. října.
Cecilius 3. června.
Arnold 18. července.
Celestin P., Bušek, 6. dub.
Arn If 18. června.
Celestin p. a in. 19. května.
Arnošt 12. ledna.
Celina 21. října.
Arnostinna 31. července.
Celerinus vyz. 20. února.
Arsenius 19. července.
César z B. 15. dunna.
Asterius, Hvězdou, 30. říj. Chraniborv. Sevác.
Atlianasia 26. února.
Crha A. M. 9. března.
Athanasius 2. května.
Ctibor v. H norat.
August p. 7. října.
CtimírV. Čestmír.
Augusta 29. března.
Ctirad v. Honor
Cyprian b. 14. září
Aug ’stiň cirk. 28. srpna.
Aurelia 1. prosince.
Cyria 5. června
Aurelian 16. června
Cyriak m. 8. srpna
Aurelius, Zlatko 27. čerce’ Cyrila 5. července
Babylas 24. ledna.
Cyrin 12. Června
Balbina 31. března.
Cyrus m. 31. ledna

Čeněk v. Vincenc
Ceslav 20. června
Čest uír,Ctimír. 9. ledna
Čestislav 16. června
Damasus 11. prosince
Dainian 27. září
Daniel 21. července
David 30. prosince
Deicola. Ctiboh, 17. ledna
Delfín 24. prosince
Deogratias v. Bohuslav
Děpolt v. Theobahl
Desider. ZdaÚ, Zádostiv.
23. května
Dettel, Ditlev, __ 31. března
Dětmar26. září.
Dětřich 6. května
Devota 27. ledna
Didakt 13. listopadu
Dignus 18. prosince
Dionisins, 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, Eutnlmius, 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 m. 30. června
Dorota 6. února
Duchoslav v. Spridion
Dulla25. března
Ebbaabat. 23 srpna
Eberhard, Eberart, 28. list.
Eberhard23. února.
Edburka 12. prosince
Edeltruda 23. června
Edita 26. září.
Edmund are. 16. list.
Eduard 18. března.
Edviu k. 4
Egbert 24. dubna
Eleonora 14. února
Eliáš 20. července
Eligius 1. prosince
Eliseus 24. června
Eliška v. Alžběta
1 Emanuel 26. března
Emerencia 23. ledna
Emerch 5. listopadu
Emil 22. května
Emilia 5. dubna
Emilian 11. září, 11. říina,
Emiliana p. 24. pros.
Emilius 30. května
Emma 1. a 19. dubna
Engelbert7. listopadu
Enoch 3. ledna
Erhard 8. ledna
Erik (Erich) m, 15. února
Ermelinda25. října
Esther 29. května
Etbin 19. října
Eucharius 20. února
Eufemisa. Ofka, 13. dubna
E ufrasi na 11, února
Eugenia 25. prosince
Eugenius, Blahorod, 3.
Července
Eulogius. Ložek. 3. čerce’
Eu<ebia 16. března
Eu-ebius, Smil, 14, srpna
Eustach, Sta> h, 20. září
Eustachia 29, března
Eva 24. prosince
Evald 3. října
Evarist, Blahoklas, 26. říj.
Evermond 17. února
Ezechiel 10. dubna
Fabian 2 1. ledna
Fandila m. 13. Června
Fano b. 28. října
Faust 16. Července
Faustin 15. února

Faustina 20. září
Felician 9. Června
Felicitas m. 7. března
Felix b. a. m., Šťastný, 24.
října
Fel>x21. května
Felix Val. 2J. listopadu
Ferdinand k. 19. ledna
Ferdinand k. 30. května
Fidelis 28. dubna
Filemon 22. listopadu
Filip ap. 1. května
Filip N. 26. května
Filip b. 23. srpna
Filipina 16. února
Flavian m. 18. února
Florenc 7. listopadu
Floreucia 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.v3 prosince
Františka R. 9. března
Fridolín 6. března
Frldus v. Friedman
Friedman, Friduš 10. říj.
Frodoaldus 12. září
Frumencius 27. říma
Fu gentius 1. ledna
FuIko 10. říina
Gabian 19. února
Gabriel arch. 24. března
Gabriela 10. února
Gaudentius v Radím
Gebhard, .Jaromír, 27. srp.
Gelas Smich, 18. listopadu
Genesi o 8 3. „června
Genovefa. Zeneva, 3.1edna
Genuin 5. února
Gerhard, Radko, 24 září
Gerlach v. Jarlnch
German 28. května
Gertruda, Gediuta, 17.břez.
Gervás 19. června
Gldeon, Jedek, 1. Června
Giibprt 4. února
Gil as 29. ledna
Gisela, Hisla, 7. května
Glycerin 13. dubna
Goar 3. Července
Gordian 10. května
Gotthard, Hotart, 5. května
Gottsalk m. p. 7. června
Gracian 18. prosince
Gratus, Vděčný, 8, října
Gudval 6. června
Guibert 28. května
Gustav 2. srpna
Guntíř, Vintiř,28. listopadu
Hanibal 2. srpna
Hartman 30 října
Hartvík 21. srpua
Haš al 26. března
Háta 5. února
Havel 16. října
Hedvika 17. října
Helena m.. Jelena, 22. květ.
Heliodur3. července
Herkules 5. záři
Hermens 28. srpna
Hermine 24. prosince
H-rman 7. dubna
Hilaria 12. srpna
Hilarion 21. října
Hilarius21. ledna
HildebertS. května
Hippolit, Ippo. 13. srpna
Honor, Ctirad. 30 září
Honorát, Ctibor. 8. února
Hubert 3. listopadu
Hugo b. 1. dubna
Hyacint m., Jacek, 11. září
Hygin 11. ledna
Ida vd. 4. ledna
Ignác, Loj. 81. Července
Iluminata 29 l stopadu
Inocenc 28. Července
Irena 5. dubna
Irenens, Lubomír, 15. pros
Isak 20. prosince.

Isak 20. prosince
Isabela 4. ledna
Isaiáš 6. Července
Isidor pr. 10. května
Ivan 25. listopadu
Ivo 28. května
Jachim 20. března
Jadocus, Jošt, 17. května
Jairus, Jar, 3. října
Jakub v. 25. července —ap.
1. května
Jan Zlatoústý 27. ledna
— M. 8. února
— boží 8. března
— Nep. 16. května
— z Pf. 6. května
— a Pav., Jan Burian,
26.června
Jan Křtitel 24. června
— Kvalb. 12. „
— stětí 29. srpna
u kř. 24. listopadu·
— Evang. 27- prosince
Januar 27. záři
Jarloch, Gerlach, 5. ledna
Jarolím 30. záři
Jeremiáš 26. června
Jetřich, Eustasius 19. bř.
Jindřich, Hynek 15. Če’co
Jindřise 16. března
Jiří 24 dubna
Job 9. května
Joel 24.
„
Johanna 24. května
Jonatan 29. prosince
Jordán 13. února
Josafat 27. listopadu
Josef Kal. 27. srpna
— pěst. 19. března
Josua 23. února
Jovita 15. února
Juda 28. října
Judit, Jitka, 5. prosince
Julia 22. května
Julian ni. 9. ledna
Juliana p a m. února
Julita 15. června
Julius p. 12. dubna
Justina, Pravomila 7. října
Justinian. 26 záři
Justin 8. srpna
Justus, Pravoslav, 9. září
Juta 3. listopadu
Juvenal, Mlád, 3. května
Kajetán 7. srpna
Kaini 1 2. července
Kandid, Bělouš 3. října
Karel Bor, 4. listopadu
— v. 28. ledua
Karolina 14. Června
Karolínka 5. července
Kašpar 6. le lna
Kateřina p. 25. listopadu
Kazimír 4. btezua
Kilián 8. července
Klara 12. srpna
Klement, Klimeš. 23. list.
Klementina 23. listopadu
Kleofáš 25. září
Kletus 28 dubna
Klothar, Lidb.or, 7. dubna
Klotilda 3. června
Kolumba 17. září
Kolumban, Holubán, 21.
listopadu
Kolumbiu Ul. července
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
Kristin 14. května
Kristiána 15. prosince
Kristina 14. Července
Krištof 15. března
Krisostom, Zlatoust, 27. led.
Krišpín 25.
* října
Kunhuta z P. 3. března

Narcis 29. řijna
Kuno. Kuneš, 29. května
Natalia 1. pro ince
Kvalbert 12. července
Nathan 24. října
KvidoSl. březla
Nereus 12. května
Kviriu m. 30. března
Nestor 26. února
Ladislav 27. Června
Nicefor p. 13. března
Lambert b. L. 14. června
Nicetas, Mikat, m. 15. září
Laura 17. června
Nikodém 15. září
Lazar 17. prosince
Lebrecht, Pravožij, 20. ún. Noe'28. listopadu
Norbert 6. čtyvna
Leo v. p.. Lev, 11. dubna
No’hburga 14. září
— p. 12. 28. června
Leodegar 2. října
Odila 1. ledna
Leokadia. Bělena, 9. pros. Odon a. 18. listopadu
Oktavia 22. března
Leonard, Linhart, 6. list.
Oktavian 22. ,,
Leoncia 6. prosince
Oldřich 4. čevence
Leoncius 13. l»-dna
Leonora 12. dubna
Oliva 10. června
Olympia 26. března
Leonilla 17. ledna
Leopold, Lypolt, 15. listop. Ondřej a. 30. listopadu
Optatus 4. června
L"pnldina 15. listopadu
Osva’.d k. 5. srpna
Levin 14. Července
— 15. ř j a
Levina24. července
Libor. Litobnr, 23. července Otilia 13. prosince
Otokar 4 lis opadu
Liboúst, Liebmund, 27.
listopadu
Otmar 15.
,,
Otto, Udo. Otík. 23. března
Libuše v. Amelie
Pankrác, Vševlad, 12. květ.
Lidmi a 16. září
Pantalenon 27. července
LidvinalS. dubna
Ligor 13. září
Papin 28. listopadu
Longin, Dluhoš, 15. března Patricius 16. března
Paula vi. 26. ledna
Lot 4. ledna
Lotar, Lideř21. dubna
— p. 18.června
Lucie 13. prosince
Paulina 2.’. června
Pavla obr. 25. ledna
Lucian 7. ledna
Luciana, SvětluŠe, 30. Červ.
— poust.15. ,,
Lucius 11. února
— pam. 30 června
Ludomír, Leufried. 3. října
— ap. 29.
„
Ludovika30. ledna
— a Jana 26. ,.
Pelegrin Pelřín 16. května
Ludvik T. 19. srpna
Perpetua 7.. 15. března
Luise 9. července
Petr Alk. 19 řírna
Luitgarda 16. června
Lukáš 18. října
— Cel. 19. května
Lukrecia 7. června
— Ap. 28. Června
Lydia 3, srpna
— 8t. okov. 1. srpna
Magdalena 22. Července
— ni. 29. dubna
— Nol. 31. ledna
Magnus, Boleslav, 19. srpna
Makir, Blah, 2. 15., ledna Petronilla 81. května
Malacbiáš 3. listopadu
Pius m. 11. července
Mamert 11. května
Pravota 21. pr. since
Mansuet, Miloslav, 18. ún. Primus 9. června
Priska 18. ledua
Marceli 16. ledna
Prokop poost, 4. července
Marcella 31. ledna
Protas, Tas, 20. června
Marcellian 13. června
Marcelliu 10. dubna
Prudencie 9. března
Quinibert 18. května
Marcellina 17. července
Marciál, Marciáš, 27. února Rachel 14. Července
Marek 25. dubna
· Radím, Gaudentius, 1. červ
Rafael 24. října
Mariána 15. září
Marián, Mareš, 30. dubna
Raimund 23. srpna
Marie Zasn. 23. ledna
Reiner 17. června
— Nar. 8. září
Rainold 7. ledna
— Sněž. 5 srpna
Rebe a 9. března
Regina 7. záři
— Bol. 30. března
— IIromuic2, února
Reichard 7. února
— Zvěst. 25. března
Reinhard, Reinart, 23. ún.
— Navšt. 7. Července
Rembert 4. února
Richard 3. dubna
— u Hory 16. „
Robert, Robeš, 7. června
— Nanebevz. 15. srpna
Rochus, Hrož. 16, srpna
— Obět. 21. listopadu
— Početl 8. prosince
Roland 9. srpna
Roman 28. února
— Jména 15. září
Markéta 20. červenoe
Romana 28. února
Róza, Růž na 30. srpna
Marta 19. ledna
Rosalia. Rozára, 4. září
Martin 11. listopadu
Rosina 13. března
—
12„
Martina 30. ledna
Rudolf 27. dubna
Rusiua, Růžena, 10. čer’ce
Matěj ap. 25. února
Ruflnus, Ryšavín, 14. červ.
Mathilda 14. března
Matouš Ev. 21. září
Rupert, Rauš, 27. března
Maura 21. září
Ruthard 16. července
ÉehořNaz. 9. května
Mauric 22. září
Maxmilián 12. října
— 12. března
Maximus 19. května
— 17. listopadu
Mechtilda 31.
SabaB 12. dubna
Medardus 8. června
Sabian 27. srpna
Salome 24. října
Melichar 6. ledna
Michála zjev. 8. května
Salomena 7. dubna
Mi kleta 9. září
Samuel ni. 16. února
Mikuláš b. 6. prosince
— 26. srpna
Milada 29. prosince
Sara. 16. května.
Minart, Meinhard, 21. ledna Sebald 19. srpna
Mojžíš 3. záři
Serafin 12. října
Monika 4. května
Serapion 14. listopadu
Morif.i22. záin
Servác. Chranib r. 13. kv.
Myrofl 16. srpna
Severián 8. listopadu
Napoleon 15. srpna
\Sibilla29. dubna

Sidonia, Zděuka, 23. č< r’ce
Sidonius, Zdeněk, 23.s-rpna
Silver20. června
Silvia. 3. listop.
Silvia 17. února,
Simeon b. a m. 17. února
Simplic P. 2. března
Stanislav b. a m. 7. května
— K. 13. listopadu
Strachota 9. března
Successus, Prospěch, 19.
ledna
SvatoS, Sanctus, 2. Června
Svatopluk 13. srpna
Světlík. Photius, 4. března
Sylver20. června
Sylves er 31 prosince
Šalamoun 8. února
Sebastian 20. ledna
Simek, 18. února
§imon ap. 28. října.
Skolastnca 10. února
Sofronius Modrota 11. bi
Štěpána nal. 3. ^rpna
— K. 2. září
Štěpána m. 26. p-osince
Štěpán Pr. 13. listopadu
T.- dyaš 28. října
Teresie 15 října
Ttiekla ab. 15. října
Theobald 1. červ· nce
Theodolinde 22 ledna
Theodor b., Bohdar. 19. záři
Theodora m.. Božena, 28.
Theodorich, Detřich, 1.
července
Theodosia p. m., Bobdan,
2. dubna
dubna
Tib re m., Ctibor, Bořek,
14. dubna
Timotheus b., Bohaboj,
24. ledna
Titu- b. 4. ledna
Tobiáš, Dobeš, 13. Června
Tobiáš 13. září
Toleta 5. března
Tomáš 18. září
— ap. 21. prosince
— b. 29. prosince
— Aq. 8. března
Trojan 30. listopadu
Ubald 16. května
Ulrika, Oldřiška, 6. srpna
Urban p. 25. května
Václav 28. záři
Valbursa 25. února
Valentin ni., Valeš, 7. a 11.
ledna
Va'entina25. července
Valter, Vladiboj, 29. listop.
Valerian ni., Jaroslav, 24.
dubna
Valtrud 9. dubna
Vavřinec 10. srpna
Venanc 18. května
Vendelín, Venda, 20. října
Verner. Vcrnuš, 18. dubna
Veronika 4. února
Viktor A., Vítězslav, 26. ún.
Viktor ni. 30. září
Viktoria 23. prosince
Viktoria 3. září
Vilém a. 6. dubna
Villibald, Veleslav, 7. Če’ce
Vincenc m., Čeněk 22. led.
Vincenc Fer. 5. dubna
— z P. 19. Července
Vít 5. června
Vladimír24. července
Vojslava 22. listopadu
Vojtěch, Adalbert, 23. dubVolden ar 6. května
Volfgang, Vlk, 31. října
Voršila 21. října
Zachariás pror., Zachař, 6.
září
Zeuo m. 22. prosinceZikmund 2. května
Zuzana p. a m. 11. srpnj
— či totná
„
,,
Zbislav 24. března
Zbislava 21. února
Zděnek 7. listopadu
Zdislava 29. ledna
Žofle, Zofka. 15. květne

TaToullsy

V3rpoóítázií
OSM ZE STA.
$4 $5 $6 $7 $8 $9 $10 $100 $1000

Na dobu $1 $2

co

$4 $5 $6 $7 $8 $9 $10 $100 $1000

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

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
8!
10 I
12 1
14
16
181
2.)
22
24

1

Na dobu $1 $2

co

ŠEST ZE STA.

1 den.
2 „

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 „
0 0 0 0
4 n
0 0 0 0
n
®6 ”
0 0 0 0
0 0 0 0
7 w
0 0 0 1
8 „
0 0 0 1
» „
10 „
0 0 1 1
11 „
0 0 I 1
19 „
0 0 1 1
18 „
0 0 1 1
14 „
0 0 1 1
0 1 1 1
15 „
16 „
0 1 1 1
17 „
0 1 1 1
1
18 „
0 1
19 "
0 1 i 1
20 „
0 1 1 1
21 ,
0 1 1 1
22 „
0 1 1 1
23 ,
0 1 1 2
24 „
0 1 1 2
25 „
0 1 1 2
26 „
0 1 1 2
27 „
0 1 1 2
28 „
0 1 1 2
29 „
0 1 1 2
1 mee. 1 1 2 2
1 2 3 4
2 „
8
2 3 5 6
2 4 6 8
4 „
8 5 8 10
5 „
8 6 9 12
6 „
4 7 11 1 14
7 „
4 8 12; 16
8 „
5 9 14 : 18
» „
5 10 15 ' 20
10 „
6 11 17 22
11 „
1 rok. 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
8
8
8

8
3
8
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
·)
8
3
3
3
3
8
4
7
11
14
18
21
25
28
82
35
39
42

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

0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
8
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
9
14
18
23
27
8-’
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
17
8
83
50
5
7
67
8
83
10 1 00
12 1 17
13 1 33
15 1 50
17 1 67
18 1 83
20 2 00
22 2 17
23 2 33
25 2 50
27 2 67
28 2 83
30 3 00
32 3 17
33 3 33
85 3 50
37 ! 2 67
38 3 83
40 4 00
42 4 17
43 4 33
45 4 50
47 4 67
48 4 83
50 5 00
1 00 10 00
1 50 15 00
2 00 20 00
2 50 25 00
8 00 30 00
8 50 35 00
4 00 40 00
4 50 45 00
5 00 50 00
5 50 55 00
6 00 60 00

SEDM ZE STA.
00

Na dobu $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
8
4
4
5
5
6
6
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
5
7
9
11
12
14
16
18
13 19
14 21

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
7
9
12
14
16
19
21
23
26
28

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
8
3
3
3
6
9
12
15
18
20
28
26
29
32
35

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
8
3
3
8
3
3
3
4
7
11
14
18
21
25
28
32,
85
39
42

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
8
8
3
3
3
3
4
4
4
4
4
8
12
16
20
25
29
33
37
42
45
49

0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
9
14
19
23
28
33
87
42
47
51
56

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

3
3
3
3
4

4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

0

0
1
1
1

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

4
4
4

5
5
5
5
5

2
4i
6
8
10
12
14
16
18
19
211
23
25
27
29
31i
33
85
/ 37
39
41
43
45
47
49
51
53
54

6

•

11 13

16
21
26
32
37
42
47
53
58
63

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

i

2
3
3
4
5
5
6
7
7
8

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
21
21
31
3
5
8
lil
13 1
16
19
21
24
27
29
32

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

33
3

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

0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 2
1 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 3
2 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 4
3 4
3 4
3 4
4 4
4 4
4 5
4 5
8 9
12 14
16 19
20 23
24 28
28 33
32 37
36 42
40 47
44 51
48 , 56

0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4i
4
4
4
5
5
5
5
5
11 1
16
21
27 |
32
37
43
48
53
59
64.

0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
o
3
3
3
8
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
61
6
12
18

30
.•.6
42
48
54
6!)
66
72

DESET ZE STA

$9 $10 $100 $1000

1

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

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

18
23
29
85
41

47
53
58
64
70

1
1
2
2
8
4
4
5
5
6
7

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
8
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
58 5
1711
7517
83 23
92 29
50 35
08 40
67 46
25 52
83 58
42 64
00 70

19
39
58
78
97
17
36
56
75
94
14
33
53
72
92
11
31
50
o9
89
08
28
47
67
86
06
25
44
64
83
67
50
38
17
00
83
67
50
33
17
00

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

1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
8

2
22
4
44
7
67
9
89
11 1 11
13 1 83
16 1 56
18 1 78
20 2 00
22 2 22
24 2 44
27 2 67
29 2 89
31 3 11
33 3 33
36 3 56
38 3 78
40 4 00
42 4 22
44 4 44
47 4 67
49 4 89
51 5 11
53 5 33
56 5 56
58 , 5 78
60 6 00
62 6 22
64 6 44
67t 6 67
33 13 33
00'20 00
67 26 67
33 33 33
03 40 00
67 46 67
33 53 3»
00 60 00
67 66 67
33 73 33
oo;8o 00

*

Na dobu $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $10 $100 $1000
__ 1
1 den. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
28
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 „
56
6
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
3 M
8
83
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 „
11 1 11
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
5 „
14 1 39.
0 0 1 1 1 1 1 1 2 2
6 „
17 1 67
0 0 1 1 1 1 1 2 2 2
7 „
19 , 1 94
8 „
0 0 1 1 1 1 2 2 2 2
22 2 22
0 1 1 1 1 2 2 2 2 3
9 „
25 1 2 50
10 „
0 1 1 1 1 2 2 2 3 3
28 2 78
H "
0 1 1 1 2 2 2 2 3 3
31 3(6
2
i
8
0 1 1 1 2 2
12 „
3 3
38 3 33
0 1 1 1 2 2 3 3 3 4
13 „
36 3 ol
39 3 89
14 „
0 1 1 2 2 2 8 31 4 4
15
0 1 1 2 2 3 8 8 4 4
42 4 17
2
2
16 „
44 4 44
0 1 1
8 3 4 4 4
17 „
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5
47 4 72
2
2
4
50 5 00
8
4
1
3
5
5
18 „
1
53 5 28
19 „
1 1 2 2 8 3 4 4 5 5
56 5 56
1 1 2 2 3 3 4 4 5 6
20 „
58 5 83
1 1 2 2 3 4 4 5 5 6
21 „
61 6 11
1 1 2 2 8 4 4 5 6 6
22 „
64 6 39
1 1 2 3 3 4 4 5 6 6
23 „
67 6 67
1 1 2 3 3 4 5 5 6 7
24 „
(J911 6 94
1 1 2 8 3 4 5 6| 6 7
25 ,,
72 7 22
1 1 2 8 4 4 5 6 7 7
26 „
75 7 50
1 2 2 3 4 5 5 6' 7 8
27
78 7 78
28 „
1 2 2 3 4 5 5 6 7 8
81 8 06
29 ,,
1 2 2 3 4 5 6 6 7 8
83 8 33
1 mei. 1 2 3 3 4 5 6 7| 8 8
2 3 5 7 8 10 12 13 15 17 1 67 16 67
2 „
8 ’
8 5 8 10 12 15 18 20 23 25 2 5025 00
4 M
8 7 10 13 17 20 23 27 30 83 8 83 83 38
4 8 18 17 21 25 29 83 38 42 4 17 41 67
« Z
5 10 15 20 25 30 85 40 45 50 5 00 50 00
7 „
6 12 18 23 29 35 41 47 53 58 5 83 58 83
8 "
7 13 20 27 33 40 47 53 60 67 6 67 66 87
8 15 23 80 38 45 53 60 68 75 7 50 75 00
9 ,
8 17 25 83 42 50 58 67 75 83 8 38 84 38
10
9 18 28 87 46 55 64 73 83 92 9 17 91 «7
11 n
1 rok. 10 20 80 40 50 60 70 801 90 $1 $10 $100

Tabulka mzdy na základě desíti liodinné denní práce.
HODINY:

Za půl hodiny----Za 1 hodinu
Za 2 hodiny...........
Za 3 hodiny. ------Za 4 hodiny.------Za 5 hodin.--------Za 6 hodin.--------Za 7 hodin.--------Za 8 hodin.--------Za 9 hodih· -..........

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 10.
.1
.11
•31
.5
.61

j8L
.10
.111
.131
.15

.11
•31
.5
.71
.10
.121
.15
.171
.20
.221

DNI.
Za 1 den------------ .161 .25
Za 2 dni------------ .331 .50
Za 3 dni------------ .50
.75
Za 4 dni - - ----- .661 1.00
Za 5 dní------------ J331 1.25
1.50
Za 6 dní------------ 1.00

.11
.31
.61
.10
.131

.20
.231
.261
.30

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

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

.3
.6
.111
.171
^31
.291
.35
.41
.461
.521

.31
.61
• 131
.20
.26;^
•331
.40
461
.531
.60

■3t
•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
146
.55
.641
.731
.821

6
61
.71
.51
.61
.15
.111 .121
11
.131
.30
.211
.231 .25
.261
.371 ’ .40
.35
•321
.45
.431
■46»
.60
.50
.531
.541 . .58» .621
.75
.661
.65
.75
.90
.70
.80
.76
.81»
.931 1.05
.871
1.061 1.20
.931 1.00
1.35
1.121 1.20
.974 1.05

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

.81
.161
.331
.50
‘ .661

.9
.181
.361 ·
.55
•731
.911
•831
1.00
1.10
116» 1.281
1.331 1.461
1.50 1.65

!
411
.331
.661 ■831
1.25
1.00
1 331 1.661
1.661 2.081
2.00 2.50

.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

•661
• 581
1.331
1-161
1.75 2.00
2 331« 2.661
2.911 3.331_
3.50 4.00

.75
1.50
2.25
3 00
3 75
4.50

•831
1.661
2.50
3 331
4.161
5.00

1.00 1.081
.911
1.831 2 00 2.161
3.00 3.25
2.75
3.661 .4 00 4 331
4.581 ' 5.00 5411_
5.50
6.00 6.50

vr S V Ě T L 2
Veliké číslice v hlavách sloupců vykazují obnos mzdy týdní, kdežto
číslice pod tím značí obnos mzdy na hodiny a na dny. Když tedy chceme
nalezti, mnoholi obnáší mzda na hodinu, když týdní jest $8, začneme hledati při číslici 1 (hodina) a jdeme stále dále v pravo až přijdeme pod ohlavc-

ní $8,
obnos
hodin
obnos

1161
2.331
3.50
4.66_1_
5 831
7.00

11

12
.10
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80

*

1.25 1.331
2.50 2.661
3.75 4.00
5.00 5.331
6.25 6.661
7 50 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
3.66s
5.50
7.331
9 161
11.00

2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00

í.

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.

T Á Č E .
|uA dva drátky uzamčené
·*·♦ v naší kleci ptáče zpívá,
chvilku zmlkne,—ven se dívá,
kde to zlaté slunko hřeje.
Poskočí si, znovu pěje
a mně zdá se nejináče,
než že pláče.
V zahradě nám višně zraji
na větvici ptáček sedí:
ptáci lidem nepovědí,
co to sobě povídají:—
žeť se ti dva ptáci ptají:
„Jak se daří?*‘—A ten z klece
dí: „Zde je to smutné přece!

Celý den a celé noci
na bidélku bez ustání,
— a ten den je k nepřečkáni!
Za dne soudruh nepřilltne,
v noci hvězda nezakmitne:
o tom slunci, země kráse,
mně jen zda se !“

Venku svítí slunce zlaté,
po zahradě větřík věje,
ptáče zamlklo,—druhé pěje:
„Pusťte je, vždyť zrovna prosí,
napije se slunce, rosy —
pusťte je vždyť, je to boli,
— ať si se mnou zašveholí

J. V. Sládek

* PŘED DVACETI LETY.-Mh-4
Původní historická povídka ze života Čecliů texaských. — Píše Hugo Chotek.

ROjihany byly to kruté doby
Ž za války občanské. Tak
1 jako celý jih, i stát Texas
utrpěl strašných ztrát jak na
majetku, tak i lidských životech a pošinut byl zpět u svém vývoji a pokroku,
o mnoho a mnoho roků. Pro střední
Texas zvláště bouřlivé doby nastaly r.
1862, neboť tu rozpoutané vášně nemo
hly nalézti svého ukojení.
Na jihu bylo všeobecně známo, že
velká většina všech evropských přistě
hovalců, hlavně však Němců, s celým
srdcem svým lnuli ku straně unionistů
a mocnou paží a bystrým rozumem po
máhali porazí ti myšlenku konfederace.
Proto každý jihan a přítel otrokářství z hloubi duše syé každého vystěhovalce
nenáviděl a pakli to ne, pohlížel aleópon
na něho s nedůvěrou a střežil každý
jeho krok. Běda tomu, kdo dopadnouti
se nechal při skutku, že stojí ve spojení
s někým na severu a byť to byli rodi
če, bratři nebo sestry, neboť ten bez
milosti byl utracen.
V době, kdy povídka naše začíná,
totiž v roce 1863 byly okresy Fayette,
Austin a Washington dosti hustě vy
stěhovale!, totiž Němci a Moravany

v

obydleny. Ze těmto za stávajících po
měrů dařilo se dosti špatně, že trpěti
jim bylo mnohých násilností na nich
se strany jilianů páchaných, leží na bíledni. Však všichni skorém byli do
sti moudří, aby nahlédli že zjevný od
por je marný a bezvýsledný a že jím
na stavu věci ničeho se nezmění a proto
vstoupili raději dobrovolně v řady vojí
nů kontederačních. Vždyť věděli do
bře, že nevstoupí-li dobrovolně, budou
k tomu přinueeni a pak by osud jejich
býval mnohem žalostnější. Mnozí z
mladších a zbraně schopných ovšem
hleděli spasiti se útěkem a po dlouhou
dobu skrývali se za dne v slujích a ro
klích lesních, by v noci opatrně připlí
žili se ku svému neb přítelovu obydlí
pro potřebnou potravu. Při tomto často
padli v zálohu slídících hlídek a byvše
odvedeni zanechati museli rodiče nebo
ženu a dítky bez pomoci, bez podpory
a záštity zpět. Sami kráčeli vstříc bu
doucnosti nejisté a nevěděli navrátí-li
se kdy a uvidí své miláčky. Ba, byly
to kruté doby tehda. Doma samotný
zůstaly jenom ženy a dítky a pak slabí,
zbraně neschopní starci a nebo mrzáci.
Zeny a starci obdělávali museli role a

34 —

sami obstarávat! domácnost a po případě
starati se i o muže a syny v roklích a
slujícli lesních ukryté, při Čemž objevo
vali důmysl a odvahu v pravém smyslu
slova až úžasnou.
v
Zeny tehda byly pravými mučen nicemi, však dokázaly také, čeho žena
je schopna ve své lásce, čeho odváží se
ku zachránění těch, jež miluje. Věru,
ženy naše české V ohledu tom zasluhují
většího obdivu jak hrdinné ženy Íiímanů nebo Spartanů, ony schopny jsou obětavosti ještě větší, nežli schopny byly
tyto.—
Slunce chýlilo se právě k západu,
když po silnici směrem od High Ilill k
Fayetteville hnal se jezdec v divokém
úprku. Ač na koni bylo lze pozorová
ti únavu, an pot se z něho jen řinul, po
bádal ho přece ještě jezdec ostruhou k
běhu rychlejšímu, jako by jednalo se
tu o život a nebo smrt a jako by již
příští okamžik byl rozhodujícím.
v
Čas od času pohlížel jezdec zpět, ja
ko člověk, který je pronásledován a pak
vždy pohodnul koně k běhu rychlejší
mu.
Pojednou zastavil koně v běhu, se
skočil se sedla, sehnul se a přiloživ
ucho k zemi, naslouchal několik vteřin,
jeve v obličeji velké napnutí. Hned na
to se vzchopil, vyskočil na koně, zabo
dl ostruhy v jeho bok a zamručel polo
hlasně:
,,Proklatá sběř! Je mi v skutku v
patách. Billy, hleď ať přijedeme k
Valentům dříve než cháska ta nás za
hlédne, sice jsme ztraceni. Ha, ha, ha!
Jestli jim ještě uniknu tentokráte, mám
vyhráno, neboť můj otec zítra všechno
spraví s naším dobrým okresním soud
cem Stiehlem a pozítří již budu nacházeti se na cestě do Brownsville s do
brým potahem a pěkným nákladem
státní bavlny. Potom ať se na mne
odváží, čertoví ti chlapíci, já jim oká
žu, zač je toho loket.”

Za této samomluvy dojel jezdec ma
lého návrší a před ním rozprostírala se
neširoká, vlnitá preirie, vroubená dosti
hustým lesem.
Na pravo od silnice ve stínu několi
ka stromů stál úhledný domek farmerský, k němuž nyní jezdec s jásotem
koně obrátil.
Ještě byl asi na tři sta honů od
domku vzdálen, když vyběhla z něho
mladá dívka která s chvatem a tváří uděšenou jezdci vstříc spěchala.
„Pro bůh, Josefe! Už tě zase lionějí?” volala dívka z daleka.
Jezdec mezi tím se k dívce přiblížil,
seskočil s koně a dal mu bičíkem něko
lik ran tak pru akých, že uděšené zvíře
se vzepjalo a jako střela bez jezdce dá
le k lesu uhánělo.
Nyní přiskočil mladík k dívce, pojal
ji kolem pasu a vtisknuv na rty její
ohnivý polibek, vedl ji co nejrychleji,
ano takřka násilně k domku.
,,Ale mluv přece něco Josefe a zbav
inne smrtelných těch starostí o tebe,”
prosila dívka. ,, Jsou již opět za tebou?”
,,To se ví a zrovna v patách. Teď
ale, drahá Anežko, zanecli strachu aklábosení a zahlaď každou stopu po
mne, nežli spřež ta na onom vršku
se objeví. Až zbůjníci ti odjedou dozvíš
se všeho.”
O bože! Kdyby tě zde chytili, já
bych z toho měla smrt.
Jen rychle a
za chvíli budeš v bezpečí.
A jako postrašená laň prchala mladá
dívka k domu, na jehož prahu právě se
objevilo několik osob:
Byly to starý farmář Valenta, jeho
žena, dva odrostlí synové a houfec
drobných dětí, jichž kadeřavé hlavinkv
z řas zástěry a sukně maminčiny vyku
kovaly jako kvítečky na polo rozvinuté
bavlny z keře lupenů.
,,Aha, už jsou zase za ním,” pravil
Valenta a obrátiv se k ženě a dítkám,
dodal:
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„Rychle do světnice a každý na své
místo! Ať mně ani ne mukáte. —Pojď,
pojď jen Josete ve svou starou skrýš,
však tě tam ti slídiči ne vyčenichají ani
dnes.”
Mladík jen zběžně dotekl se ruky
Anežciny a rychle nesledoval starého
Valentu přes dvorec ke srubu, kdežto
mladá dírka zůstala zpět a úzkostlivě
pohlížela k protějšímu vršku, neobjevi
li se na něm obávaní pronásledovníci.
Starý Valenta vrátil se po chvíli zpět
a směje se plným obličejem pravil k
Anežce.
„Nic se holka neboj, ručím ti za to,
že ho nenajdou. Pojď, půjdeme do
světnice a— ale hrome,” pravil a uho
div se do čela pěstí zastavil se na pra
hu— „hnedle bych byl zapoměl na ně
co důležitého. Kam pak jste dali Jose
fova koně? Či přiběhl pěšky?

„O ne,” odvětila dívka, „Josef za
hnal koně do lesa.”
„To se mu podobá; to je moudré,”
kýval hlavou farmář. „O, Josef je
chlapík liščí kůží podšitý, viď že holka.”
Dívka se zarděla do nachu a chtěla
něco odpovědíti, však hlasitý křik a dusot koňských kopyt ji přerušil.
„Ten hoch měl čas,” pravil starý
farmář starostlivě, pohlížeje na tlupu
jezdců, kteří úprkem hnali se s vršku
přímo k jeho obydlí.
Byli to vojíni konťederační — šest v
počtu — a každý držel v pravé ruce
šestiranku s kohoutkem nataženým.
Starý Valenta vyšel jezdcům vstříc a
pozdraviv uctivě důstojníka, očekával
jeho oslovení.
„Mluvte, kde je ten jezdec, který jel
tudy před malou chvílí, však nepovíte-li
uděláme s vámi krátký proces!”
„Já neviděl žádného, sir,” odpoví
dal starý Valenta neohroženě.
„God d..,” zvolal důstojník a namířil
ústím revolveru k hlavě starého farmá
ře, ,, budeš mluviti pravdu, ty prolhaný

pse německý? *) Ještě jednu takovou
hrozitánskou lež a já ti hlavu roztříštím
na . ... ”
Nedomluvil, nýbrž spustiv pojednou
zbraň upřeně pohlížel ku vchodu domku
na jehož prahu objevila se Anežka s tvá
ří bledou co mrtvola; patrně byla po
rozuměla hrozivému posuňku surového
vojína a strachovala se o otce. Ruce
měla na prsou sepjaté a ve svém zoufa
lém bolu a strachu vyhlížela tak anděl
sky půvabnou, že pohledem na ní do
jmu t byl i surový vojín.
O mnoho vlídněji a neustále na dív
ku pohlížeje, pravil:
„Prosím za odpuštění, miss, že jsem
vás polekal. Kdybych byl věděl, že
domek ten skrývá bytost tak útlou, je
mnou a spanilou, jistě byl bych prud
kost svou na úzdě udržel.”
„O neubližujte otci mému,” pravila
Anežka, postoupíc o několik kroků k
tlupě jezdců, „on zajisté nic zlého ne
učinil.”
„Nechce nám udati stonu uprchlíka,
jenž buď na této farmě je skryt aneb
alespoň tu kolem jeti musil. Ostatně
my si stopu tu nalezneme již sami. Vás
však miss prosím, byste se nelekala,
podrobíme-li farmu tuto a okolí přísné
prohlídce; my konáme jen svoji povin
nost a bez potřeby nebudeme obtěžovati vás v ničem.”
Anežka se uklonila důstojníku, po
hledla naň s díkem i s prosbou a vešla
do světnice.
Důstojník dal vojínům svým tichý
rozkaz, seskočil s koně a obrátiv se k
starému farmáři poručil mu přísně sice,
ne však tvrdě, by provedl jej všude,
jak po domě tak i po celé farmě. Záro
veň s důstojníkem seskočili tři jezdci s
koní, hodili otěže svým dvoum soudru
hům, kteří tu zůstali na stráži a rozprchli
* Nižší důstojníci a sprostí vojínové neznali
tehda rozdíl mezi národnostmi; jím byl každý
přistěhovalec „dutchman”.
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se po farmě. Prohlídka byla krátká, které byly po příchodu vojáků pod po
ale důkladná. Žádný koutek, žádná ku- stel a do koutů zalezly, hrály si opět
pa sena, žádný srub nebo chlév neušel vesele na podlaze a skotačily s obvyklou
jich pozornosti.
Kam nemohli viděti, živostí.
Jen Anežka byla jaksi rozsmutněna
tam bodali šavlemi, však vše marně,
a nechtělo se jí do veselé rozprávky,
po uprchlíku ani stopy.
Na nejvýš mrzutí a rozhořčeni vrátili kterouž rodiče a bratří její zapředli.
se zpět a starý \ alenta byl by jistě po
,,To jsme jim vytřeli zrak,” pravil
znal surovost jejich v plné míře, kdyby farmář Valenta mna si radostně ruce.
důstojník se ho nebyl ujal.
,,Ha, ha, ha, já vidím ještě ty kyselé
I tento prohledal celý příbytek, ani obličeje těch žoldnéřů, když našli hníz
ložnice Anežky nebyla vyjmuta, však do prázdné a museli odtáhnouti s dlou
hým nosem.”
marně.
,.Však nebýt Anežky, bylo by to
Mrzut sice, přece však s tváří usmě
vavou podal galantně Anežce a všem v dopadlo hůře, prohodila žena.”
příbytku přítomným ruku a odcházeje
,,To je pravda, ta čest se jim musí
nechat, že na proti ženským jsou zpropravil:
,,Je mně líto, že jsem vás musel ob- padeně úslužnými a povolni jako be
těžovati, však doutám miss,” tu obrátil ránci, ač jinak jest to cháska na mnoze
se výhradně k Anežce, ,,že se pro to spustlá a hrubá.”
A myslíš, že jsou ti druzí, totiž unina mne horšit nebudete. U vojína jde
povinnost nade všecky zákony, ano i onisté lepšími?” tázala se žena.
nad zákon povinné galanterie vůči dá
,.Ani za mák. Inu, vojna je vojna;
mám.”
ta dělá z lidí divochy a z beránků lité
Pozdraviv ještě jednou celou rodinu ' šelmy. Ale věřte mně děti, ze všech
vyšel ven, vyšinul se na svého koně a nejhorším je přece jen Němec, neboť
družinou svojí provázen, úprkem hnal tento,’ jedná-li se o vykonání vo
k lesíku, v jehožto stínu skryly se jezd jenské povinnosti, neušetří ani ženu
ci zrakům farmáře a jeho rodiny.
ani dítě. Můj táta na Moravě— dej mu
Když byla vojenská hlídka v lese pánbů lehké odpočinutí—vždycky říká
zmizela oddechla si Anežka, jako by ji val, že je lepší pro osadu, přijde-li na
byl těžký kámen spadl se srdce a již již ni deset milionů žravých kobylek nežli
chtěla běžeti ke srubu, aby sdělila Jose půl tuctu Němcův, neboť ty dávno osa
fovi, že nebezpečí šťastně minulo. Opa du tak nevyžerou jako těch pár hlado
trný otec zadržel ji však slovy:
vých Němčíků.”
,,Chraň nás pánbůh od nich,” křižo
,,Počkej, holka ještě. Kdož ví, neníli některý s těchto slídičů uschován v vali se všichni domácí.
Takým a podobným spůsobem bavila
lese za křovím a nepozorují-li nás. Já
jim nevěřím, neboť oni jsou chytří jako se rodina až k desáté hodině.
hadi a my musíme být opatrní. Běží tu
Anežka nemohouc již déle rozčílení
nejen o kůži Jesefa, nýbrž také i o na své překonati, otázala se otce, jak dlou
ší. Jen ho tam nech až do půl noci, ho ještě myslí Josefa ve srubu osamělé
však mu tam není zle. Já mu tam dal ho zanechati.
,,Napřed musíme se podívati, je-li
šunku chléb a láhev s dobrou bourbon.”
Anežka vrátila se s otcem do jizby vzduch čistý a nesedí-li nějaký špehoun
kde vše již bylo opět ve starém pořád na blízku. Ty Frantíku vezmi mojí
ku. Stará paní se opět upokojila a děti, dvojku a podívej se na druhou stranu k
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„No, hochu, těm jsme zakroutili no
lesu, täm za tím polem kukuřičným, a I
ty Jene vszmi revolver a podívej se za sem, co?” vítal jej starý. „Měls ale již
bavlniště. Já sám obejdu si vše na po čertech na mále.”
blízku. Čert věř těm chlapům! Oni
A vzav ze skříně velkou břichatou
jsou schopni každé lsti, neboť Josefa by láhev a dvě sklenky, podával láhev a
rádi dostali do rukou, proto že je fešný jednu sklenku Josefovi se slovy:
chlapík a tak dlouho už se vodí za nos.
„Tak a teď si připij! To ti bude dě
Vy ženské zůstaňte pěkně zde. Za lati dobře, neboť je to ta pravá.”
chvíli se vrátíme, a bude-li vše v pořád
Po přípitku usadil se Josef na židlí y
ku, přivedeme Josefa s sebou.
hleděl ale při tom dostati se co nejblíže
Všichni zacho
vali se dle naříze
ní zkušeného a s
věcmi podobnými
obeznámeného otce
a vzdor panující
hluboké temnotě
přesvědčili se v
brzku, že pro ten
tokráte byly obavy
otce bez podstaty.
Po slídičích nebylo
nikde ani slechu a
proto vrátili se v
brzku a vysvobodi
li Josefa s těsné
jeho skrýše.
,.Uf, ti chlapi
mně dneska škare
dě zahráli,” pravil
vylézaje ze skrýše
a protahuje údy.
„Však už je to na
posledy dnes, co si
takto hrajeme na
sclio vá vačku, neboť
„Po silnici hnal se jezdec v divokém úprku ------"
zítra bude již vše
mu pronásledování konec.”
i k Anežce. Starý farmář aby byl jist a
„Jak to ? Co míníš dělati ?” tázali se na každý možný případ, jak říkával,
Frantík a Jan jako jedním dechem.
připraven, zavřel ještě okenice, otočil
„Hned vám to povím! Jen pojďme klíčem u zámku, nacpal si dýmku a za
napřed trochu do světnice, kde bych si pálil a přimáčknuv oheň palcem, vypu
rád trochu pohověl a s vámi poklábosil stil několik mohutných kotoučů dýmu
nežli vás všechny opustím na delší do a tázal se: „Nu, jakž Josífku. Tedy
bu.” — A všichni tři na to mlčky ubí myslíš, že zítra nebudeš muset jako
rali se k obydlí, kde zastali již celou krtek skrývati se v zemi, aby tě ti lotři
rodinu, ani otce nevyjímaje.
, nelapli?”
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„Jistě že ne, neboť otec to má slíbe
né, že povezeni bavlnu do Brownsville
a že tu výpravu budu moci já říditi.”
,,K tomu ti přeji štěstí, neboť nejen
že zbavíš takto seté spropadené voj an či
ny, ty ještě při tom můžeš hodný peníz
vydělati. Ovšem, je při tom také tro
chu nebezpečí.”
,,Ah ba, nebezpečí je za nynější do
by všude a tam to není ani tak zlé jako
zde.”
,,A jak dlouho budeš od náš vzdálen?” tázala se Anežka třesoucím hla
sem.
„Asi dva měsíce nebo deset neděl,
drahoušku. Pak vrátím se svoboden
a maje kapsu plnou peněz budu moci
zaříditi si svojí vlastní domácnost v níž
pak ty budeš královati. O přátelé, vy
nevíte ani, jak se na to těším. My
všichni dohromady, moje rodina i vy
tvořiti budeme rodinu pouze jednu.
Anežce budu věrným a milujícím man
želem, vám otče a matko věrným sy
nem a vám všem ostatním upřímným
bratrem.”
A bodrému jinochu zaleskla se slza v
oku v blahém zanícení.
I ostatní byli prostými ale z věrného
srdce vycházejícími slovy mocně pohnu
ti a Anežka nemohouc city své déle
překonati vrhla se na prsa jinocha vřele
milovaného.
Dlouho, dlouho drželi se tak v obětí
a jen mocně vlnící se fíádra děvy a do
nachu zarudlé tváře jinocha prozrazo
valy co v srdcích obou se děje.
Stará Valentová utřela si zástěrkou
navlhlé oči, však obličej její zářil rado
stí. Bezpochyby připomínala si dobu,
kdy i ona visela takto na krku milova
ného starouška, kdy slyšela první lásky
jeho vzdech, a kdy na panenské rty
její vtisknul první horoucí políbení.
I starý Valenta byl pohledem na mi
lující se mocně dojat. Vždyť Anežka
byla jeho miláčkem, jeho ,,mazánkem”

a on nemyslel na nic jiného, než jak a
čím by štěstí její zajistil. Josefa znal
již od jeho mládí a viděl jej vyrůstat!
takřka před svýma očima.
Vždyť dokaváde byli ještě ve staré vlasti, v krás
né a požehnané Moravě navštěvoval ča
sto svého přítele Josefa Dvořáka, který
byl v malém městečku jejich váženým
občanem a mistrem provaznickým a
houpaje často prvního a jediného jeho
syna na klíně v žertu prohodil: Hochu,
ty musíš jednou být mým zetěm. — A
čím dále se hoch vyvíjel v jinocha, tím
více zjevný byly jeho dobré vlastnosti,
jeho bodrá a mužná mysl, jeho šlechet
né srdce a jeho obětavost a pravdymilovnost, tím více získal si přízeň a váž
nost starého Valenty, jehož jediným
přáním nyní bylo, aby vyplnila se slo
va, před mnoha lety v žertu prohozená.
Nu, a k tomu nebylo již daleko. Proto
taktéž blažen a velice pohnut po delší
dobu pohlížel na své miláčky. Pak ale
jako by se za slabost svoji —jak pohnu
tí podobné nazýval — styděl, vypustil
několik mohutných kotoučů dýmu z
ůšt a’nutě se k hrubé žertovnosti, pra
vil se smíchem.
„No, děti, teď mám toho cvrlikáni a
kňourání dost. Na dalekou cestu' není
dobře bráti si slze, měkké srdce a vzde
chy; tu třeba míti oko jasné, srdce z
ocele a mysl pevnou. Proto raději po
vídejte něco buď hodně veselého, nebo
ještě lépe, zazpívejte si. Máme tak
krásné písně a tak milozvucné nápěvy
že všude kde tyto se ozvou trud a bol
zapudí.
Česká veselá píseň
zapudí srdečka tíseň
zažene žal i bol
a rozveselí kol.
,,Hle, hle, s tatínka se stane ještě
básník,” žertoval Jan.
„Však musí být žíla básnická u něho
notně napnuta, nežli něco spustí,” do
dal Frantík.
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„Když ale spustí, tak něco vydá,”
zas Jan.
,,Nechte jen děti, nechte. ' Já jsem
dnes nějak podivně vesel a myslím, že
dnešní večer musíme osla viti zvláštním
spůsobem.”
To pověděv, dal čepici na hlavu a
vyšel ven. Po chvíli se vrátil, nesa
tři zaprášené láhve naplněné rudou te
kutinou.
,,Pamatuješ se ještě na ně, stará,”
pravil vcházeje do světnice.
Zena pokývla hlavou.
,,Vidíš, tehda uschoval jsem je pro
tebe, kdybys měla býti na lodi nemoc
na. Když ale zůstala jsi zdráva jako
rybka, tu pravil jsem k sobě, že víno
t<5 nenačnu dříve, až při nějaké pro nás
důležité události. Co říkáš, myslíš, že
událost ta dostavila se dnes ?”
„Máš pravdu, milý muži, neboť dnes
na delší dobu loučíme se s naším jako
by synem a kdož ví, co do té doby než
li on přijde zpět, se může přihoditi.”
,,Už zase?” káral farmář, pohlížeje s
výčitkou na ženu a naplniv sklenky
podal každému z přítomných jednu a
dodal:
,,Tedy na šťastné vyplnění všech
tvých tužeb i přání Josefe a na brzké
shledání.”
Vesele přání to opakujíce, vyprázd
nili všichni sklenice své až na dno, na
čež Joseí objav ještě jednou spanilou
svoji nevěstu, chystal se k odchodu.
„Mám již čas, abych šel,” pravil,
„už jde na dvanáctou a já mám ještě
hodný kus cesty a musím si přispíšit,
mám-ji před svítáním dostati se na mí
sto.”
,, Můžeš si vzít jednoho z mých koní
a nechat ho u otce. Frantík zítra mů
že si pro něho dojiti, kdežto Jan možná
že polapí toho tvého, kteréhož jsi do
lesa zahnal. Jdi Frantíku, osedlej na
šeho náručního.”
Syn po81ušen příkazu otcova vyšel

ven a za krátko vrátil se zpět, veda
osedlaného koně za uzdu.
„All riglit!” zvolal.
Josef podal ruku všem přítomným a
pak hlasem, pohnutím se třesoucím
pravil:
„Tedy s bohem a na brzkou a šťast
nou shledanou.”
A pojav ruce manželů ve své dodal:
„Přijměte vřelý, srdečný dík za
všechnu tu lásku, jíž jste mi věnovali.
Já nemohu za tuto poděkovati se vám
jen tím, že přičiním se po mém návratu
učiniti dítě vaše, moji milou dobrou
Anežku co nejšťastnější.
„Dejž to bůh,” pravil starý farmář a
žena jeho hlasitě zaštkala pohnutím.
Na to obrátil se k Anežce.
Tato však dříve ještě než chopiti ji
mohl za ruku přiskočila k rodičům a
tázala se hlasem prosebným.
„Smím Josefa vyprovodit! až na
vršek? Já bycli mu ještě ráda tak mno
ho řekla.”
Otec se nad žádostí tou poněkud
pozastavil, pak ale svolil připojiv, by
dlouho venku nezůstávala, ano již se
chýlí k půlnoci a venku panuje veliká
tma.
Tato pokynula pouze hlavou, vyšla
ven a chopila se uzdy zde stojícího
koně. Josef chtěl vésti koně sám, však
dívka odpírajíc tomu pravila:
Jen mne nech; já povedu koně sa
ma, ty pak polož ruku kolem mého
pasu. Tak se nám tó půjde lépe a
zůstaneme blížeji při sobě.”
.Hoch s radostí -vyhověl přání dívky.
Dlouho kráčeli tak při sobě ani slova
nemluvíce, a již docházeli úpatí vršku
když dívka, jako by ze snu nějakého
vytržena se otázala:
„Pojede s tebou též Fabian Trnka?”
„To nevím ještě jistě, však myslím
že ano.”
„O pak Josefe, pro bůh, měj se na
pozoru před ním. Ty znáš jeho mstivou
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ukrutnou, ano zvířeckou povahu; víš že
je nad míru lakotný a že touží jen po
tom, aby bez práce nahromadil poklady
a stal se bohatým. On, bude-li to k
jeho prospěchu, nebude zajisté zdráhati
se a zaprodá vás buď Mexikánům nebo
unionistům. Kromě toho chová proti
tobě nenávist a pomstu a aby tu ukojil,
odváží se všeho. Nechoď,” — a tu
Anežka pustila úzdu koně a sepjala ru
ce —,,nechoď do Mexika s touto výpra
vou. Při vzpomínce na to svírá se mi
srdce a je mi ťak teskno,-jako bys se
nikdy více neměl vrátiti.”
,,Bláhová dívko,” těšil mladík milen
ku svoji, ,,co ti to napadá? Proč děsíš
srdečko svoje obrazy tak temnými a
klamnými? Myslíš, že bídák ten odvá
ží se něčeho proti mně zjevně?”
,,Zjevně ne, to vím, za to ale tím
horší pikle bude kouti proti tobě potají.”
,,Nech ho jen, já se ho nebojím.
Vím že on mne nenávidí^ proto že jsi
svoje srdce nezadala jemu, já si však z
nenávisti jeho dělám tolik, jako z kuň
kání prašivé ropuchy.”
,,A já Fabiana nenávidím z celé du
še své,” zvolala dívka náruživě. „Pa
matuješ se ještě, jak před několika týd
ny mne v lese nedaleko domu našeho
přepadl a hrozbami a násilím chtěl přinutiti mne bych se stala jeho a jak’s ty
potom přišel, zlosyna toho zahnal a mne
vysvobodil?”
,,Pamatuji se na to; avšak zanechme
řeči o člověku tak nepatrném a hleďme
si pouze záležitostí našich. Myslím, že
máme ještě čtvrt hodinky času k důvěr
né rozmluvě. Posečkej na chvilku,
možná že nahmátnu někde keř nějaký k
němuž bych koně uvázal a pak usedne
me na chvilku někde do trávy.”
Po těchto slovech chopil koně, který,
ač volný jsa, přece klidně za nimi krá
čel, za uzdu a uvázal jej ku keři, kterýž
byl nalezl; na to vrátil se k Anežce a
usadil se s ní do měkké trávy.”

,,Ty milá, dobrá dívko má,” šepotal
Josef, tiskna Anežku líbaje ji k srdci.
,,Třeba vzdálen od tebe, tvůj obraz
budu míti stále před očima. Vzpomínka
na tebe a na slast, jaká čeká mne při
návratu, dodá mi síly vzdorovati všem
nesnázím a já hravě přemohu všechny
překážky, které do cesty se mně stavětí
budou.”
,, A já na tě vzpomínati budu každou
minutu ba každou vteřinu a vroucně se
budu k bohu modliti za brzký a šťast
ný tvůj návrat,” odvětila dívka něžně
se k milenci tulíc.
,,Bůh musel býti by ukruten, kdyby
prosbu takového anděla nevyslyšel.
Zajisté že se vrátím a pak — pak zůsta»
néme spolu navždy a nikdy od sebe ne
půjdeme.
„O jak krásné to bude,” plesala dív
ka a vtiskla na rty milence vroucí polí
bení. A jinoch v zanícení dosud netu
šeném sevřel milovanou děvu ve svou
náruč, a dlouho, dlouho dleli milenci v
pevném obětí.... Kolem nich byla
příroda tichá — ani vánek nezavanul,
jen občas vyrval se se rtů dívky dlouhý
sladkobolný vzdech.......
Ve slastném obětí tom zapoměh mi
lenci na čas a na místo kde se nalézají
a teprvé hlasitým voláním z údolí vy
rušeni byli ze svého opojení. Ještě je
den sladký polibek, ještě jedno vroucí
stisknutí ruky a mladík vymrštiv se na
koně uháněl v tmavou noc a v tmavou
— budoucnost.
Anežka po odchodu milence stála tu
jako bez vlády. V hlavě jí to vířilo
jako by všechna krev byla se do mozku
vehnala a spánky hrozily se jí rožpuknouti. V srdci svém ale cítila prázd
notu nevýslovnou, tak jako by jí odcho
dem milence bylo všechno odňato. Ona
cítila ještě veškerou slasť tohoto objetí,
přece ale při vzpomínce na ní mráz
údy probíhal jakoby v tušení, že posled
ní toto objetí bude míti pro ni zlýeh ano
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strašných následků v zápětí. Teprvé
příchodem Frantíka vyrušena byla ze
svého strnutí. Na otázky jeho, proč tak
dlouho tu dlí, ani neodpovídala, nýbrž
volně a beze slova následovala jej k obydlí svých rodičů. '

kdo pozoruje ten čilý život těžce pra
cujících farmářů našich, ten sotva uvěří
když řekneme mu, že před poměrně
krátkou dobou ještě, totiž před dvaceti
lety byly okresy ty na mnoze pouhou
divočinou. Kromě velikých plantáží na

JPhiliph jíenry $heridan.

Úklady.
Kdo nyní jede nebo kráčí skrze okre
sy: Washington, Burleson, Fayétte aLavaco, kde zří ty krásné, kvetoucí sady,
a pohlíží na ty pěkné farmy a čisté,
úpravně zařízené domky farmářské, ji
miž takřka poseta je půda okresů těch,

nichž od rána do večera pracovalo na
sta otroků a otrokýň, nalezlo se jen má
lo farem samostatných a bez otroků
pracujících a přišel-li kdo na některou,
mohľs býti jist, že tato přináleží ně
kterému z přistěhovalců, jimž otrokář
ství bylo protivné.
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Tehda nestála ještě ohrada na ohradě
aniž dobře upravené veřejné cesty se
křižovaly tou měrou, by ze směru svedly
cestujícího, nýbrž na mnoho mil do
čtverce nestálo jednoho domku, ani je
diné ohrady.
Vše bylo buď dalekosáhlá prérie, na
níž beze strachu pásla se stáda srn, jele
nů, antilop nebo bůvolů, nebo šerý <·
neproniknutelný les krajiny polotropické. Jednotlivé díly těchto krajů mají
polohu překrásnou, jiné opět jeví na
sobě ráz romantiky divoké, kterážto po
slední vlastnost převládá na obou březích
řeky Colorado.
Ba věru, je tu místy romantika až
příliš divoká, tak že člověku jest až
úzko, když vejde do té neb které rokle
neb sluje skalní a pohlíží na ty kamen
né velikány, kteří vždy blíže k němu se
přicházeti zdají, jako by jej rozdrtili
chtěly.
Slunce chýlilo se právě k západu,
když na hladině řeky Colorado, právě
naproti jedné z těchto slují objevil se
ldhký člun. Zdál se býti dobře řízen a
musely to býti mohutné páže, které ho
poháněly v před, neboť člun jako šipka
letěl po hladině vzdor silnému proudu
a za nedlouho přistál ku břehu.
Nyní teprvé, vzdor panujícímu šeru
vidíme, že v něm seděli tři muži, z
nichž dva ihned vyskočili na břeh, kdež
to třetí jal se člun uvazovat!, aby jej
voda neodnesla.
Ukončiv švé dílo spěchal za svými
soudruhy, kteří mezi tím již značný kus
cesty byli urazili.
Cesta ta nebyla příliš příjemná proto
že byla velmi kamenitá a kolmá, však
chodci naši kráčeli statně v před slova
nepromluvme, vyjma jediného zaklení,
když některý z nich přes kámen klo
pýtnul.
Po drahné chvíli došel přední z nich
jakéhosi svahu, od něhož vzhůru vedly
tři pěšinky.

Tu se zastavil by dočkal ostatních.
,,.Well, Ilarry,” pravil k posledně
přišedšímu, ,,ty zůstaň zde a dávej po
zor až Fabi přijde. Kdybys však pozo
roval něco podezřelého, víš co máš činiti. Pojď, Georgé, naši budou beztoho
již netrpělivě na nás čekati.
A jako by se to rozumělo samo, že
že rozkazy jeho budou vyplněny, kráčel
muž ten dále, následován Georgem,
kdežto ten, jenž Hany byl nazván, zů
stal zpět a usednuv na jeden z velkých
kamenů, podepřel se o hlaveň ručnice
a zíral dolů k řece.
Oba šli mezi tím do výše, pak za
hnuli v pravo do hustého křoví, kde si
museli cestu prodělá váti Častěji přes ko
řeny a poloshnilé kmeny klopýtajíce.
Po delší trapné chůzi přišli konečně ku
skalní stěně, která zdála se jim další
cestu zamezovati. Přední z mužů znal
však dobře svůj cíl, neboť rozhrnuv hu
sté křoví svezl se až na kolena a po
čtyřech leza, dostal se až k jakémusi
tmavému otvoru ve skále.
Otvor ten byl velice nízký a úzký
takže nezasvěcenec nebyl by se odvážil
do něj vlézti by nespadl snad do něja
ké propasti; muž ten však bez váhání
lezl dále. Ještě jen několik kroků a
otvor počal se šířiti. až byl tak veliký,
že muž mohl se v něm postaviti a se
dosti volně pohybovati. Vzpřímiv se a
hmataje po stěnách skalních kráčel opa
trně dále ještě několik kroků a pak tři
kráte podivným spůsobem zahvízdal.
Hned na to objevilo se v zadu v
chodbě světlo a hluboký, drsný hlas ví
tal příchozí.
,,Jen dále, Tome, všecko je all right!
Co u všech černých rohatých tě tam
tak dlouho zdrželo? Já myslel již, že
se nám ti psové slídiví dostali na
stopu a ty žes práskl do bot, zanechav
nás v pasti.”
Oslovený mezi tím vyskočil z tmavé
těsné chodby a octnul se v prostranné
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skalní jeskyni, dnes ovšem silně osvět
lené a dosti podivně vyhlížející.
Jeskyně ta mohla míti asi 18 stop
délky, 15 šířky a 11 výšky. Celé zaří
zení jeskyně té na první pohled prozra
zovalo, že nachází se tu. jedna z oněch
tajných vinopalen, které, ac vládou
dosti silně pronásledovány, přece dobou
tou v Texasu silně bujely, neboť podloudnické, čili tajné pálení kořalky vy
plácelo se tak, že nalezlo se dosti odvážlivýcli, kteří vzdorovali nebezpečí
spojenému se zločinným zaměstnáním
tím. Vláda rebelská právě v té době
nacházela se právě v postavení velmi
kritickém a všemi možnými-prostředky
hleděla dosíci peněz k dalším vydáním.
Toho však, kdo povinnosti k placení se
vyhnouti chtěl pronásledovala a trestala
spůsobem přímo ukrutným.
Daň z pálení kořalky veřejně byla
příliš vysoká, nežli aby se vinopalny
vyplácely a proto muži odvážliví vyhle
dali si tajné podzemní skrýše nebo skal
ní sluje a učinili z nich vinopalny odhod
láni jsouce podstoupiti boj na život a
na smrt s vládními úřadníky, kdyby ti
to skrýš jejich vypátrali a je přepadli.
Když Tom a průvodčí jeho George z
do jeskyně vstoupili, nalezli tu dva mu
že pálením kořalky pilně zaměstnané.
Tom přidružil se ihned k muži, který
jej byl uvítal slovy shora uvedenými a
vzav jej za ruku vedl jej do jednoho
kouta jeskyně, kde započal s ním tlu
menou rozprávku.
George mezi tím přistoupil k druhé
mu obyvateli jeskyně a hlučně a vesele
tázal se jej kdy obdržet! může doušek z
této várky. Rozpravu soudruhů těch
nebudeme sledovati protože je příliš
obyčejná a nezasahá v děj našeho vy
pravování. Za to však tím důkladněji
všimneme si rozmluvy obou mužů sedí
cích tamo v koutku.
,,Jak jste daleko s várkou, Džimi?”
tázal se Tom Smith, v němž patrně po

znáváme vůdce bandy, ,,kolik galonů
budeme moci zítra v noci odvézti?”
„Máme tři sudy každý po 40 galo
nech — dohromady tedy sto a dvacet
galonů.”
,.To je málo, Džimi; já čítal alespoň
na pět sudů.”
„Více vody a k tomu potřebné ku
kuřice nepozorovaně sem dopraviti ne
bylo možná. Vždyť víte, že mají nás již
v podezření a po nás slídí.”
,God d......n!
To vím a vím ještě
více, nežli ty; právě dnes dozvěděl jsem
se, že jsou, nám již na stopě.”
Džimi vyskočil a v tváři jeho zračilo
se velké leknutí.”
, ,Nu, nu — neber hned do zaječích,”
smál se Tom, „tak zle ještě není, není, neboť psové ti nevědí ještě, v kte
rém směru pracujem. Tolik však jest
jisto, že tato várka musí býti naše po
slední necliceme-li udělati si bližší zná
most s olověnými knedlíky nebo s vět
ví některého tlustého dubu.
Džimi pohlížel na svého pána a mi
stra s velikou nedůvěrou a strčiv velký
kus žvýkavého tabáku do úst pravil
zvolna:
„AVell, co ale budeme dělat potom?
Peněz již nemáme a zásob whiske kro
mě této dnešní také ne.”
„To nech na starosti mně. Víš že
nejsem nikdy v rozpacích a nejednu ši
kovnou kampaň jsme spolu prodělali.”
„Tedy máš již vyhlídnuto něco?”
„Toť se ví že mám a sice tentokráte
něco velmi kloudného.”
„Jen když se dá již při tom hodně
vydělati.”
„AVell, něco při tom vyděláme a zá
roveň pomstíme se i na našich slídičích
těch psech.”
„Top! jsem při tom, nechť je to co
koliv, neboť slídiče ty nenávidím z celé
duše. Nemůžeš mně však říci již teď co
co máš opět za lubem? Já bych se na
to lépe připravil.”
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„Proč ne—vím bez toho, že se na bývalý společník Billi sherjfa na nás·
tebe ve všem mohu spolehnouti.”
upozornil.”
,,To můžeš, by god,” tvrdil Džim.
„Ta potvora!”
„Tedy slyš! Ty znáš Fabi Tr....
„Well, to nic nedělá, však na něj
Tr. . .. Tr—ky. ... god d . . . . n, já to také ještě dojde. Já mu toho alespoň
proklaté jméno nemohu nikdy vyslovit.” nezapomenu. Tedy Fabi mně radil, by
„Oh, to je ten zatra. ... dacman, jsme nechali pálení kořalky a vyklidili
který nám často pomáhá kořalku naši skalní sluj a podnikli něco jiného, co
odtud odnášet! a pak prodávati, že?”
nám peníze přinese. Na mojí otázku,
„Ten samý!”
co by as bylo nejprospěšnějšího odpo
Džimy přeložil jazykem žvanec tabá věděl, že má již plán svůj hotový. Zítra
ku s jedné strany na druhou, vyprsknul —tak pravil doslovně—pojede do Mexi
půl pinty tabákové šťávy a pak pravil ka celá-výprava as 18 vozů s vládní
odměřeně:
bavlnou. Této bavlny anebo alespoň
„Well, Tome, kdybych já byl tebou, většího dílu vozů se zmocniti, bavlnu v
já bych tomu dačmanu mnoho nevěřil. Mexiku prodati a utržené za ni peníze
Víš že jsou všichni zatrac . . . poctiví mezi sebe rozděliti. To budiž vaší úlo
a při tom příliš bojácní, nežli aby sú- hou, já sám budu výpravu provázeti a
častnili se něčeho při čem nacházejí se dám vám znamení v čas příhodný.”
obratle krku trochu v nebezpečí.”
„Ale to je kousek příliš nebezpečný,”
„Jen nech Džime, však já vím co namítal Džim.
dělám. Je pravda, Fabi je sice také
„Není nebezpečnější nežli pálení
dacman, avšak jedním ztěch kteří v brz- kořalky. Ovšem že k podniku tomu
ku chtějí zbohatliouti, nechť jest to za je třeba zvláštní odvahy a nutné
cenu jakoukoli. Kromě toho chce se porce chytrosti, však plán, jejž Fabi
pomstít na jednom ze svých krajanů, vypracoval je dobrý a může nás přivéjenž mu uzmul milenku pod nosem.”
sti k cíli,” pokračoval kapitan Tom.
, ,Nu dobře a co je tedy s ním?”
„Nu, něco na penězích, totiž malý
„Sešel jsem se s ním dnes odpoledne podíl vy mínil si také, však nejhlavněj
v prérii. Viděl jsem mu na očích, že ším je mu pomsta, kterou při příleži
setkání to nebvlo nahodilé, ale že tosti té vykonali chce na svém nejú
mně vyhledával, maje bezpochyby na hlavnějším nepříteli Josefu Dvořákovi,
srdci něco důležitého. Z počátku my který celou tu výpravu povede. Svižný
slel jsem, že mám dobrého kupce na tento hoch odloudil mu Anežku A alennaší whisky, záhy ale přesvědčil jsem tovu—vždyť ji znáš, je to ta nejlepší
se o jiném, neboť na dotyčnou otázku holka na kolik mil ve vůkolí — a Fabi
moji odpověděl, že v ohledu tom ne každý den polyká tolik žluče, že se div
chce již míti s námi ničeho, protože ní nezadusí, K tomu ke všemu dostal
úřady jsou nám již na stopě a jemu že před nedávném od Josefa notný výprask
je hlava příliš milá, nežli aby svévolně a to zrovna před jeho vyvolenou, kte
ji strkal do opráťky.”
rouž chtěl mermomocí políbit, což popu
dilo jej k nenávisti až šílené.”
„God d—n him!”
„Drž hubu teď a slyš dále. Já ovšem
„To rád věřím,” smál se Džim. Do
stavěl jsem se nevěřícím Tomášem ač, stat bití před vyvolenou srdce svého, to
mimochodem řečeno, jsem již včera ve nesnesl bych ani já —by god, to ne! —
čer věděl, že sherif Hunt má na nás A co vlastně máme při tom za úlohu
namířeno a tu on mně vyprávěl, že náš my?” tázal se Džim.
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Oslovený podal mu velkou pivní
,,To se dozvíš hned jakmile Fabi při
jde. Však zdá se mně, že někdo při sklenici, naplněnou prudkým tím ná
pojem, jejž Fabian takřka jedním douš
chází ke skále,”
Oba mužové vyskočili ze svých míst kem vlil do sebe.
„Br... ” otřásl se potom, „to je
a v tom zvolal hlasem tlumeným, však
nápoj, jímž by mohl krysy trávit. ”
velitelským:
„Nepij jej tedy,” prohodil Tom suše,
„Hoši pozor! Zdá se mi, že někdo
přichází. Čert věř těm chlapům,”
„ostatně nesešli jsme se tuto abychom
Všichni čtyři mužové na rýchlo se se opili, nýbrž abychom se uradiii co a
jak mámeděchopili vedle
lati aby do
stojících ka
stali jsme do
rabin a plížili
své moci ce
se za vůdcem
lou výpravu
svým, Tom
Smi th em k
státní bavlny,
východu slu
která vypra
je. Ještě ale
vena bude již
nebyli daleko
zítra do Me
když zaslech
xika.”
li pronikavé
„Na toto
písknutí pomáme ještě
kobné onomu
dosti času,”
Torna když
zvolal Fabian
blížil se ke
divoce. ,,Na
sluji, z čehož
před se napi
seznali, že to
jem a teprvé
jsou přátelé a
pak nastane
vrátili se opět
porada. Hej
do sluje zpět.
hoši! naplňte
Za nedlouho
si své skleni
připlížili se
ce a pijte na
tam s touž omé zdraví; já
patrností Haplatím dnes
ry Payton a
vše. ”
Faby Trnka,
Přítomní,
Gren, (3V/illiam
$herman
jemuž soudru
takto vybíd
hové jeho a
nutí —vyjma
zdejší AmeTom Smitlia
rikáné tak říkali.
nedali se dvakráte pobízet a naplnili
,,Good evening, gentlemen!” zvolal své sklenky.
Fabi, vstoupiv do jeskyně a rozhlížeje
„Věry well,” pravil Tom s ostrým
se kolem. „Přísahám, že je to notný přízvukem ve hlasu, „pijte jen až pa
kus práce dostati se sem a že chůze ta dnete pod stůl a zaspíte celou zítřejší
hrtán vysuší. Ilej, George, podej mi výpravu.
Kdož bude míti z toho vět
sem sklenici té vaší bryndy, již whisky ší radost jako Josef Dvořák, který tak
říkáte a kterouž za tak drahé peníze to sprostí se svého soka a pojede pak
prodáváte, abych si jazyk ovlažil.”
do Mexika sám, prodá tam bavlnu a s
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kapsuu plnou zlaťáků přijede zpět a po
vede k oltáři nejhezčí dívku z celého
okolí.”
,,God d—n! To se nestane neboť do
té doby bude ležeti spíše někdo z nás
na márách,” vzkřikl zuřivě Fabian.
„Tom má však pravdu, dnes nesmíme
piti již ani kapku více, protože chystá
me se k dílu velice vážnému.”
„A kdo nám smí co zapovídati nebo
porouceti? Snad ty zat
· dačmane?”
zvolal George a hrozivě postoupil o ně
kolik kroků v před, následován jsa dvě
ma soudruhy, kteří každou chvíli byli
hotovi vrhnouti se na nenáviděného ci
zince.
„By džísus!” zvolal Fabian vytahuje
svůj revolver, bez něhož za dob tehdej
ších nebyl nikdo, ,,pojďte jen vy syslové a já vás naučím znáti pěsť pořádnéno dačmana.”
George a jeho dva sudruzi taktéž
vytáhli své sedmiranky a bylo by to
přišlo k výstupu krvavému, kdyby se
byl nevmísil v to kapitán Tom Smith.
,,Ticho, zvolal hlasem hromovým,
,,kdo nežli napočítám tři, zbraň svou
neodloží, tomu, přísahám na své věčné
zatracení, mozkovici napadrť rozbijú.
Džime jdi, vezmi jim ty bouchačky, a
ulož je do některého kouta až do roz
chodu, neboť kohouti ti by si dříve po
koj nedali.”
Žádný neodvážil se rozkazu tomu
vzdoro váti; byl asi kapitán Tom Smith
znám mezi nimi co muž, který hrozbu
svojí také uskuteční. Mezi soudruhy je
ho povídalo se, že již kapitán má na
svědomí mnohý lidský život, jejž váží
si právě tak málo jako svého vlastního.
Tolik bylo jisto, že velký šestililavňový
revolver svůj vytáhl málokdy, stalo-li
se tak ale, tu stálo to vždy jeden neb
více životů lidských. Co střelec byl ne
chybný, co muž neústupný a neúprosný.
O zákony se nestaral, pravě že je dělali
lidé jako je on a že on tudíž může zá

kony si dělat sám také. Jsa muž silný,
obratný a odhodlaný nebál se žádného
jednotlivce, ba ani dvou nebo třech —
jen velké přesile ustoupil. Nedůvěřivým
byl velmi a nevěřil nikomu, vyjma dů
věrnému příteli svému Džimi 1 ake, s
nímž podnikal také nej smělejší kousky
svoje. Jsa při všech těchto vlastnostech
ještě velice obezřetný, lstivý a úskočný,
musel nevyhnutelně dobýti si jakéhosi
nadvládí nad zločinci druhu sprostšího.
Proto také kam kapitán Tom zavítal,
hned všichni ostatní se mu vždy pod
řídili.
Když byl ve sluji poněkud pokoj za
vládl, pravil Tom hlasem smířlivým:
,,Styďte se hoši! Kdo pak by sápal
se na sebe pro takovou maličkost a to
ještě v poslední noci před podnikem
tak důležitým. Nám je teď svornosti
nanejvýše třeba a my musíme míti
všechny zdravé smysly pohromadě,
chceme-li odstraniti všechny překážky
které bezpochyby v cestu se nám po
staví. Proto poslechněte moudré rady
a nepijte již ničeho více dnes.”
,,Well. kapitáne,” vmísil se do řeči
George, ,,tebe my poslechneme ale ten
krtek tam ať nám dá pokoj. On není
nic více než my a nemá nám zde co
rozkaz o váti. ”
Fabian měl již ostrou odpověď na
jazyku, však kapitán Tom ho předešel:
,,Ticho teď a žádných hádek více. A
abych byl zcela jist, že v nastávajícím
podniku budeme pracovati všichni svor
ně, podáte si vy dva Fabi a George ru
ce. Go ahead George!”
Ač neradi, přece oba rozkazu tomu
se podrobili a podali si ruce.
Fabian učinil tak zuby skřípaje —
George s pohledem plným nenávisti.
Kapitán Tom vše to dobře pozoroval,
přece se ale usmíval jsa přesvědčen, že
oba nepodniknou ničeho proti sobě před
ukončením jejich podniku. Potom ať
se třeba pobijou, což mu po tom.
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,,A teď hoši máme nej vyšší čas za
sednout! k poradě. Do rána je sice da
leko, nám ale třeba také mnoho času na
ukončení všech příprav. Především nám
ale milý Faby řekni v kterou stranu je
výprava ta určena. Zdali přes San An
tonio do Laredo nebo do Eagle Pass
nebo dokonce do Brownsville?”
,,To sám ještě nevím, kapitáne,” zně
la odpověď, ,,dozvíme se to však zítra
časně z rána. Úřady v La Grange sami
byly na rozpacích, neboť nebylo jim
známo, jak to vypadá na západě. Poví
dalo se sice, že generál Hebert společně
s Magruderem vytlačili generála Twigse
ze všech jeho posicí a že tudíž cesta na
západ je úplně otevřena. Jisté to ale
není, proto mám za to, že výprava zí
třejší vyslána bude do Brownsville.
Každým pádem, však dozvím se to zítra
časně ráno a máme ještě dosti času učiniti svá opatření protože vy, jsouce na
koních, můžete cestovati čtyrykrát tak
rychle jako my, kteří budeme mít těžký
náklad a volské potahy.’’
,,Verywell. Tys pravil, že bude as
osmnáct vozů každý se šesti balíky ba
vlny, což dělá tedy jedno sto a osm ba
líků. To je veliký kapitál hochu a já
myslím, že vláda nebude tak zpozdilá,
aby zanechala jej v rukou vašich beze
vší jistoty, totiž aby nevyslala s vámi
silný průvod vojenský. Stane-li se ale
tak, co pořídíme my, pouhá hrstka,
proti takové přesile?”
„Na to vše jsem již pomýšlel a dle
toho udělal jsem svůj plán.”
,,Nech slyšet.”
Půjde-li výprava přes San Antonio
do Laredo budeme míti práci docela
snadnou, ještě snažší ale, půjde-li do
Eagle Pass, neboť v nejhorším případě
můžeme použiti pomoci vojska spolko
vého, jehožto jízda se v krajinách těch
udržuje vzdor porážkám kteréž byl ge
nerál Twigs před krátkým časem tam
utrpěl. ”

,,I ty prazat . . . chlape! Snadnější
s nimi ve spolku a chceš modrokabátníky na nás poštvat aby nás okradli a okázali nám cestu k Abrahamu ?” vzkřikl
George vyskočiv se svého sedadla.
.,Kdybys raději
*
držel svoji nevymá
chanou hubu a Čekal už dopovím, udě
lal bys lépe,” odpověděl Fabi mrštiv
po Georgim jizlivým pohledem.
„Mluv dále a vy ostatní buďte tiši,
ať přijdeme jedenkráte ke konci,” po
roučel kapitán Tom.
,,Tedy,” jal se Fabian opět rozkládati, „pojedeme-li přes San Antonio ne
cháme celou výpravu dorazí ti až k řece
Nueces. Ty kapitáne řeku tu znáš a víš·
tedy, jak obtížný je přechod přes tuto·
řeku. Zvláště pod pevností Ewell, kde
do Nuecesu vteká silný prudký přítok
Los Ol mas a kde obyčejně výpravy po
dobné po pramici se převážejí, není pře
chod koňmo anebo po vozech ani možný,
A právě tu máme nejkrásnější příleži
tost zmocniti se největšího dílu nákla
du: necháme totiž deset nebo dvanáct
vozů po pramici pře věsti a kdežto ostat
ní vozy a největší díl průvodu zůstanou
na druhém břehu, přeřízneme provaz a
zpřerážíme řetězy pramice, tuto pustíme
po proudu dolů, vrhneme se na ty, kte
ří by snad odpor klásti clitěli, zmocní
me se všech vozů a zavezeme je de
Mexika, kdež vše dobře zpeněžíme. Aby
zmatek byl úplný, může někdo z vás·
zajet do Fořt Ewell a v rozhodném oka
mžiku poslat na Josefa a celý průvod u
zbylých vozů se nacházející škadronu
modrokabátníků. Tito budou s Josefem
a jeho družinou brzo hotovi o sesekají
je na kaši. Za námi ale nebudou mocí
bez pramice a my tak jednou ranou se
staneme pány desíti nebo dvanácti vo
zů bavlny. Nu, co tomu říkáte teď hoSl? —”
A s vítězným pohledem rozhlížel se
Fabian po soudruzích, kteří s napnutím
jeho vypravování poslouchali.
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„Hm, plán ten je dobrý, je tu ale
ještě mnohý tvrdý oříšek k rozlousknu
tí,” pravil kapitán po delším přemýšle
ní. „Jak pak kdyby s těmi desíti ne
bo 1'2 vozy převezla se také větší část
provázejícího mužstva, neb kdyby Josef
sám s největší částí svého mužstva se
převezl, co potom ? Nás je málo a my
jakživi nemohli bychom se odvážiti pře
silu tu napadnouti.”
,,O to nechte starati se mne. Já již
po cestě budu hledět získati pro plán
náš několik vozků, kteříž v rozhodném
okamžiku přejdou ku straně naší. Též
nebude příliš těžká úloha pro mne zaříditi to tak, by Josef a většina jeho li
dí zůstali v zadu, kde obyčejně bývá
větší nebezpečí. Namluví se Josefovi,
že v okolí a na této straně břehu řeky
nachází se modrokabátníci
)
*
tu Josef s
větším dílem mužstva nepřeveze se dří
ve, dokud poslední vůz nebude na dru
hé straně. Také tuto zprávu do našeho
tábora musí přinésti některý z vás, kte
rý ovšem pak na druhou stranu pře vě
sti se nechá hned s prvním vozem, tak
aby nás tam bylo co nejvíce. Kolik mu
žů můžeš asi sehnat, kapitáne?”
.,Myslím že osm nebo deset.”
„Nuže, deset mužů, ty a já dělá do
hromady dvanáct. Ještě získám tři ne
bo čtyry vozky, bude nás tedy patnáct.
God d—n, není to sice mnoho, myslím
ale že to postačí. Již tím je překvapí
me, že budeme míti jakousi převahu.
To vám ale povídám, spojení musíme
udržovati mezi Sebou po celou cestu,
tak abych vám mohl dáti vědomost,
kdyby se stalo něco neobyčejného. Vždy
po půl noci ať připlíží se některý z vás
co možno nejblíže k táboru a uslyší-li
vytí vlka, jehož jak víte umím dobře
nápodobiti, ať jde po hlasu, tu pak mů
žeme se domluviti o všech dalších po
drobnostech.”
*) Tak nažívali Jihané vojsko Sp. Států.

„Což půjde-li výprava přes Browns
ville?”
„I tu můžeme pro věsti ten samý
plán a sice při přechodu řeky SanRosa.
Úkol ten bude ovšem mnohem těžší,
avšak bez práce nejsou koláče. Hleď
kapitáne ať získáš více lidí, neboť na
té straně se na modrokabátníky spolé
hat nemůžeme.”
„Very well, já učiním co bude mož
ného.”
„Nyní když víte všecko, jest čas,
abych se vzdálil, neboť i já musím ko
nat přípravy k této pro nás tak důležité
cestě.”
„Počkej ještě trochu a pomoz dopra
vit! nám ty sudy dolů ku břehu a k
místu, kde na nás čeká jeden z našich
lidí s koňmi a vozem,” pravil kapitán.
„Dobře, pomohu vám. Ale dělejte
jen rychle, neboť můj čas se vyměřen
na každou hodinku.”
„Well, když jsme teď s nejhlavněj
ším hotovi myslím, abychom vzali po
šluku,” navrhoval George.
A nečekaje ani odpovědi, naplnil
velkou láhev kořalkou a nahnuv si not
ně napřed, podával ji pak do kola.
„A teď do práce,” pravil kapitán.
„Napřed vykutálíme sudy se sluje a
pak spůsobem obyčejným budeme je
pouštěti s vrchu dolů ke břehu. Harry
a Tom chopí se sudu jednoho, Džimi a
Fabi druhého a o třetí postarám se já.”
Vinopalníci dali se ihned do práce a
za nedlouho byly sudy před slují; kolem
každého sudu obtočen silný provaz jímž
zdržovat se měl příliš rychlý pád a po
mocí otesaných klád, jakož i zdržová
ním železnými sochory znenáhla spou
štěny sudy s vrchu dolů. Byla to práce
náramně obtížná, tím obtížnější poně
vadž se děla v noci. Ale tito lidé znali
každý krok půdy a s lehkostí překona
li všechny obtíže. Když asi za hodinu
octnuli se sudy na písčitém břehu řeky
Colorado, pravil Fabian:
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Severní, totiž proti-otrokářské státy
„Well, kapitáne, práce je hotova!
Nezapomeň, na čem jsme se byli umlu již dlouho před rokem 1858 pomýšlely
vili. A což vy hoši,” dodal, obráti v se na zrušení otroctví, které bylo po ce
k ostatním, , ,vy jste ještě ani neřekli, lém jihu zavedeno a které bylojediným
souhlasíte-li se zítřejší výpravou a mým a největším pramenem všeho bohatství
plánem čili nic. Projevte i vy váš úmy na jih a smýšlení toto dosti známo bylo
jihanům. Že otázka ta po dobrém se
sl, abych věděl na Čem jsem.”
„Když půjde kapitán Tom a Džimi nevyřídí ale že to dříve či později při
Lake, půjdeme i my ostatní a nechť je jití musí k boji dlouhému, krvavému a
to třeba do horoucího pekla,” pravil bratrovražednému, o tom byl každý
Harry Payton a George přisvědčil mu přesvědčen.A proto s největší pílí ko
nány ve všech otropokývnutím hlavy.
kářských státech pří
„Dejte sem tedy
pravy
co nej rozsá
ještě jednou tu láhev
hlejší. Však bouře
i ť pijeme na dobrý
ta vypukla ještě dří
zdar našeho podniku
ve, nežli se jí kdo na
a na šťastný návrat
dáti mohl a zastihla
z Mexika s kapsou
tudíž jih jen z póla
plnou zlatých dvacepřipravený. Jednotli
tidolarů, ” z volal ka
ví bohatí plantážníci
pitán Tom a láhev s
v Texasu, z nichž
kořalkou
kolovala
mnozí vlastnili až ti
opět mezi nimi.
„Tak! To bylo do
síc otroků, zasazova
li se o to vší silou,
bře,” mínil Fabian.
aby událo se pevné
„A teď hoši, myslím,
a nerozbitné spojení
že bude některý z
všech států otrokářvás tak laskav a pře
ských co nejdříve,
veze mne na druhou
stranu. Ti slídiči ne
však bez výsledku,
protože větší čásť li
potřebují vědě ti, že
jsem byl přeš noc na
du nevěřila, že to
JBen.
^Butler.
této straně. Na shle
myslí sever do opravdanou tedy kapitáne
dy. Teprvé v r. 1858
—pošli Harryho zítra
šířila se myšlenka ta
do města.” A podav tomuto jakož i více a více. Tehdejší guvernér Runels
všem ostatním ruku na rozloučenou, svolal legislaturu a vylíčiv jí hrozící ne
vstoupil do člunu k Ilairymu, jenž jej bezpečenství barvami křiklavými, žádal
již očekával. Hned na to odrazil člun by se ustanovila na něčem rozhodném.
od břehu.
Legislatura přijala také hned jednohlas
ně usnešení, dle něhož zvolen měl býti
Odjezd.
výbor, který dohodnouti se má s výbo
Aby čtenářové lépe pochopiti mohli rem ostatních otrokářských států vzhle
průběh všech událostí v naší povídce dem ku dalšímu jednomyslnému jedná
obsažených, musím vrátiti se o něko ní vůči státům severním. Však ani to
lik roků zpět a vylíčiti v krátkosti po vzdor velkým agitacím nevedlo k cíli
měry politické tehda panovavší.
žádoucíma.
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Guvernér Houston neopomenul též
Rok na to, totiž v r. 1859 připadly
opět státní volby a se strany demokra požádati vládu ústřední ve Washingto
tické jmenován byl dosavádní guvernér nu za ochranu hranic proti generálu
Runnels za čekance pro úřad guvernéra. Courtimu. President Abraham Lincoln
Byla to tehda v Texasu doba velikého vyhověl žádosti té s radostí a poslal do
rozčílení, neboť co kandidát neodvislý Texasu plukovníka Lee, který skutečně
,,běžel” proti němu velice populární, Cortiho zahnal a na hranicích zavedl
však otrokářství nehrubě příznivý Sam jakýs pořádek.
Houston.
Právě v tu dobu ale množili se hla
Strana demokratická přičinila sé ze sové, přimlouvající se za odtržení od
všech sil, by zvolila svého vyvolence; Unie a přistoupení ku konfederaci. Lid
vzdor tomu však zvolen velkou většinou podpichován nespokojenými politikáři
Sam ITouston za guvernéra a nastolen a čelnějšími otrokáři se bouřil a guver
nér Houston byl přinueen vydati pro
21. prosince 1859.
klamaci, v níž svolána legislatura k za
Houston neměl na stolci guvernersedání mimořádnému. To vše šlo ale
ském ustláno růžemi, neboť legislatura
politikářům a na nejvýš rozčílenému
a všichni stoupenci bývalého guvernéra
lidu příliš zvolna, i svolána a odbývá
byli proti němu a kladli mu odpor a
na v Austinu konvence důvěrníků lidu
léčky, kde jen se to dalo dělat. K to
již dne 23. ledna 1861. Za předsedu byl
mu ke všemu Indiáni počali řáditi v zvolenArnan Roberts.
míře dosud neslýchané, přepadávali
Houston vida co se děje a předvídaje
jednotlivé osady, vraždili, loupili a pá
co se dále stane, prohlásil, že nechce
lili až hrůza. Mexikáné pod velením
státi v cestě vůlí národa, nýbrž že chce
generála Cortiny použili příležitosti té
ji podporovati a ve skutek uvéstí.
také, vpadli do Texasu a počínali si
Co še očekávalo, to stalo se také a
právě tak divoce a krvežíznivě jako
Indiáni, ba co dotýče se ukrutnosti v konvencí tou přijato usnešení, dle něhož
stát Texas děkuje se od Unie a přidává
.mnohém pádu předčili i tyto.
se k rebelii.
To byla pro nepřátele Sam Houstona
Výkon ten přijmut byl národem s
voda na mlýn a tito příležitost tu jistě jásotem nekonečným. Ulice města Au
nepropásli, nýbrž dávali mu vinu na stinu po celou noc byly slavnostně ovšem a očerňovali jej co nejvíce.
světleny a, lid v ohromných proudech
Houston nedal se však nesnázemi tě valil se ke kapitolu, provolávaje slávu
mi másti, nýbrž dokázal, že je právě delegátům.
tak dobrým státníkem a obezřetným
Dne 9. února vydal guvernér Hous
politikem, jako dobrým a obezřetným ton proklamaci, kterouž ustanovuje vol
by národa vzhledem ku uzavření kon
stratégem.
Hned pátý den po svém nastolení vence na den 23. února.
nařídil kapitánu Dalrimple-ovi, aby co
Byl to den rozčílení tak strašného,
nejrychleji zařídil pluk vojska ku ochra že Texas podobný ještě nezažil. Výsle
ně hranic. To samé nařízení obdrželi dek byl ve prospěch konfederace.
kapitánové Burleson a Connor, jimž zá
Konvent vzal nvní
řízení záležitostí
*/
roveň udělena hodnost plukovníků. V veřejných zcela ve své ruce a již dne
únoru na to zřízeny tři setniny pod ve 14. března vydal nařízení, aby všichni
lením poručíků W. White, G. Salmon a státní úřadníci složili přísahu věrného
poslušenství konventu.
E. Walker.
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Všichni úradníci státní i okresní slo
žili přísahu tu, jenom guvernér Houston
a státní sekretář Cave odmítli s rozhoř
čením tento požadavek.
Konvent ale maje veškerou moc
v ruce prohlásil guvernéra Houstona a
sekretáře Cave za zbaveny jich hod
ností a zvolil za guvernéra rozhodného
přítele otrokářství Ed. Clarka, dosavad
ního náměstka guvernérova.
Houston protestoval proti násilí takoyému, však marně, neboť Clark bez
velkých obtíží vypudil jej z kapitolu a
chopil se otěží vlády.
Dlouho však otěže tyto v rukou svých
nedržel, neboť již při volbách v roce
1861 zvolen za guvernéra Lubbock.
Lubockovon přední snahou bylo vy
tlačí ti vojsko Unie z Texasu, tak aby
měl volné ruce a vydatně pomahati
mohl spojenému jihu, v němž nalézalo
se ještě dosti unionistů a tyto ze státu
vypudí ti dáno za úlohu generálům Sidnev, Blankhead a Magruder. Těmto
štěstí přálo, neb zvítězili v několika
prudkých bitvách a opanovali více pří
stavů.
Však vzdor všem těm vítězstvím byl
obchodní stav státu v poměrech velmi
bídných. »Jediná cenná věc byla bavlna
a na tu nyní obrátila vláda zřetel svůj.
Vydán příkaz, aby veškerá daň a stát
ní poplatky platily se kde to bylo jen
trochu možno buď ve zlatě, stříbře neb
bavlně. Místní úřady kupovaly též ba
vlnu od farmářů a sadařů, platily ale
vše penězi papírovými. Aby se ztrátám
vyhnuli, podnikali obtížné cesty do
Mexika, kde bavlna byla zbožím hleda
ným a platila se pouze zlatém.
Mezi tím svedlo se více menších i
větších půtek mezi oběma stranami,
většinou však ve prospěch unionistů.
Poslední bitva v Texasu svedena byla
na západě a sice u Palo Alto dne 13.
května 1865. Bitva ta zároveň byla do
hrou k oné veliké dějinné truchlohře,

na níž s velikým zájmem pohlížel celý
vzdělaný svět. Tato dopadla ve prospěch
unionistů a Texas po příkladu druhých
států jižních vzdal se vítěznému nepří
teli na milost í nemilost.-^----To jsou v krátkosti hlavní rysy po
litických poměrů státu Texas v době,
kdy děj tento se udál. ...

*

*

* .

Bylo krásné jitro jarní, slunce právě
se bylo vynořilo z lůna zlatoskvoucích
svých červánků a jasem svým ozařova
lo střechy sousedního domu v LaGrange
když ku převozu řeky Colorado vzdále
nému od města as půl míle blížili se dva
jezdci volným krokem. Jeden z jezdců
byl již stařec s vlasem prošedivělým a
s výrazem čistě slovanským ve tváři,
druhý mladík as čtyřiadvacetiletý po
stavy souměrné a silné. Byl to starý
Dvořák a jeho syn Josef.
Otec a syn mnoho spolu nemluvili,
protože museli dávali pozor na cestu,
která bylá srázná, kamenitá a neschůdná. Když dojeli k převozu a nenalezli
tu převozníka, zahoukl Josef třikráte
po sobě tak hlasně, že se to daleko ozý
valo. Převozník, který byl nedaleko v
lese na honbě veverek odpověděl ihned
zahouknutím a za nedlouho byl tu sám,
nesa na hůlce šest zastřelených veve
rek.—
,,Dobré jitro,“ pozdravil převozník
jezdce v lámané angličině a v přízvuku
který prozrazoval jeho ryze německý
původ. ,, Již tak časně do města, pane
Tvoršák?”
,,Ano,” odpovídal starší z jezdců,
,máme tam dnes jednání důležité a tu
bylo nám si přispí šiti. A jak pozoruji,
bavil jste se časně i vy, zaopatřiv si tak
pečínku pro snídaní.”
,,I vždyť jsem neměl dneska pokoje
po celou noc neboť jeden vládní kurýr
přicházel za druhým a já je musel pře
vážet. Čert to vem.
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,, Nezlobte se příteli,” konejšil ho
starý Dvořák, ,,v těchto zlých časech
musíme každý nesti svůj raneček plný
žalosti a trudu.”
1
„Když přijelo sem dnes tolik kurýrů
to okresní úřad jistě dostal spolehlivé
zprávy ze západu, jihu a východu. Mož
ná, že zprávy ty budou míti vliv i na
směr naší výpravy.”
,,Možná,’’ přisvědčil otec.
Za této rozmluvy přistála pramice ku
břehu a otec i syn, vymrštivše se na
břeh po krátkém pozdravu volně kráče
li do příkrého vršku a pak po dobře
upravené cestě do města.
Když dojeli náměstí panoval tu již
hlučný život, neboť každý z obyvatelů
byl žádosti v z vědě ti, jaké zprávy byli
noční kurýři přinesli.
Před radnicí, jenž obražená byla teh
da obyčejným dřevěným plotem, shro
máždili se nejpřednější obyvatelé města
mezi nimiž vysokou a hřmotnou posta
vou zvláště vynikal soudce Stiehl. Jak
již jméno jeho naznačuje, byl pan Stiehl
Němcem od kosti, avšak jedním z těch,
kteří jsouce vůči poměrům bezmocní,
chytře dovedli se v ně vpraví ti, čímž
posloužili nejen sobě, nýbrž mnohdy
velice i svým krajanům. Demokratické
smýšlení, jakož i veškeré jednání v do
bě bouře bylo bezvadné a získalo mu
náklonnost Amerikánů v té míře, v
jakéž získal si u nich úctu bystrým du
chem svým a vzděláním. Okresní úrad
níci dali na odporučení jeho mnoho a
on byl dosti šlechetným, že vliv svůj
nevy užitkoval ve svůj prospěch, nýbrž
pomáhal vystěhoválcům, kteří nemohou
ce anglicky se domluviti, a proto snášeti museli mnoho útisků, kde jen se to
dělat dalo. Ku jeho cti budiž tuto po
dotknuto, že nečinil žádného rozdílu
mezi Němcem a Čechem, nýbrž všem
stejnou
měrou vypomáhal z
ne
snází. Zvláště naším Moravanům, jichž
j.u byl již tehda počet značný, pomáhal

rád, neboť poznav jejich bodrou a
přímou mysl, jejich pracovitost zamilo
val si je velice. ,
Naši dva jezdci, starý a mladý Dvo
řák, přivázavše koně k ohradě ubírali
se přímo k muži tomuto.
Pan Stiehl zočiv je, šel jim vstříc a
vítaje je zvučnou, plynnou němčinou,
pravil:
,,Přicházíte právě v čas příhodný,
neboť o hodinu později nedostali byste
se k panu komisaři, nýbrž museli byste
čekat až do zítřka ráno. Pan komisar
má dnes strašně mnoho na práci proto
že v noci přijelo více vládních kurýrů.”
„A co nového ve světě?” vyzvídal
Dvořák.
,,Velmi mnoho. Na západě ’ objevila
se opět jízda modrokabátníků, však by
la zpět zahnána. Hůře znějí ale zprávy
z východu, kde skoro u kažného přísta
vu objevuje se silné loďstvo nepřátelské,
a chápe se každé příležitosti nám ško
diti.”
,,Dle toho bude naše výprava brati
se směrem západním,” prohodil Josef.
,,Ano, na západ přes San Antonio.
Tu jsou cesty, jak depeše jedna praví,
před Indiány i unionisty zcela jisty.
Teď ale již pojďme.”
Po těchto slovech vkročil do radnice
následován jsa oběma Dvořáky a za
nedlouho všichni tři stáli před důvěrní
kem vlády.
Komisař přijal přátele naše velmi
vlídně a ukázav na závitky listin na
stole ležících pravil:
„Esquire Stiehl se za vás mladý mu
ži přimlouval silně, líčiv vás co muže
poctivého, obezřetného a statečného. Té
to přímluvě a vlastnostem vylíčeným
máte co děkovati, že přešel jsem ostatní
ucházeče a ustanovil vás za vůdce pěti
vozů s bavlnou, která co nejdříve do
pravena musí býti do Mexika a tam
zpeněžena. Ke každému vozu máte
kromě vozky k obsluze volů, nakládání

53

Útok.
a skládání, jakož i k obraně při možném
přepadení ještě dva muže. Tím stanete
Na vysoké prérii bluffské panoval
se tedy velitelem nad jedenácti muži a druhého dne z rána život velice pestrý
za těch jedenáct mužů budete míti hlas a čilý. Tato jindy jednotvárná a velice
při poradách nutných na cestě a v leže pustá prerie oživena je dnes velikým
ní. »Je to velká důvěra, kterou kladu počtem koní, tažných volů a vozů. Mu
ve vaší poctivost a 'obezřetnost, však žové právě byli dokončili svoji snídaní,
doufám, že ťilože té dostojíte.”
sestávající se smaženého špeku, melasy,
,,Zajisté přičiním se ze všech svých bílého chleba a černé kávy.
sil, bych důvěry této stal se hodným a
Někteří z nich ukládali železné kotle,
přísahám, že
plechové hr
vozy péči mé
nečky a talí
svěřené chrá
ře, nože a
ni ti budu ži
vůbec veške
votem svým
ré kuchyňské
·/ ”
pravil Josef
náčiní do jed
skromně ale
noho velkého
pevně.
těžkou, bílou
„ Dobře, ”
plachtou při
odvětil komi
krytého vozu
sař s úsmě
kdežto jiní
vem, ,,o tom
odváděli ko
‘jsem přesvěd
ně, voli a
čen.” A obrá
mezkv
«/ k blížti v se, vzal
kému potoku
se stolku zá
by je nápojivitku s listi
li. —
nami a podá
To vše se
vaje ji Jose
dělo s velikou
fovi dodal:
zručností, tak
,,Zde máte
že jeden dru
vaše pověřu
hému nepře
jící listiny.
kážel. Patrně
Další listiny
nekonali mu
a nařízení pro
žové tito prá
.Katkov.
vás a pro ce
ci tu poprvé.
Bylo jich v
lou výpravu,
má kapitán Burleson, který je velitelem celku sedmdesát a jich péči a ochraně
celé výpravy a jehožto rozkazy každý svěřeno jedenadvacet těžce naložených
muž bezvýminěČně plniti musí. Shro vozů. Na osmnácti naložena bavlna, a
maždiště všech je na první mýtině za ku každému vozu připřaženo šest párů
lesem na tak zvaném Bluffu a odjezd silných volů texaských! Na ostatních
určen na zítřek v sedm hodin ráno. ' třech vozech těžkou, nepromokavou
Však každý, kdo výpravy té se sučast- | plachtou přikrytých nacházely se potraniti chce, musí býti v ležení ještě dnes viny pro mužstvo a do každého z těchto
odpoledne. Nyní víte vše a pročež I připřaženo pár silných mezků, kteříž
provázejž vás bůh.”
• byli pod dozorem dvou vozků.
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Ostatní mužstvo, které určeno k obra
ně provázelo výpravu tu na koních. By
lo jich celeni 25. Vrchní velení nad ce
lou karavanou měl kapitán Burleson a
ku pomoci dáni mu čtyři dohlížiťelové,
z nichž tři měli dozor nad pěti a čtyři
nad šesti vozy.
Kapitán Burleson byl muž as čtyři
cetiletý. postavy prostřední avšak sval
naté a otužilé. K podřízeným byl vlíd
ný, někdy si i rád s nimi zažertoval
však v hodinách služby žádal poslušnost
bezvýminečnou. Jsa v kritických oka
mžicích rozhodný a neohrožený dove
dl divoké ty živly, s nimiž den co den
se mu bylo stýkati udržeti na uzdě a
zavedl mezi nimi kázeň příkladnou. Při
výpravě této nacházel se však jen malý
počet divoké1 o živlu toho, neboť větši
na sestávala z německých, českých a
amerických farmářů, kteří majíce vlast
ní potahy chtěli s nimi něco vydělati a
nabídli proto vládě své služby. Jelikož
farmeři tito po celém okresu známí by
li co mužové poctiví a neohrožení, jakož
i pořádku dbalí, neměl kapitán Burle
son příčiny být příliš přísným a proto
pustil zcela uzdu pravé své přirozenosti
a veselému svému rozmaru.
V této chvíli nacházel se právě ve
středu táboru a zapaloval si dýmku.
Na blízku stáli čtyři dozorci, mizi nimi
i Josef Dvořák.
Když si byl kapitán dýmku zapálil,
vytáhl hodinky z kapsy a pohlédnuv na
hodinky, pravil:
,,Well, pánové, jest čas, abychom
vyrazili. Buďte tak laskaví a pobídněte
vaše lidi ku spěchu. Dozorci se ukloni
li a každý spěchal ku svému koni a ku
svým vozům.
Když Josef chtěl na svého koně sednouti, dotknul se někdo jeho ramena a
obrátiy se, zíral v potměšilou tvář nej
většího svého nepřítele Fabiana Trnky.
Zachvěl se mimovolně, aniž by příčinu
toho mohl si vysvětliti.

,,Nu, což mně ani ruky nepodáš, pří
teli Josefe?” posměšně ušklebil se Fa
bián.
,,Nevím, že bysme bývali kdy tak
velkými přáteli a ostatně je ti známo,
že člověku jímž opovrhuji, ruky nepo
dávám.”
*
,,Nepodáš?!” zachechtal se Fabian
posměšně. ,,Také dobře. Já jen chtěl
vědět, jak tě to bude těšit, že také je
du s vámi.”
„Mně je to zcela lhostejno, jsi-li zde
a nebo doma,” s opovržením prohodil
Josef. „Teď ale raději si hleď svého,
ať nejsi od dohlížitele vypeskován hned
v první den našeho odjezdu.”
,,Po tom ti nic není, jen ty si hledr
svého — co já mám dělati vím. Ty ale
dej si pozor, neboť sedíš na koni přílišvysokém a pád tvůj bude těžký.”
Vysloviv vylirůžná tato slova vzdálil
se bídák a Josef vyhoupnuv sena sedlo
svého koně a jel svým-lidem udělit po
třebných rozkazů.
Na hodinkách kapitána ukazovala
ručička právě na sedmou, když soumaři
byli zapřažení a stáli tu pohotově. Jezd
ci seřadili se po obou stranách.
Na pokyn kapitána ozvalo se asi ze
čtyřiceti hrdel zvučné a táhlé: hi—o—hit
biče zasvištěly a pomalu hnul se nejprvnější vůz ku předu a za ním násle
dovaly pak ostatní.
Byla to cesta velice zdlouhavá, nebof
voli brali se svým obyčejným loudavým
krokem a neurazili za den více jak lo
mil.
Josef seděl na koni svém velice za
myšlen. Vzpomínal na svou drahou
Anežku a na své rodiče. Viděl v duchu
milovanou dívku svojí jak po něm tesk
ní a touží a jak vroucí modlitby vysilázan k bohu. Bylo mu teskno a bolno a
skoro počínal litovati, že vydal se na
tak dalekou a nebezpečnou cestu.
Z tohoto zadumání vytrhl jej kapitan
Burleson, neboť dojev k němu, pravil:

55 —

,,Hej, mistr Joe, co tak smuten? Ji
stě že myslíte na poklad srdce svého,
který jste byl doma zanechal. To by
bylo trochu brzo.”
Josef zarděl se jako panenka a sklo
pil zrak, kapitán ale vesele pokračoval:
,,Hlavu vzhůru, hochu! Půjde-li vše
dobře, jsme za šest měsíců zpátky a po
tom bude shledání tím radostnější.”
Při této vzpomínce zalesklo se oko
jinocha radostně a podav kapitánu ruku
pravil:
,,Ano, za šest měsíců jsme zpátky a
pak kapitáne musíte přijití též na mou
svatbu.”
,,Zajisté a co první svědek rozkrojím
také svatební koláč,” žertoval kapitán.
A nyní rozpředl se mezi oběma muži
živý a veselý hovor.
Mužstvo vidouc kapitána svého ve
veselém rozmaru, popustilo také své
veselostí úzdu a za krátko celá karavana
byla v nejlepší náladě.
Tak to šlo až do poledne. U jednoho
potoku zastaveno ku krátkému odpočin
ku a pokrmení a napojení dobytka.
Rozdělány na rýchlo ohně, uvařena
káva, usmažen špek a oběd byl hotový.
Za dvě hodiny hnuly se vozy dále. Teprvé za soumraku dostala se karavana
opět k místu, kde bylo dosti vody i
uzavřeno tu přenocovat!.
Na rozkaz
kapitána umístěny vozy tak, že tvořily
velký čtverec, čímž spůsobena zároveň
jakási ohrada v pádu přepadení.
Kdežto někteří stavěli stany, rozdě
lávali jiní ohně v prázdné prostoře a
ostatní starali se o dobytek a koně.
Vyvedli je totiž ven z ohrady a nechali
je pásti na bujném, zeleném trávníku
prerie. Po večeři zapálil si každý z muž
stva dýmku tabáku, stráže byly rozesta
veny a v táboře kolem ohňů usadili se
mužové, vypravujíce sobě veselé a do
brodružné historky ze svého, anebo
přátel syých života. Na ten spůsob ry
chle ubíhaly hodily, až byl čas ku spaní.

Tak zvolna plynul jeden den za dru
hým, jeden den právě tak jednotvárný
jako druhý.
Josef čím dále, tím stával se smut
nějším, neboť v srdci jeho rostla touha
po spatření své drahé Anežky a svých
milých. Dnes byl již dvanáctý den co
byl od nich odloučen a veliká touha po
domově se ho zmocňovala. Ten den se
mu zdál býti nekonečný. Josef přál si,
aby už byl večer, aby mohl ulehnout! a
všecko zaspati. Snad objeví se mu mi
láček jeho ve snu, snad se s ním poba
ví, jej poceluje. Toužebná chvíle nade
šla konečně a Josef ku podivení všech
ulehl záhy na své lože.
Kapitán Burleson domnívaje se, že
je nemocen, šel k jeho lůžku a soucitně
se tázal, může-li mu něčím prospěti.
Josef za ten krátký čas získal si pří
mým svým jednáním lásku a úctu všech
údů této výpravy, zvláště kapitán byl
mu velice nakloněn, proto že byl v něm
shledal muže, na nějž spolehati se mohl
v každém případě.
Bavil se s ním rád a v důvěrných
rozmluvách přicházela často řeč^i na ná
rodnost českou a na historii Cechoslovanů.
Josef znal dějiny České a vyprávěl
velmi plynně. Mateřský svůj jazyk, řeč
českou miloval velice a se zanícením a
nadšením vypravoval prostý synek farmerský vzdělanému kapitánu o své otčině o svém národu, o jeho skvělých
dobách i o jeho utrpení.
Kapitán Burleson poznal tu poprvé,
jaký rozdíl je mezi Cechoslovanem a
Němcem, kteréžto národy považoval —
jako skorém všichni jeho krajané — za
totožné a v duchu divil se, jak to mož
né, že o národu tak mocném tak
málo je známo v dějinách světových.
Myšlenkám těm dal jednou průchod i
slovy a Josef uchopil se té příležitosti,
živě vysvětloval mu poměry po bitvě
bělohorské, a ukrutné násilí, které se
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strany Němců po staletí bylo Cecilům
zakoušeti. Kapitán naslouchal horoucím
těmto výlevům se zvláštními pocity.
Později tázal se ho, jak že to přijde, že
Cechové, vlasť svou tak horoucně mi
lujíce, mohli odhodlati se k vystěhová
ní se do krajů dálných, neznámých a
obdržel za odpověď tato slova:
Cech miluje rodnou vlasť svojí z celé
duše své, však právě také tak miluje
svobodu. V otroctví a v poměrech jej
tísnících žiti nemůže právě tak jako žiti
nemůže květina bez paprsků slunečních
a blahodárného deště. Ze se ze své
vlasti, kde po staletí utiskován je despo
tickou vládou panovníků rakouských a
trýzněn hrôzovládou kněží té na milión
krát již prokleté církve římské, nestě
hoval již dříve, toho vinou je právě ta
jeho láska k rodné zemi. Za druhé ta
ké ani nevěděl o žádné zemi, v níž by
panovala úplná svoboda, kde každému
žiti možno dle jeho návyků o přirozeno
sti, kde vzdáti se nemusí své národno
sti a svého jazyka,nýbrž kde obé v jisté
míře může pěstovati, aniž by stracliovati se musel pronásledování. On si my
slel, že musili již skrze lásku svojí k
vlasti a svému jazyku snášeti pronásle
dování, že lépe snášeti je doma ve vlasti
nežli v cizině, kde pronásledování dvoj
násob bolí, když ale od krajanů, dříve
jednotlivě do Ameriky přišlých se do
zvěděl, jaká ta zdejší zvoboda je, jak
různí národové pokojně vedle sebe žijí,
společenský život pěstujíce, přece do ji
sté míry rodné vlasti své věrnými zů
stali a mateřský jazyk svůj bez překáž
ky jakékoliv pěstují, tu počali stěhovati
se sem houfně a málokterý kroku toho
dosaváde litoval. O věřte, milý kapitá
ne, já ctím americkou ústavu a zbožňuji
muže, kteří ji sestavili, co dobrodince
všech národů utlačenýeh a miluji dru
hou tuto svojí vlast jako vlast svojí rod
nou.—
V oku Josefovu zaleskla se slza.

Kapitán byl pohnut a podav Josefovi
ruku, pravil:
„Přál bych si, aby všichni Amerikáné slyšeli tato slova a poznali, jak
krásný a zdravý rozum možno žískati
mezi českými přistěhovalci.”
A od té doby stávalo pevného přá
telství mezi Josefem a kapitánem. —
Když byl kapitán se přesvědčil, že
Josef není nemocen, nýbrž pouze una
ven a že si přeje býti o samotě, odešel
a záhy také na lože se odebral, ovšem
dříve se přesvědčiv je-li v táboře vše v
pořádku a stráže patřičně rozestaveny.
Hluboká tma rozestřela se nad tábo
rem a jen tu neb tam zakmitlo se svět
lo z některého z dohořívajících ohňů.
Hluboké ticho panovalo kolem a mo
hlo býti již dávno po půl noci, když
mezi vozy objevila se temná postava.
Opatrně naslouchajíc a kolem se rozhlí
žejíc podlezla postava ta jeden vůz a
po kolenou se šoupajíc, vzdalovala se
tábora.
Když byla od něho již asi na třicet
kroků vzdálena, vzpřímila se a rychle
pospíchala k nedalekému pahorku, z
něhož hned na to ozývalo se táhlé vytí
vlka prérijního. Vytí to opakovalo se
již několikráte v krátkých mezerách po
sobě a postava na vršku zdála se býti
již netrpělivá, neboť něco zlostně za
bručela.
V tom slyšeti bylo šustění blížících
se kročejů a postava rychle kráčela to
muto vstříc.
„Konečně že se někdo z vás objevil,”
s předhůzkou vítal Fabian, jejž zajisté
čtenářové byli již poznali. „God d—n,
již jsem myslel, že vás jakživ neuhlí
dám a že krásný náš plán bude zmařen.
Pět nocí po sobě ploužím se ven z tá
bora jako tchoř....”
„Věry well,” vskočil mu do řeči ka
pitán Tom—neboť on to byl—„nech vý
čitek až na podruhé. My nemohli pří
blížiti se k táboru nepozorovaně, až te-

„Mnoho-li nábojů?”
prvé dnes, neboť ti proklatí slídilové
projíždí neustále krajinou a my museli
,,Každý na.sto ran.”
„God d—n, to bude kus těžké práce
jeti více v noci než ve dne, nechtěli-li
jsme vzbudí ti podezření. Ted’ ale vypra neboť winchestrovky donášeti budou
vuj jak to s naší věcí stojí a co myslíš, ještě přes řeku a my tak dostati se můabychom dělali.”
žem mezi dva ohně.”
,, Dobře to stojí všechno. Já jsem byl
,,Kolik lidí máš ty, kapitáne?” vyzví
neúnavně pilným a získal jsem pět dal Fabian.
,,Jenom dvacet.”
Amerikánů, by pracovali společně s ná
,,Já a oněch pět Amerikánů bude
mi, slíbiv jim skvělý podíl z naší ko
řisti. Chlapíci ti kapitána a zvláště toho dvacet šest. To je dost, neboť my musí
potměšilého Josefa Dvořáka, který se me počítati, že větší část’ našeho muž
vyvýšuje nad ně, protože má na své stva zůstane na druhém břehu a nebu
de na vás moci.”
straně kapitána, velice
„A což ty winches
nenávidí a udělají vše,
trovky?”
aby jej zničili. Náho
„Před těmi strachu
dou jsou všichni tito
Amerikáné při před
neměj, nebot řeka v
místech těch je široká
ních vozech a dostanou
a já pochybuji, že by
se tudíž na druhou
kule až k nám mohly
stranu řeky dříve než
doniknouti. A kdyby
ti ostatní.”
,,Zůstane tedy úpl
i, budou pro nepřátele
naše právě tak osudný
ně při našem původním
mi jako pro nás, proto
plánu?”
že na takovou vzdále
,,Toť se rozumí, že
ano. Jen hleďte být
nost nemůže se jistě
všichni jia druhé stra
ment.”
„To je též pravda,”
ně, abyste hned po
prvním výstřelu mohli
přisvědčil vůdce ban
ditů, ,,ale přece, když
se vrhnou ti na ty, co
James
(q-.
^Blaine.
jsem byl veškeré okol
budou vzdorovat a po
tom co nejrychleji pryč
nosti dobře uvážil, ne
zdá
se mi plán tvůj
s vozy.”
„A ohledně modrokobátníků?”
býti tak dobrý a výhodný, jak jsem z
,,Zůstaneme také při tom. Nedaleko počátku za to měl.”
,. A z jaké příčiny?”-durdil se Fabian.
před řekou Nueces ať některý z vás
„Příčin těch je více. Předně nevíme
přijede do tábora se zprávou, že viděl
okolím na tomto břehu řeky potloukati nejsou-li v pevnosti Evil na místě mose silnou tlupu jezdců unionistů. To je drokabátníků ti šedí a za druhé, co nám
to nejhlavnější, neboť vše ostatní závisí platné zmocniti se několika vozů a po
biti jeden díl mužstva, když většina zů
pak od náhody a našeho jednání.”
,,Kolik je vás všech dohromady?”
stane nám za zády.”
„Ta ale nemůže přes řeku,” namítal
,, Sedmdesát.”
,,Jsou všichni dobře ozbrojeni?”
Fabian.
,,Ano, neboť kromě winchestrovky
„Ty bloude,” posmíval se mu kapi
má každý dva šestihlavnové revolvery.” tán, „oni potřebují jeti jenom několik
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A podav zákeřníku ruku plížil se Fa
mil po vodě vzhůru a přijdou ku bro
du. Na jejich lehkých koních jsou tam bian do tábora opět tím samým spůsov brzku a jelikož my můžeme ku předu bem jak byl z něho vyšel a usnul brzo
jenom krokem, dohoní nás brzo a co na to tak tvrdě, jako by měl svědomí
potom se stane, můžeš představiti si nejčistší. A přece za krátko poskvrniti
si chtěl ruce krví tolika lidí, svých spolu
sara. M
bližních, kteří nikdy mu ani stéblo ne
Fabian zamyšlen sklonil hlavu.
, ,To je pravda, na to jsem nepomy byli křížem přeložili.
slil,” pravil.
,.A co tedy si uzavřel?”
,,Já to myslím udělati takto: Zprá
Naši cestující nacházeli se již na ce
vou, že unioniste jsou na blízku, bude stě pátý týden. Cesta ubývala jim jen
kapitán Burleson beze vší pochyby nad zvolna, neboť vždy dva dny v týdnu
míru polekán. Znám dobře jeho schop museli odpočívati, aby příliš dobytek
nosti co vojína a vím, že nejhlavnější je neunavili. U San Antonio tábořili po
ho péčí bude chránit zadek a proto on celý týden, neb chtěli vyčkati jistých
a jeden díl mužstva neopustí druhý zpráv, jak to na západě dopadá. Kolo
břeh dříve, ač poslední vůz bude za vo valy totiž pověsti, že jízda unionistů se
dou. Jelikož na pramici vejde se jen na západě objevila a opět ohrožuje po
jeden vůz, musí on s mužstvem zůstati stavení vojínů konfederačnícli, nic jisté
nej poslednější. My skryjeme se na dru ho se však nevědělo. Tu konečně došla
hé straně za stromy a jakmile octne se i do San Antonio jistá zpráva, že na po
pramice s kapitánem a jeho lidmi u věstech těch není nic pravdivého. Sice
proštřed řeky, počneme do nich z úkry objevily se jednotlivé oddíly jízdy té na
tů našich páliti, kdežto jeden díl na ! kápadě počtem ale tak slabým, že ne
šeho mužstva učiní útok na vozy. Na mohly pomýšleti na postup.
ten spůsob neujde kulím naším ani jedi
Kapitán Burleson proto vypravil se
ný z výpravy a to se musí také státi, dále, však zrychlil pochod svůj jak jen
máme-li býti bezpečni.”
bylo možné.
,,To půjde,” pravil bandit. ,,Pak ta
Dnes byl neobyčejně vesel, neboť již
ké vezmeme kapitánovi jeho průvodní blížil se řece Nueces, od kteréž vzdálen
listy a já budu zastupovati jeho místo. byl jen tři míle. Do večera hodlal doJen tak jsme jisti před pronásledová- raziti až k přívozu, tu přenocovat! a
mm.
o druhého dne časně z rána myslel se
,,A což jestli kapitán převeze většinu převezti se všemi vozy na druhý břeh.
svých lidí na druhý břeh hned z počát Jakmile byl s tím hotov, měl nejtěžší
ku a nechá chrániti jim převoz z té kus práce za sebou. Břehy řeky té byly
strany?” tázal se Fabian.
v místě tom náramně příkré a svah k
,,Pak necháme výpravu být výpravou řece skoro kolmý. Cesta byla úzká a
a vytratíme se z okolí.”
se šesti páry volů vyjeti nahoru neb
.,U čerta!” zasyčel Fabian.
sjeti dolů, vyžadovalo značnou zručnost
,,Však bude to asi nejlepší,” dodal i vozky. Prám také nebyl dlouhý a jen
kapitán.
s největší obtíží pojmouti mohl jeden
„Když tedy máme již všechno ujed potah velikosti těchto vozů. Až dosud
náno, vrátím se zpět do ležení aby čert ale nestalo se zde žádné neštěstí a pro
nějaký mi do toho nevlezl již na po to kapitán Burleson těšil se nadějí, že
slední chvíli.”
í jeho výprava šťastně obstojí.
ŕ
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Právě chtěl přiblížiti se s koněm nedůvěra i uzavřel nepusti ti ho od sebe?
svým ke koni Josefovu, když v dálí dříve, až celá výprava nacházeti se bu
zahledl postavu jezdce úprkem k vozům de na druhé straně řeky. Takto se rozjeho se ženoucího. Zvědav, co as jezdec hodnuv, zavolal k sobě Josefa, s nímž
ten od nich chce, pohodl kapitán svého zůstal poněkud pozadu za vozy. Když
byli z doslechu, vyprávěl mu celou svo
koně a jel mu vstříc.
Když se oba jezdci setkali a se sluš ji rozmluvu z cizincem a nezamlčel ani
své podezření, není-li jezdec ten vyslán
ně pozdravili, pravil neznámý:
,,Můžete mně říci, pane, kdo jest na špehy. Josef byl téhož náhledu a.
vůdcem této výpravy, která, jak pozo-· radil, by kapitán, až ležení bude rozbi
to a vozy k obraně připravené, cizélio
ruji, táhne do Mexika?”
,,Zříte jej před sebou.” odpověděl jezdce ještě jednou vyslechl, jej ale již
kapitán vlídně. „Máte snad pro mně nyní dobře pozorovali nechal. Kada ta
zalíbila se kapitánovi a jakmile oba do
nějaké důležité zprávy, že se tážete?”
jeli zadních vozů,dal
„Ano, kapitáne, a
kapitán dvoum ze
to
velice důležité.
svých spolehlivých
Dnes totiž, když tábo
jezdců tajný rozkaž^
řil jsem s několika je
ště soudruhy u Waugh
načež tito ihned při
Kaného, ležící na po
družili se k nezná
toku Cibolo, spatřil
mému jezdci každý
po jedné straně.
jsem v dáli dosti sil
Tento sice viděl,,
nou tlupu jezdců. Z
že je zajatým, však
počátku myslel jsem,
nedal na sobě nic
že jsou to našinci, ale
znáti, nýbrž usmáL
když díval jsem se za
nimi skrze tento dale
se jen opovržlivě.
kohled, poznal jsem v
Konečně
dojeli
nich unionisty.”
ku břehu řek v. Ten„A kterou stranou
tokráte však byly
jezdci li jeli?”
vozy seřaděny poně
^Tohn
5^.
J^ogan.
„Na sever. Však
kud hustěji k sobě a
myslím, že se v brzku
jeden díl mužů vy
ohřátěji zpět a budou
slán se sekerami do
clitíti u tohoto převozu dostati se na blízkého lisa nasekat stromů, jimiž vy
druhou stranu, protože ve Frio Town plněny měli býti mezery mezi vozy.
nalézá se silná posádka jezdců našich, Nejrychlejší koně nepuštěny do prerie,,
tak že nebudou moci tudy proniknouti,” nýbrž úkolovány u vnitř vozové ohra
„Nevíte, jak silná byla tlupa ta?”
dy. Hlídky byly sesíleny a nařízeno
„Pro vzdálenost nebylo mi lze sílu jim střeli ti po každém, kdo by hned po
její určití. Myslím však, že nečítala ví druhém zavolání neodpověděl. Z tábo
ce jak dvacet pět, neb třicet jezdců.”
ra nesměl vzdáliti se nikdo, kdo výslov
„Mezi touto řečí dojeli oba muži k ně to neměl od kapitána dovoleno.
zadním vozům a kapitán vyzval nyní
Po večeři shromáždil kapitán ve svém
cizince, by provázel je až k přívozu a stanu kolem sebe všechny čtyry dozor
zůstal s nimi přes noc v táboře. Pojed ce jakož i vybranější část’ mužstva a vy
nou Zmocnila se ho k cizinci tomu jakás právěl jim, co se byl dozvěděl.
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„Mám jednoho, na něhož se mohu
Někteří uleknutím zbledli, jiným ale
zdála se věc ta pravdě nepodobná a byli úplně spolehnouti. ”
téhož náhledu co jich kapitán Josef.
„A zná toto okolí?”
Uzavřeno jezdce více nevvslýcEati
„Jakby zde byl zrozen.”
„Lehká pomoc tedy. Vyšlete ho je
ale dobře jej střežiti a po celou noc
pilně bdíti. Jsouce počtem silnější a k ště před půlnocí do pevnůstky s psa
tomu ještě v dobrém postavení, nebylo ním, sdělte důstojníkovi čeho se obává
jim třeba útoku se obávati, vyjma že te a požádejte ho, aby před svítáním
by se nechali překvapit. Ani to však bvl se svými lidmi v lese blízko přívo
zu a dával pozor co se bude díti. My
nemohlo se stati nyní.
Když se ostatní mužstvo rozcházelo, necháme největší sílu naši na této stra
dal kapitán Josefovi znamení, aby tu ně a tím spůsobem budou oba břehy
ještě zůstal. Josef porozuměl a sotva dobře chráněny, nechť se děje co chce.
že poslední vyšel se stanu pravil ku Budeme-li napadeni zde, dobře, ubrání
me se; jestli tam, budou bránit nás na
svému veliteti:
ši přátelé.”
,,Přejete si ještě něco., kapitáne?”
.,Ano, milý Josefe; rád bych se s
„Výborná to myšlénka,” zvolal ka
vámi ještě poradil. Co myslíte o celé pitán. „Ilned ještě plán ten provedu,
té věci?”
nechť je jak chce. Je-li tam posádka,
,. Já jsem o tom přemýšlel a po zra budeme beze vší starosti, není-li, musí
lém uvážení všech okolností přišel jsem me si pomoci sami, dostaví-li se nebez
k tomu závěrku, že máme-li se vůbec pečí skutečně o čemž ostatně nemáme
něčeho obávati, není to této noci, nýbrž dosud žádných známek. Počkejte zde,
teprvé zítra ráno při přechodu řeky.”
Josefe, já přijdu hned. Kapitán vyšel
Kapitán pokývnul hlavou.
ze stanu a jakoby nic procházel se v le
,,To je také můj náhled, neboť my žení. Jda kolem jednoho se strážních
slím, že není nikdo tak zbrklým, aby ohňů, viděl seděti tam osmahlého jezd
uhodil na naše pevné ležení a byť bvl i ce, jemuž dal nepatrným mrknutím
počtem silnější nás. Zítra ale při pře okem na jevo, že by rád s ním mluvil.
chodu řeky to budě jiné, neboť musíme Jezdec spatřiv kapitána porozuměl to
se rozdvojí ti. protože jeden díl mužstva mu a pokývnul hlavou.
musí býti při vozech na druhém břehu.
Kapitán ubíral se dále obešel kolem
Já věru nevím jak to zařídit, aby jsme i a vešel opět do svého stanu. Za nedlou
byli jisti tu i tam.”
ho dostavil se i onen jezdec, důvěrný
Josef přemýšlel po drahnou dobu ná to sluha kapitánův.
hle však zvolal:
„Willi,” pravil kapitán poklepav
,,Není tu na blízku pevnost neb pe- jezdci na rameno, „nejsi dnes ještě pří
vnůstka nějaká, v níž náhodou mohli liš unaven?”
by se zdržovati našinci?”
„Nejsem, kapitáne.”
„Příteli, tuto myšlénku seslal vám
„Urazil bys v pěti hodinách dvacet
anděl s nebes. Ovšem že je. Je to sta šest mil?"
„Musí-li to být, urazím, kapitáne.”
rá pevnůstka Fořt Evel a leží odtud asi
„Musí to být, neboť jedná se snad o
třináct mil na sever na protějším břehu
Nuecesu. Však nevím, bude-li tam kdo zachránění celé výpravy a možná i nás
z našich.”
všech,”
„Dobře, tedy to vykonám. A kam
,,Máte ve své družině dobrého a spo
lehlivého jezdce?”
mám jeti?”

61

,,Teď se raději rozejdeme, abysme
„Do Fořt Evel. Poneseš tam psaní,
jež ti ihned napíšu a je-li tam naše po nevzbudili podezření,” pravil Fabian a
sádka, odevzdáš je velícímu důstojníku. vstal, odcházeje do ležení.
Proti svému obyčeji vyhledal záhy
Odtud vyjeti musíš zcela nepozorovaně;
jenom jedna stráž tě smí vidět a do sví dnes své lůžko, čemuž byli ostatní rádi
neboť byl v táboře nenáviděn.
tání musíš byt zpátky s odpovědí.
Fabian nemohl dlouho usnouti, byl
,,Dobře, kapitáne, do svítání jsem
zde s odpovědí. Pakli ne, můžeš pova již blízek svého cíle. Zítra zbaví se ne
náviděného svého soka a bude-li mu
žovat’ mne za mrtvého.”
„Znám tě dobře Willi. Ted’ jdi a štěstí jen trochu přáti, stane se bohatým
udělej svoje přípravy. Za hodinu tě zde vrátí se zpět, a pak.... pak Anežka
musí se státi jeho i kdyby ještě více
očekávám.”
Willi odešel a zároveň s ním i Josef, vražd se měl dopustiti. Ze by se mu
poněvadž kapitán nechtěl by ti vyrušo plán jeho nezdařil, na to ani ve snu ne
pomýšlel. Vždyť na druhé straně leží
ván.—
Za hodinu na to odjížděl jeden jezdec uschován velí v lese dvacet dobře ozbroplným cvalem z tábora a za nedlouho jených a ke všemu odhodlaných mužů.
S těmito a podobnými myšlenkami
zmizel v noční tmě.
Toho večera sedělo kolem jednoho ze zabýval se tak dlouho, až usnul.
Noc byla klidná a ani hlásek nevystrážních ohňů šest mužů. Pět z nich
byli Amerikáni divého vzezření a šestý bouřil spáče ze spaní. Jenom jedna
Čech Fabian Trnka. Mluvili mezi se stráž viděla kolem třetí hodiny z rána
bou hlasem tlumeným, ač nikdo z ostat blížiti se k táboru temnou postavu jezd
ních si jich nevšímal, protože většina ce, jehož však beze slova nechala pro1 jeti; nepochybně ho znala.
jich zabrána byla v hru v karty.
Jezdec opatrně blížil se ku stanu ka
Fabian nebyl sice mocen jazyka an
glického zcela, přece ale dovedl se do pitána a zbudil jej lehkým dotknutím
se jeho ramene.
bře smluviti.
Probuzený vyskočil z lůžka a poznav
,,Jste tedy na zítřek úplně připrave
ni a víte co máte dělat?” tazal se hlasem jezdce tázal se:
„No, Willi, jak’s pořídil?”
tlumeným.
„Dobře kapitáne; ve Fořt Evel se
„Ať jsem zatracen, jestli nejsme,”
šťastnou náhodou nalézá četa naší jízdy
prohodil jeden ze surovců.
,,Zítra uděláme z nich beafsteak,” a ’velící důstojník posílá toto psaní.
Kapitán vzal dopis a rozsvítiv rychle
prohodil druhý.
„Jen dejte pozor na toho dačmena, svíčku, jal se čisti jeho obsah. Čím dá
toho Joe, ten nám nesmí uklouznouti le četl, tím více vyjasňovala se jeho
bude-li nacházeti se na na naší straně,” tvář a když byl hotov, pravil:
„Díky, Willi, tys vykonal svoji úlo
dodal třetí.
,,God d—n, toho vezmu já na sebe,” hu dobře, též odměna bude dle toho, až
jen dostaneme se zpět do LaGrange.
ozval se třetí.
„A pak ať dobře přeříznete provazy Teď ale jdi a lehni si. Já tě opět v čas
voru, nebo kdyby ten se dostal potom probudím.
A zároveň skoro s odcházejícím jezd
na druhou stranu jsme ztraceni a boha
cem,
přehodiv jen vrchní oblek přes se
tá kořisť byla by pryč.”
,,Jen se nestarej,” pravil pátý s ú- be, ubíral se kapitán k lůžku Josefa,
a vzbudiv jej, sdělil mu obsah psaní.
směvem.
4/
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„Teď jsem bez starosti kapitáne,”
svolal vesele Josef. ,,Nechť přijde [kdo
clíce, my mu okážeme jak naše winchestrovky umějí houkati.”
Asi za hodinu po právě vypravova
ném počalo svitati a v táboře nastal ži
vý ruch. Kapitán poslal jednoho z mu
žů se podívati, je-li převozník se svým
vorem na této straně a ne-li,' abvv ho zavolal.
Snídaně rychle upravena, nádobí
umyto a uloženo, voli zapřáhnuti a již
linul se přední vůz ke svahu, kde zadní
kola byla řetězem k nápravě připnuta
aby se nepohybovala. Převozník zahou
ká že je vše v pořádku a první vůz zvol
na avšak jistě, tažen byl dolů k písčité
mu břehu.
Kapitán mezi tím dával rozkazy.
U každého vozu zůstanou dva muži
a jakmile který vůz vyjede na hřeben
protějšího břehu, pojede dále až k první
mýtině, aby udělal místo za ním jedou
cím. Na mýtině rozestaví se vozy prá
vě tak, jak stály přes noc zde, neboť se
tu hodlal kapitán utábořiti. Záloha 25
jezdců zůstane však na tomto břehu, až
poslední vůz přejede a pak převésti se
nechá najednou. Josef měl nařízeno je
ti hned s prvním vozem a dolilížeti ku
všemu.
Fabian slyše rozkazy ty zaplesal v
duchu, neboť teď myslel, že má nepří
tele svého v moci své úplně. Blížilo se
již k polednímu a na druhé straně na
cházelo se teprve třináct vozů. Dvaná
cte vozů s bavlnou a jeden s potravi
nami. Do třetí hodiny odpolední byl
poslední z vozů na druhé straně a pře
vozník vrátil se pro kapitána a jeho
dvacet pět jezdců. Sotva že se vor ten
octnul uprostřed řeky, když z druhého
břehu zavzněla pojednou střelná rána.
Byl to Fabian, který dával spiklencům
znamení, že rozhodný okamžik se do
stavil. Hned na to zavzněl z téže stra
ny hromadný výstřel a na voru skleslo

asi pět mužů s hlavou prostřelenou.’
Převozník a kapitán poraněni byli také,
však na štěstí jen slabě. Převozník do
levé ruky a kapitán do nohy. Na voru
nastal ale zmatek k nepopsání. Štěstí
ještě, že koně zvyklí střelbě se neplašili.—
Kapitán první vzpamatoval se ze své
ho leknutí a klidně, jako kdyby se nic
nebylo stalo poroučel:
,,Kryjte se kde můžete a palte, jak
mile uzříte někoho na vás mířiti. Pře
devším ale jen co nejrychleji na druhý
břeh.”
Jezdci na převozním voru očekávali
ještě jeden smrtonosný pozdrav, však v
tom změnila se celá situace. Z lesa po
pravé straně vyřítilo se po prvním vý
střelu asi třicet jezdců, kteří majíce ni
kdy nechybující revolver v ruce, ble
skem přejeli cestu a vrazili do stromoví
protějšího. Hned na to ozývaly se krát
ké a jasné výstřely z revolverů a jen
tu neb tam zaduněla rána winchestrovky. V pekelnou vřavu tu mísili se lid
ské hlasy, klení, bědování a prosba za
ušetření.
Jezdci se teď rozdělili a kdežto jeden
díl pronásledovvl prchající zákeřníky,
ujížděl druhý k mýtině kde mezi tím
odehrál se děj následovní:
Předních pět vozů, u nichž zaměst
náni byli oni Amerikáne, dojelo až na
mýtinu. Josef nalézal se při nich a po
ručil, aby seřaděny byly jeden ke dru
hému právě tak jako včera večír.
Amerikáne ohlíželi se po Fabiánovi,
ten nalézal se ale ještě v zadu a proto
neodvážili se Josefovi vzdorovati. Po
staveny vozy jak on chtěl a tak seřadě
ny i později došlé. Ještě chyběly asi
dva vozy a Josef, jemuž to již dlouho
trvalo, chtěl právě za nimi se podívati,
když padla první rána. Z blízké houš
tiny vyřítilo se několik chlapů ozbroje
ných, kteří co jim nohy stačili běželi k
vozům.
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-Josef pochopil ihned celé postavení a a on vztekem skřípal zuby, že to bylo
přikrčiv se za jeden vůz, počal po útoč daleko slyšeti.
,,V pravý čas zmínil jsi se o Anežce,
nících páliti ze své winchestrovky.
Hned po po prvním výstřelu klesl ty vřelý milovníku a věrný a horlivý
jeden z nich a za dvě další vteřiny kle strážce majetku vládního. Slyšíš ty hro
sl druhý. Mezi tím byl však již zpozo madné výstřely u přívozu? To jsou hra
rován a s vítězným rykem hnali se na na úmrtní tvých soudruhů, kteří jsouce
něho asi čtyři chlapi.
na vodě bez pomoci a jako psi budou
Jedním výstřelem ochromena Josefo od mých soudruhu postříleni. Jak se ti
vi pravice, takže musel zbraň svojí pu- 1 to líbí, ty poctivý, hezký Josífku?”
stiti a stál tu bez
Josef zasténal.
„Je-li lotrů těch
branný proti čty
řem chlapům po
přesila, jsme ztra
krvi jeho dychtí
ceni.”
,, Ano jsi ztracen
cím.
— neboť živ odtud
Josef levou ru
kou chopil se své
neodejdeš a tvoje
Anežka bude....”
věrné pušky, však
Dále nedomlu
jeden ze zákeřníků
přiskočil a vyrval
vil, neboť zaslech
nuv klusot koní a
mu ji, kdežto jiný
obráti v se, spatřil
již již stápěti chtěl
houf jezdců, úpr
dlouhý svůj nůž v
kem k vozům uhá
srdce rekovného
nějících.
mladíka.
V okamžiku tom
K svému ustrnu
zavzněl za zády
tí na první pohled
úkladného vraha
poznal v nich jezd
ce konfederační.
pronikavý velící
Vytrhnuv revol
hlas:
.,Zpátky, ani se
ver svůj s pasu na
mířil na Josefa na
ho nedotýkejte,ten
zemi ležícího a stře
patří mně!”
CM. £D. ^Bennett.
lil do něho se slo
Byl to Fabian,
vy: ,,Zhyn pse.”
který s tváří vzte
V okamžiku tom zasáhla ho ale smrkem a náruživostí skřivénou, stál tu
před poraněným a bezbranným svým tící koule a se strašnou kletbou na rtech
vypustil lotr ten černou duši svou.
sokem.
Kapitán mezi tím dospěl druhého
,,Tv jsi tedy strůjcem a vůdcem pe
kelného tohoto činu?” zahřměl Josef s břehu a poručiv aby o mrtvé a raněné
tváří spravedlivým hněvem uzarděnou. bylo postaráno, spěchal co nejvíce k
,, Však jsem si to mohl mysleti, že si mýtině, odkud zavznívaly ještě výstřely
se pro nic dobrého k nám nepřidal a jednotlivé.
Hnalo jej tam jakési podivné tušení
a Anežka moje drahá měla pravdu,
když mně před tebou varovala, ty oha a prsa se mu svírala pomněv na Josefa.
Když přiběhl ke skupení tomu, byla
vo pekelná.”
Obličej Fabiánův skřivil se ještě více první jeho otázka:
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„Žije? Je raněn? Pro bůli mluvte?”
však byla jich jen malá hrstka a za krát
„Má dvě dosti těžké rány; jednu na ko klesli všichni bez ducha k zemi. Jiní
pravém rameni a druhou v boku. Dou postříleni byli na útěku a šest dostalo
fám však, že to přežije, neboť je mladý se jich do rukou jich pronásledovate
a silný,” odpověl jeden z vojínů.
lů za živa.
Josef mezi tím probudil se ze svých
Byl to krátký, ale strašlivý soud, kte
mrákot. Ztráta krve a bolesti v ranách rý držel s nimi kapitán Burleson. Bídseslabily jej tak, že nemohl hnouti ani níci ti strachem se třásli a úpěnlivě pro
údem a hlasem sotva slyšitelným se otá sili o svůj bídný život, však kapitán ne
zal:
znal slitování.
„Jsou zákeřníci zahnáni?”
Po krátkém výslechu odsoudil je k
„O to si nelam hlavu,” pravil kapi smrti provazem a za nedlouho houpala
tán přikleknuv k raněnému. ,,Kteří ne se těla jejich na jedné tlusté větvi silné
jsou mrtví, jsou zajati a mrtvoly jejich ho dubu. Z oněch pěti Amerikánů, kte
krášliti budou tyto stromy. Teď ale mi ří soudruhy své zradili unikl smrti jen
lý lazebníku, doktore, nebo co jsi,” při jediný, spasiv se útěkem.
slovech těchto obrátil se k muži, který
Poraněným poskytnuta úleva všemož
vyšetřil a zavázal ránu Josefa „buď tak ná. Obětavému ošetřování kapitána
laskav a ob važ také mi moji ruku, neb Burlesona podařilo se vyvěsti za krátko
ti psi mi dali též jednu pilulku.”
Josefa ze všeho nebezpečí a již za týden
Když se to stalo, ustláno pohodlné mohl tento na lůžku se posaditi.
lůžko pro Joseta, na které když tento
Jelikož čas kvapil, muselo pomýšleti
byl položen, ihned usnul.
se na odchod a když bylo Josefovi upraveno pohodlné lůžko v jednom voze
Návrat a šťastné shledání.
spižním, hnula se celá karavana opět ku
předu.
K vůli Josefovi pozdržela se celá vý
Nyní šlo to bez překážky dále a beze
prava na břehu řeky Nueces po celý tý
den. Vždyť první dny mělo mužstvo všeho úrazu dorazila výprava naše ku
dost co na práci; pochovávaliť mrtvé. hranícím mexickým. Bavlna byla bez
Jedenáct soudruhů a devatenáct zákeř- obtíže prodaná a ve zlatě vyplacena.
níků uloženo v lůno země. Zákeřníků Byly to těžké pytlíky se zlatém, jež ka
zachránilo se jenom sedm útěkem. Jezd pitán ukládal do vozu, jejž Josef obýval.
Zpáteční cesta děla se mnohem ry
ci, kteří výpravě naši ku pomoci přišli,
dostavili se na stanovisko své ještě před chleji, neboť veškeré mužstvo výpravy
svítáním, setrvali však v úkrytu, oče hnáno bylo touhou po tolikerém namáhá
ní a takém nebezpečí spatři ti opět dra
kávajíce útok.
yrazili sice hned po prvním vý hou svojí domovinu a ku srdci přitiskstřelu, nemohli ale přékaziti již hromad nouti svoje miláčky.
Když přední vozy dorazily k známým
ný výstřel zákeřníků na převozní vor,
jemuž ža oběť padlo pět statečných prů nám prériím blufským, zmocnil se Jose
vodců kapitána Burlesona. Jakmile fa velký nepokoj. Vždyť po tak dlouhou
jezdci z úkrytu svého vyrazili, poznali dobu nebyl miláčky svoje spatřil,aniž o
zákeřníci hned, že hra jejich jest ztrace nich co uslyšel a kdož ví, nenajde-li far
na i rozprchli se na všechny strany. mu otce svého nebo farmu otcovského
Jen kapitán Tom Smitli se svým příte přítele Valenty spustošenou. Za těchto
lem Džimem a několika věrnými vytr dob bylo vše možné a má-lo kdo byl jist
vali a postavili se jezdcům na odpor, svého života neb majetku.
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Vždy pak odcházela velice smutná a
Kapitan Burleson pozoroval Josefa
dobře. Když dojeli až k místu, kde ny často i slzela.
Tu náhle zvolal Josef:
ní stojí pěkný kostel České osady bluff, ,Což abychom se všichni vypravili k
ské, přitočil se kapitán s koněm svým
Valentům;
tak překvapili bychom je
k Josefovi a oslovil lio soucitně:
,,Mohu se domysliti, co se nyní v nejvíce, neboť dosaváde sotva budou
duši vaší děje. Vy toužíte po spatření vědě ti, že jsem se šťastně navrátil.
,,To se může státi. Pojď Josefe za
rodičů, a po objetí milenky. Jsou to ci
ty posvátné a já nechci vás proto déle přáhneme do vozu a ty stará zatím se
zdržovati. Jeďte jenom odtud zcela po připrav. ”
Josef ještě nikdy nezapřahoval koně
kojně domů. — já u vládního komisaře
již všechno za vás vyřídím. Zítra ráno ku vozu tak spěšně jako dnes a otec
ale přijeďte do města si pro svojí výpla jeho nemohl se zdržeti úsměvu pohlíže
tu, která za těchto okolností bude jistě je naň.
Matka nebyla ještě ani zcela z toilebohatá.”
Josefův obličej zazářil radostným tou svojí hotova, když vůz stál před
překvapením, přece ale odpověděl vchodem a Josef netrpělivě si bičem
ihned a bez rozmýšlení:
pohrával.
,,Nikoli, kapitáne. Na každého řád
Konečně vyjeli ze vrata nyní takřka
ného bojovníka se sluší, aby vykonal letem šlo to k farmě starého Valenty.
Bylo to u Valentů překvapení, když
povinnost svoji až do konce. Já pojedu
vůz před farmou zastavil a Josef z ně
s vámi až do města. ”
,,Nebuďte bláhovým, Josefe. Vaše ho vyskočil. Anežka radostí zbledla, za
rány nejsou ještě docela zahojeny a do chvíli ale s otevřenou náručí vrhla se
ma obdržíte nejlepšího ošetření. Jen na prsa svého milence, o něhož se již
jeďte beze všeho — já váš velitel vám byla tak strachovala.
Kuku v ruce ubírali se pak do světni
to dovoluji a veškerou zodpovědnost
ce, kde Josef vypravoval veškeré zaži
beru na sebe.”
,,Díky, srdečné díky, kapitáne, za té dobrodružství. Když líčil útok a se
vaší laskavost,” pravil Josef nahnuv se tkání své s Fabianem, tu Anežka stra
přes kůň a podav kapitánu ruku.
chem se třesouc, ovinula rámě své ko
lem jeho krku, jako by jej tělem svým
,,Zítra se tedy uvidíme.”
,,Ano, odpověděl Josef a zabodnuv proti každému nebezpečí chrániti chtěla.
koni ostruhy v bok, v plném cvalu ují Když Josef skončil, doložil starý Va
žděl k domovu, nedbaje svých, dosud lenta:
úplně nezahojených ran a své slabosti.
,,Tak to bývá obyčejně. Kdo jinému
Musím vyprávět], jakého přivítání jámu kopá, sám do ní padá. Každý zlo
dostalo se Josefovi doma?
čin tresce se již zde na zemi a poctivost
Myslím že ne, jen tolik podotknu, že a spravedlnost konečně přece zvítězí.”
starý Dvořák radostí slzel a matka ne
Dlouho do noci byli přátelé pohro
chtěla ani pustiti syna z obětí.
madě a Josef neustál dříve, až určen
Chtěli, aby jim vypravoval, co vše byl den, kdy na vždy spojen měl býti
Mělo to
byl na cestě zkusil, avšak Josef byl ja s milovanou svojí Anežkou.
ko na trní. Byl se již dozvěděl, že je býti od příštího pondělka za tři týdny.
Na druhý den jel Josef do města a
Anežka zdráva a že nejméně třikráte v
týdnu docházela do domu Dvořákovic, tu dostalo se mu skvělé odměny za vý
přeptávajíc se, nedošly-li žádné zprávy tečné jeho služby, čímž zároveň byla
od ženicha.
zajištěna i jeho budoucnost.
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Svatba byla nad míru veselá a vyjma
ženicha samého nejveselejším z hostů
byl kapitán Burleson.
Mladomanželé ještě několik roků žili
šťastně v okresu Fayette, když ale v
jednom roce ztratili oba své rodiče, tu
prodali svůj majetek a odstěhovali se
na sever, kde dosud šťastně žijí a těší

se pohledem na tři zdárné dítky své.
Josef často opakuje dítkám svým pří
sloví svého milovaného tchána a vště
puje jim na mysl, by pomněli že ,,Kdo
jinému jámu kopá, sám do ní padá a že
každý zločin tresce se již zde na zemi,
neb jest dokázáno, že spravedlnost vždy
zvítězí.”

ŽE K A.
JAROSLAV VRCHLICKÝ V KNIZE ,,POUTÍ K ELDORADU. “

Q ženo, jaké štěstí
jsi milující duši!
tys křídlo, na němž vznésti
se může výš, než tuší!

„Když nemohu se vyhnout
té všemohoucí změně,
tož obraz její stihnout
chci aspoň v krásné ženě!“

Tys paprsk a tys mana,
tys úsměv a tys vláha,
tys clona z mlhy tkaná,
za níž jest pravda nahá.

A tak dnes usmívavá,
jak lesk jarního jitra,
a pak zas půlnoc tmavá
nám, ženo, kyneš zítra.

Bůh po dnech svojí práce
zřel všady vládnout změnu;
i šel, usmál se sladce
a stvořil ještě ženu.

Tak rozdáváš své skvosty
a bereš za to žití,
my všichni jsme jen hosty,
jimž dává tvůj ret piti.

Ó budiž požehnána,
ať tmavá nebo plavá;
tys paprsk a tys mana,
v níž lidem bůh se dává!

P O V F A T A.
JAROSLAV VRCHLICKÝ

®OUPATA země, bujte a pučte
přírody zdobě rozkvětů tísni!
Poupata duše, jásejte, zvučte
k oslavě lidstva v plamenné písni!

V KNIZE „CO ŽIVOT DAL!“

Poupata duše, poupata země,
vy zdobte myšlenku — vy zas ženu!
Celý svět zlaďte na souzvuk jemně,
vždyť na jednom rostete kmenu!

^PNA VODÁCH MISSISSIPPI.
^
*
Scéna z jihoamerického života od Otty Ruppia.

Mississippi nahoru ploul velký
parník a pozdravil spoustu domů
kol břehu rozloženého St. Louisu neko
nečným skoro vřevem parní píšťaly.
Galerie hořeních kajut, jakož i palu
ba obsazeny byly tou chvílí tlačícím se
množstvím cestujících. Byloť to právě
v onom ročním počasí, kdy každý, pa
kli to jen poněkud poměry jeho dovo
lovaly, prchal z jihu, kde steré nemoce
již již vynořovaly své děsivé hlavy.
Když parník· konečně proplul nesčí
slným množstvím velkých i malých lodí,
dorazil k pražnému místu pobřeží, bez
pochyby pouze jemu vyhraženém, tu
veškeré množství pasažérů ani nečekalo,
až lodní můstek dopadne a plným prou
dem chvatně vše hrnulo se na pevnou
zemi. Když již hlavní síla cestujících
v ohlušující vřavě nosičů vyšla z lodě,
vstoupil na můstek mladý, elegantně
oděný muž s cestovním vakem v ruce,
táhna za sebou malý kufřík. Jaksi nerozhodně zůstal na přístavišti stát a
hleděl bez cíle v stále se měnící vír a
var kolem něho jako vlny zedmutého
moře bijící.
,,Hotel, sir? Hotel?” znělo pojednou
kolem něho a za krátko obklíčen byl
těsně davem neodbytných „runerů”, z
nichž jedenkaždý s obdivuhodnou vý
mluvností líčil přednosti svého hostince
a hned při tom snažil zmocniti se spo
rých zavazadel mladého muže.

,,Sečkejte na okamžik,” pravil obklí
čený odmítavě, „ví snad některý z vás,
kde se nalézá bankovní závod Svatoplu
ka Čecha? Musím si najiti přístřeší na
blízku něho.”
v
„Pan Cech stojí právě tam u office,
sir,” ozval se v tom za ním hlas, „onen
gentleman s šedivým vlasem vedle lady,
a chcete-li snad s ním ihned mluvit, tož
ponesu zavazadla vaše za vámi, sir!”
Pohled mladého muže, který mezi
tím se obrátil, padl na obrovského čer
nocha, jenž s přívětivým ušklíbnutím se
uklonil, okázav řadu sněhobílých zubů
a významně pravil:
„Jste zcela bezpečen, sir, nosič lod
ní číslo 2.”, učiniv pohyb rukou k lesk
lému kovovému štítku na své čepici.
Pak ukázal na místo, jež pojmenoval
dříve office, kdež stál malý dřevěný do
mek na obou stranách obklopený hro
madami srovnaných sudů a všelikých
beden. Tam stáli dva muži v letním,
dle poslední mody střihnutém obleku,
pozorujíce skládání zboží z blízké lodě.
As dva kroky od nich ve stínu budovy
stála štíhlá postava ženská.
„Máš pravdu Bobe, učiním nejlépe,
když užiji hned první příležitosti, ” řekl
mladý cizinec po krátkém uvážení. Od
ložil své břímě, praviv: „Sečkej tu, než
se vrátím. Kdo pak jest onen druhý
gentleman?”
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„Colonel Webster, hlavní spolumaji
tel naší lodě, sir!" zněla odpověď, v je
jímž zvuku jevila se celá úcta a vážnost
dotyčného majetníka lodi. Cizinec po
děkoval se lehkým kývnutím hlavy a
dal se naznačeným směrem stále ještě
hustou směsí lidí, nosičů a vozů. Na
půl cestě vyňal ze zafíádří zápisník,
vzal z něho pečlivě schovaný l’st a po
čal starostlivě urovná váti límec a šátek
na krku.
Za krátko došel k naznačenému sku
pení a obrátil se k starému pánovi, v
jehož hladce oholeném obličeji
vý
značně vrytými tahy amerického ob
chodníka marně hledal nějaké stopy
známé podoby.
„Mr. Cech?” tázal se polo v pochybě.
„Tak zní mé jméno, sir’/' odvětil tá
zaný, přelétnuv zkoumavým zrakem
stepilou postavu cizincovu.
„Pak prosím za odpuštění," odvětil
týž česky na anglickou odpověď, ,,pou
ži ji-1 i té příležitosti k odevzdání dopisu,
který mně byl v Cechách svěřen/'
„Ah!" pronesl bankéř s malým pře
kvapením, vzav od cizince dopis a zkou
mavě si ho prohlížeje. Pohledl něko
likráte na adresu psaní a pak list ote
vřel. Mladý muž o několik kroků li
štou pil a prohlížel si druhé dva členy
malé této skupiny. Muž, kterého čer
noch naznačil co colonela Webstra se
hned při prvních zvucích cizí mu řeči
odvrátil a našel hned příležitost v
několika přísně pronešených rozkazech
k nedaleko pracujícím dělníkům okázati celou hrdost Američana k cizincům.
Mohl býti pouze o málo let starším mla
dého cizince a oděv jeho, ač v době
pracovní,byl velmi úpravný a skvostný.
Mladá dáma na polo skrytá řasnatým
vzácným slunečníkem nezdála se ani cicizince pozorovati a s odvrácenou hla
vou lhostejně sledovala vír a šum v pří
stavu.
„Well, sir, těší mě, že jste přišel,
ačkoliv sám na vás se již sotva mohu

u pamatovat," počal bankéř Cech, když
byl zběžně prolétl otevřený dopis; ,,do
pis jest již několik měsíců stár, nepři
cházíte tudíž přímo z Cech?1'
„Byl jsem již skorém rok v New
Yorku a byl bych tam posud, kdyby
nynější obchodní krise byla nepřipravi
la valnou polovinu mladých lidí o za
městnání." odpověděl příchozí upřímně.
„Měl jsem tu nehodu, že obchodní dům
kde jsem byl zaměstnán, padl. Odebral
jsem se pak do Cincinnati, bych našel
si nové povolání a teprve, když jsem
seznal, že i tam veškeré síly pracovní
obmezeny byly jen na nejnutnější, roz
hodl jsem se, vydati se sem, kde dosud
obchody jsou čilé a při tom dle přání
svého otce jsem se vám představil."
„Hm, lim!" broukal bankéř, skláda
je poloroztržitě psaní. Pak obrátil se k
mladé průvodkyni.
,,Zde, Mary, jest syn starého našeho
přítele Hejduka, na kteréhož se zajisté
pamatuješ ještě z dob života své matky.1*
Dáma rychle obrátila, hlavu a mladý
muž spatřil mladistvou tvář, plnou prů
hledné aristokratické bledosti, kteráž
však krásným, velkým tmavým okem
byla lahodně oživena. Změřila mladé
ho muže chladným pohledem a nakloníc hlavu pravila anglicky: „Věru, již
se velmi nejasně pamatuji na Cechy,
pa!1’ Tvář mladého muže polila se růměncem.
„Pakli jest to slečna Marie," pravil
v lehkém rozpaku. ..tedy se ještě dobře
pamatuji na tmavé, hrozivě stažené obo
čí malého děvčátka, jež jsem proti jeho
vůli z vody vytáhl, z kteréž se chtělo
pouze vlastní silou ven dostati."
Na okamžik zbarvily se její tváře na
chem a pevněji pohlédla v obličej mlu
vícího.
„Možná dost,” odpověděla opětně
anglicky a tahy její nabyly opětně pr
votní chladnosti, „musí však ležeti vel
ká doba mezi vašimi vzpomínkami
z mládí a dneškem!"

„A mezi tím také z dětí stali se do
rostlí lidé,” přisvědčoval starý bankéř
s nádechem satvry.
,, Do volte Mr. Webster,” obrátil se
anglicky teď k jmenovanému, ,,zde jest
syn starého mého známého, kterýž prá
vě delší čas zrávil v new yorských ob
chodech; nemáte snad vhodné nějaké
místo, anebo o nějakém víte, které by
se mu hodilo?”
,, Domnívám se,” pravil týž na polo
še obrátě, ,,že máme zde již takové
množství mladých schopných lidí z vý-
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Kývl na to lehce hlavou a podával
mladému muži nedbale ruku.
Týž při těchto chladných slovech
zbledl; leč jen na okamžik, pak se ale
vzpamatoval a zastyděl se sám nad se
bou, že dal byť i na okamžik znát těm
to lidem jakousi slabosť. Vzpřímil se
opět a s úsečným anglickým: ,,Děkuji,
sir!” položil špičky svých prstů do podá
vané mu ruky, ač nemohl potlačiti trp
ký tah, který mu mimoděk kolem rtů
hrál. Spěšně se společnosti poklonil a
již kráčel zpět k svým skrovným zava-

Vodopád Niagara· — (Suspension JB ridge.)

chodu, že byste svým krajanům měl
poradit, aby je zbytečně ještě nerozmno
žovali.”
„Ba vskutku tomu tak,” souhlasil
krče rameny bankéř, ,,proto však ne
chci vám vžiti veškeru naději a ačko
liv v mém obchodu jest veskrz všechno
obsazeno, proto přece bude mně potě
šením, když mně navštívíte, kdykoli
vám bude libo. Obchod pojišťovací
naší společnosti ukáže vám každé dítě
a tam najdete mne každého dne do tří
hodin s poledne!”

zadlům. Ještě však nedošel k proudu
lidí, který se neustále od přístaviště k
městu hrnul, když ucítil, že mu někdo
položil ruku na rameno, spatřil podle
sebe jednoho z nosičů.
„Mr.Cech chce s vámi ještě slovíčko
promluviti, sir,” pravil nosič.
Jen zdlouhavě a po zřetelném vnitř
ním boji uposlechl mladík vyzvání.
Když po druhé docházel k malé oné
společnosti, spozoroval, že tentokráte
šel mu bankéř Svatopluk Čech sám ně
kolik kroků vstříc.

„Mějte mne omluvena,” pravil a ko
lem úst hrál mu polovičný, zdržovaný
úsměšek, „chtěl jsem vám totiž říci, že
očekávám vaší návštěvu s plnou jisto
tou, poněvač mi musíte ještě všelicos o
svém otci vyprávěti.—-”
„Pakliže tak dlouho zde zůstanu, ne
opomenu přijít, sir!
*'
odvětil mladý
Hejduk s chladnou poklonou.
V témž okamžiku pokročila mladá
dáma až k svému otci a mluvící ucítil,
jak přívětivý pohled z krásného oka je
jího na něho padl, že mimoděk v svém
odmítavém spôsobu se zarazil.
„Doufám zcela jistě, že vás uvidím
v soukromném našem obydlí, Mr. Hej
duk — vyť jste přece onen Joset?” do
dala česky, usmějíc se tak lahodně.
Hejduk se domníval, že spozoroval,
jak na okamžik průzračná bledost její
lící zbarvila se slabým nachem.
Josef nemohl se ubrániti mocnému
dojmu, jakýž naň učinila náhlá změna
krásné dívky, ačkoliv celou silou tonou
cího rozumu svého v žáru oněch
velkých temných očí si namlouval, že
všechno to jest pouhá obřadní slušnost,
aby smyt byl bezohledný spôsob, jakým
byl přijat prve. Proto odvětil pouhou
frází: „Račte poroučet miss?”
Pohledla na okamžik mu zkoumavě v
tvář.
, ,Pak vás tedy smíme zítra o třetí k
obědu čekat?" ptala se.
„Dovedu si vaší laskavosti plně vážiti, miss, bude-li mí jen možno ve zlých
těchto vyhlídkách, jakéž mi před chvílí
sděleny byly, celé dva dny tu prodlíti,”
odvětil klidně, „leč na každý pád dou
fám, že bude mi poskytnuto štěstí ještě
jednou vás spatřit, nežli odjedu.”
Oko její nabylo po těchto slovech
zase oné přísné vážnosti a tahy aristo
kratické chladnosti; zdálo se, jakoby
chtěla ještě něco říci, pak se však s leh
kým kývnutím hlavy odvrátila."
„Well sir, na každý pád obchod jde
přede vším jiným a jest vždy lepe, vše

si ve skutečnosti dobře prohlednou ti,
než uspávati se zpozdilými nadějemi,”
pravil Svatopluk Cech, hladě si hladce
holenou bradu, „mimo to musím ještě
molié o vašem otci poslechnout, jak již
jsem vám pravil, a při tom možno i o
jiném si promluviti. Nenechte tudíž dlou
ho na šebe čekat!”
Hejduk ucítil znovu kostnatou ruku
starého bankeře ve své a s bezděčným
ještě pohledem na dívku, která nezdála
se ho více pozorovati, odešel.
Všecka jeho duše byla bezohledným
tímto přijetím a zdrcením všech nadějí
v zárodku rozbolestněna. Jak zcela jinák představoval si toto setkání. Shle
dal, přemýšleje o vlastním chování, že
ani jinak jednati nemohl á uzavřel v nit
ru, že se více nepokusí, aby mu bylo z
této strany podáno pomocné ruky. Když
však vzpomenul na mladou dívku, tu
přece neubránil se slabému pocitu ne
spokojenosti se sebou samým a když
došel volné teď nábřeží a obrovského
černolia našel stojícího u svého majetku
— tu se nemohl ubrániti, aby ještě jed
nou nepohledl na ono skupení. Právě
tam přijel velmi skvostný kočár, na je
hož kozlíku seděl v livreji kočí černoch.
Majetník parníku právě trval v očividně
rozčíleném hovoru s mladou dívkou,
pak popošel ku kočáru, otevřel .jeho
dvířka, nežli mohl však ukončiti službu
galantního gentlemana, předešla jej dív
ka a se smíchem vskočila sama bez jeho
pomoci do kočáru. Za ní následoval
starý bankéř a Webster konečně usadil
se na předním sedadle.
„Nebude to krásný párek, colonei a
miss Čechova, sir?” tázal se černoch,
přistoupiv k Hejdukovi, sledovav před
tím upřený pohled mladého muže, „a
mnoho, mnoho peněz na obou stranách,
sir!”
„Jak, párek?” obrátil se Hejduk a
když černoch klidně opáčil: „Zcela ji
stě sir, toť ostatně věcí vůbec známou!”
popošel Hejdukzdlouhavě k zavazadlům.
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Co pak, u všech všudy, mi na celé
věci sejde? ptal se sám sebe. A přece
bylo mu tou chvílí jakoby zhasl mu v
duši zářivý a tak krásný paprslek, kte
rý se byl teprve před několika okamži
ky zrodil.
,, Do vedeš mě, Bobe, v slušný něja
ký hostinec prostřední ceny,” pravil s
nápadně stísněným hlasem a pak sledo
val chvatným krokem nosiče, který s
celým bohatstvím jeho ubíral se do stře
du města.
Velice čilý život v ulicích rpěstských
který jasně svědčil o pružných ještě ob
chodech, zaplašil na chvíli z duše ]’eho
chmurnou náladu, že zase oživl a nabyl
nové mravní síly. Ačkoliv očekával nej
více výsledků od psaní svého otce, jímž
odporučen byl bankéři . Svat. Čechovi,
tož nespoléhal se přec pouze na ně. Ještě
měl odporučení od bývalých prin
cipálů z New Yorku na různé firmy
st- louiské a proto ještě nevzdával se
naděje a soudil dle celého života pou
ličního, že to nebude tak černě vypadat
s vyhlídkami mladých mužů, kteří sem
přišli hledat své povolání, jak bezohled
ně to vylíčil colonel Webster. Postava
tohoto muže vystoupila před duševním
jeho zrakem opětně asi na minutu, a tu
zdálo se mu, že ještě nesetkal se s tvá
ří s výrazem tak hrdé jistoty a zároveň
se zvláštními tahy duševní sprostoty,
která byla by mu tak odpornou jako
právě tato — a to byla tedy volba dív
ky, kteráž mladistvé jeho upomínky s
takovou silou znovu oživila v lesku tak
lahodném.
Přišli k k hotelu a tím bylo pásmo
myšlenek jeho přetrženo. A brzy na
cházel se s Černochem, který s uctivě
shrbenými zády čekal na zpro pitné, v
malé světnici ve vyšším patru hotelu.
,,Jste ze St. Louisu, Bobe a znáte se
tu tedy?” tázal se mladý muž, vyňav
tobolku a rozkládaje z ní různé papíry
po stole. „rád bych se dověděl něco
bližšího při několika adresách.”

„Jsem vlastně z lodě ,,Lily Dále”,
sir, po níž jste sem přijel, takto pochá
zím z Nového Orleansu, kamž obyčejně
zajíždíme, právě tak doma jako zde,”
odvětil černoch s uctivým úšklebkem a
několikanásobnou poklonou, znám však
z větších obchodních domů zdejších sko
ro všechny, sir.”
Hejduk pozvedl zvolna hlavu, jako
by mu byla přišla zvláštní myšlenka.
„V nynějším parnu bude asi zlé živo
bytí v Novém Orleanu,” pravil, „slyšel
jsem, že v tomto čase většina cizinců opustí město a následkem toho že vzniká
veliká tíseň o pracovní síly v tamních
obchodech.”
„Oh, město samo jest dosti zdravé,
až na drobet cholery, dny a reumatismu; na kteréž nemoce umírají však jen
nově přišlí a na klimu nezvyklí, sir,
žlutá zimnice teprv se dostaví za čtyry
neb šest neděl, odpověděl černoch ochotně. „Pak ovšem není to pro ty,
kteří se bojí, příliš jisté a platí se pak
za mladé obchodní ano i nádennické sí
ly báječné poměrně sumy. My právě
obnovíme jen náklad a pozítří tam poplujem. Z nás dělníků ovšem na nemo
ce nikdo ani nepomýšlí.”
Mladý muž mnul si silně čelo a pak
rychlými kroky přecházel po malé ko
mnatě. „Well, Bobe, jest ještě možno,
že budeme konat onu cestu spolu,” pra
vil konečně, pozastaviv se u svých pa
pírů na stole rozložených, „prozatím
mně však ale řekni, kde bych měl hle
dat lidi, na kteréž tu mám adresy?”
Bob pověděl mu vše důkladně a Hej
duk seznal, že mnoho času to nebude
vyžadovat, by navštívil několik těch
míst, kde má se o osudu jeho rozhod
nou ti.
Černoch se vzdálil, když dostal zpro
pitné, s kterýmž zdál se býti úplně spo
kojen. Ilejduk pak sbíral po stole roz
ložená odporučení, každé na chvíli v
ruce podržev, jako by chtěl napřed uhádnout, co které mu přinese a kladl
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je na staré místo opatrně do širokých
záhybů své tobolky. Na konec zbylo
mn otevřené psaní, dle zevnějšku často
již otvírané. Bezděky rozbalil je znovu
a zvolna procital jeho řádky. Písmo pro
zrazovalo pevnou mužskou ruku a znělo:
Milý synu!
Byl jsem potěšen, že opětně dostal
jsem o tobě nějakých zpráv, byť i ne
byly právě nejrůžovější. Jsi bez zaměst
nání a nemáš naději podobného se hned
domoci. Vzdor věru nepříjemné této
poloze, divím se stísněnému tonu, kte
rý z řádků psaní tvého vyznívá a nijak
nemohu to srovnat s dosti pevnou tvo
jí povahou a rozumným názorem, s ja_
kýmž’s již doma na poměry americké
hleděl. Jest to tvá první nehoda a kdy
by sebe větší byla musíš ji přemoci.
Ano ,,jak”, drahý synu, znáti musíš
přirozeně sám lépe, než-li já zde: mimo
to však nemohu pochopit, že by země
tak velice bohatá a velká neměla poskytovati mladému muži s důstatek vyhlí
dek, zvláště je-li paměti i v amerického:
,,Pomoz si sám!”
Při této příležitosti
zase maně vzpomínám na starého své
ho přítele Svatopluka Čecha, kterýž je
dnes bohatým bankéřem v St. Louis a
přece po zdejším svém úpadku odjížděl
do Ameriky s tak skromnými prostřed
ky, že jsem mu vlastně na dobré jelio
slovo musel malou půjčkou cestu do
Ameriky možnou učiniti. On musel prodělati horších nehod než jaká jest tvoje;
poněvač jednak vzal sebou malou svojí
dcerušku a pak neměl již pružnosti tvého
mládí, než-li se mu jen podařilo, pouze
vrátiti mi malý onen obnos, kterýž jsem
mu byl zapůjčil. On však konečně pře
ce bez cizí pomoci si dráhu prorazil a
poněvač ty jsi si již jednou Ameriku za
pole své činnosti zvolil, musíš tudíž jej
hledět nápodobit. Ty jsi posud mé psa
ní mu určené neodevzdal, a máš dobře,
pakli se domníváš, že máme oněch od
poručení, jež zakládají se na jakési

vděčnosti, použiti jen v pádu největší
tísně; doufám však, že i kdyby se ti to
poslední přihodilo, nebudeš se asi mar
ně u něho o pomoc a radu ucházeti. K
vůli tvým nynějším rozpakům přiklá
dám k psaní malou sumu v podobě
směnky; prosím však, abys rozvážil, že
při výdajích dorůstající ostatní rodiny
nebudu již více s to podobného něco opakovati. Pozdrav ostatních tentokráte
nepřidávám, poněvač jsem měl za lep
ší, pranic jim o nynějších tvých pomě
rech neobjeviti. A proto uchovej si sil
ného a pevného ducha, aby jsi nám mo
hl v krátku posiati zpráv potěšitelněj
ších.
Tvůj otec
Iíejduk.
Mladý muž pročítal psaní, jako zná
má slova ještě jednou přeletujeme. Tu
a tam však se n některého slova déle
zastavil, jako by lépe a lépe hluboký
jich smysl nyní teprv pochopoval a pak
rozložil se tah velké trpkosti kolem je
ho úst.
v
,,Co tomuto ,starému příteli'Čechovi
psal, sice nevím," pravil konečně, sklá
daje opět list, ,,ale jistě nezmínil se ani
slovem o prokázaném dobrodiní a právě
tak se v něm sklamal, jako já v dceři
jeho. Ostatně! nějaké dobrodiní z milo
srdenství byl bych od něho nikdy ne
při j mul!”
Přistoupil zvolna k oknu, aniž by
však z čilého ruchu pouličního něco po
zoroval. Myšlenky jeho zaletlý opětně
k mladé dívce, jejíž obraz před duší je
ho zase se vynořil a mimoděk snažil se
spojit její nynější aristokratické tahy v
nichž odrážela se taková chladnost a
přece spojená s obdivuhodnou měkkou
líbezností, se svými vzpomínkami a
obrazyz mládí.
Byly to ještě tytéž tmavé černé zra
ky s nádherně klenutým nad nimi obo
čím šestiletého děvčátka, kteréž obzvlá
ště mezi svými ostatními družkami své
sestry vyznamenával a na níž myslel,
kdykoli později čítával v románech o
,,čarovném pohledu té které „rekyn
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To přece byl ještě týž zvláštní výraz sa
mostatnosti a pevné vůle, když jako
děcko k vůli kratší cestě dala se po úz
ké a okluzké mlýnské lávce a spadnuvši,
byla by málem utonula—jak však jinak
vyhlížela dnes, ovšem rozkvetlá v pl
nou dívčí krásu. Znovu upamatoval se
na líbezný její úsměv, na slabý růměnec 8 kterýmž se tázala: ,,Vy přece jste
Josef?” teprve nyní se mu zdálo, že hlas
její zněl při tom tak lahodně, že posud
cítil totéž zachvění jako dříve. Tu ale
přišla mu na mysl slova černochova:
,,Nebude to z nich krásný párek, sir?”
a místo úsměvné tváře nastoupil výraz
chladné, odměřené hrdosti, s kterouž

lému svému kufru, aby se pro následu
jící návštěvy převlékl.-----Bylo to na večer téhož dne.
Nebe
bylo zataženo mraky a tyto zamezily
skoro úplně cestu světlu měsíčnímu,
kteréž jen' s tíží nahražovaly pouliční
svítilny. V temnu bez hluku dále va
lily se vody Mississippi a jen nepřehled
ná řada lodních majáků naznačovala
čáru pobřežní. Na přístaviště vystou
pily teď dvě temné postavy. Zastavily
se u nakupeného ve velkou hromadu
všelikého lodního nákladu.
,,Jest všechno v pořádku, Wilsone?”
zavznělo polohlasně, když se byl tazatel
pátravým zrakem rozhlédl a přesvědčil,

Vodopád Niagara. — (JReka pod vodopádem.)

byl propuštěn. Pak uviděl ji po boku že kolem jest všude pusto. ,, Všechno,
onoho odporného muže se smějící, j k do sir!” byla odpověď. ,,Sudy s moukou
kočáru vkročila a s mocným kývnutím jsou srovnány, vepřové maso, slanina a
hlavy, jakoby násilně chtěl se od snů whiskey nalézá se na dvoře, a pakli
svých odtrhnou ti, odvrátil se od okna. nám sám ďas některý sud nerozbije, bu
,,Jest to tak dobře,” pravil. ,,Ne- de to nejskvostnější náklad, s jakým
najdu-li zde brzo něco přiměřeného, pak kdy která loď jen po Mississippi plu
pojedu do Nového Orleanu. Otec pak la. A chcete-li si ještě colli (hromadný
nesmí říci, že jsem se snad něčeho v název pro zboží, jako balíky, sudy bed
boji o existenci lekal, anebo byl snad ny) prohlednouti, můžete pak každý jed
choulostivým. Cholery se nebojím a notlivý kus s dobrým svědomím odpřísahnouti.”
žlutá zimnice teprve má přijít.”
Mluvící přerušil se na to hlasitým
Podíval se na hodinky. Scházely je
ště plné dvě hodiny do poledne, a s odporným smíchem, ale na prudký po
vnitřním uspokojením přistoupil k ma hyb svého soudruha ztichl.
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„Jen žádné bláznovství Wilsone, ať
„Prosím za odpuštění," sir,” praví
jsme sebe jistějšími,” zvolal s opatrně poslední a vyhnuv se, chtěl jiti dále.
tlumeným hlasem, při čemž zvolna se
„Jlallo! Bobe, to jste vy!” zvolal
pátravě kolem ohledl; „já ovšem ještě prvnější a odcházející černoch se přiblí
jednou všechno se seznamem porovnám žil k mladému cizinci, jemuž ráno zava
a zítra časně dám hned pojistit. Přeji zadla nesl.
„Snad mně můžete říci, zdali zítra
si však, aby tento náklad byl již do té
doby úplně naložen a pak mohou se dá- ráno odjíždí nějaký párník do nového
ti ostatní věci na loď, neboť, ačkoliv Orleanu?” pokračoval mladý Ilejdiik, já
jsem se starým na dobré noze, jest ten jsem právě po takovém se marně shá
to přece velikým šťáralein, kterýž při něl.
„Nevím o žádném, sir.” zněla ochot
pojišťování rád do všeho hluboko nos
strká. Co se ale týká dalšího,” pokra ná odpověd, „naše ,,Lily Dále” jest za
čoval hlas nyní dvojnásob přitlumený, jisté jedinou lodí, která až tak hluboko
shodl jste se již s Butlerem, jaký že by pojede."
„Tak? Pak tedy přece ještě jednou
byl nejiepší spúsob, aby na konec se
vše nezkazilo? Ostatně víte, co by ná spolu pocestujem. Ale ještě něco jsem
se chtěl otázat; byl to colonel Webster,
sledovalo!”
„Jen buďte bez starosti, sir!” smál který před málo okamžiky vyšel z lodě
se druhý odporným spůsobem. „Vše na přístaviště? Myslím, že jsem jej prá
jest výborně promyšleno a vy musíte vě viděl, nemohl jsem jej však již do
být tím klidnější, jelikož my budeme hoň i ti. "
„Sotva, sir, myslím, že by Mr. Web
brál i pouze zisk a v pádu nezdaru od
ster bez zvláštní příčiny v tento čas a
neseme na vlastním hřbetu následky!
*'
za takové tmy se netrmácel až sem,pra
Prvý lehce přikývl a s úsečným:
vil černoch, „a na palubě nebyl sir, jdu.
„Tedy pojďte!” odešli z přístaviště.
právě odtamtud!"
Když se byli oba as na deset kroků
„Hm—nuž tedy ještě jednu otázku:
vzdálili, vystoupla třetí temná postava Znáte někoho z mužstva vaší lodě, kte
podle hromady srovnaných beden a su rý by se jmenoval Wilson?”
dů a následovala opatrně odcházející
„Docela ne, sir, mezi námi není žád
tmou podél řady nízkých skladišť, až ný Wilson," pravil tázaný amladýlTejoba první chodci vstoupili do nejistého duk s krátkým: „Až podruhé tedy, Bo
světla pouličních svítilen. Nyní chtěl be!” odcházel, potřásaje povážlivě hla
muž za nimi se ploužiti, jda určitým ji vou.—
stým chodem jako by náhodou mimoRozmluva obou postav tanula mu
jdoucího, a prvé dva předejiti a bude-li stále na mysli. Tušil, že oni dva ne
možno pohlednout jim v tvář, ale již měli pranic pěkného za lubem. Však
v příštím okamžiku zmizeli mu v po ať sebe více o tom přemýšlel, nemohl
stranní uličce a když přišel až k uhádnout, co by to vlastně mělo být.
rohu, zela mu naproti jen neproniknu Když pak zahnul na cestu k svému ho
telná tma.
telu, vzpoměl si na vlastní rozpaky a
,,Chtěl bych odpřísáhnout, že to byl osobní záležitosti. Jediný den a tolik v
jeho hlas, člověk potřebuje ho v životě něm zklamaných nadějí! Všude, kam
slyšet pouze jednou, aby jej napotom přišel s odporučujícími psaními, uvítán
mezi tisíci poznal," zašeptal, obrátiv se byl sice vřele, byla to však jen přátel
k odchodu, při čemž narazil na někoho ská slova, leč pomoc neposkytnuta mu
který přicházel právě od břehu řeky.
nikde.

Všude všechno obsazeno, ano přepl uvítání u Svatopluka Čecha býti tak
něno. Dali mu nová odporučení, ano je příkrým jako zprvu, když uvážil právě
den z obchodníků byl tak obětavý, že stávající poměry. A ačkoliv se rozhodl,
sám prošel s ním několik obchodů svých že do obchodu bankeře více nepůjde,
přátel. Tím však více se na vlastní oči aby se snad nezdálo, že jde tam pozno
přesvědčil, že nemožno dostati zde za vu žebrat, přece navštíví je zítra na roz
městnání. Co platná byla mu přátel loučenou v soukromém bydlišti již k
ská slova a pěkné fráse, kdyby mohl vůli slušnosti. Uvidí-li snad ještě jed
nějakou dobu sečkat, pak snad. ...atd., nou dceru bankéřovu, pak pokusí se,
když on Čekat nemohl. On již beztoho aby smyl první dojem svůj na ni co že
příliš dlouho žil ze skrovných úspor v brající obchodník bez zaměstnání; pak
New Yorku a Cincinnati.
liže však návštěvu jeho nepřijme, jak z
Když takto přemýšleje vracel se zpět jejího ranního chování lze soudit, nu—
do svého hotelu spatřil na chodníku stá pak může svůj úsudek o těchto lidech
tí u starého vozu postavu s bičem v ru spíše zdokonaliti. \ zdor tomu, že v po
ce. Zdálo se mu, že muže toho zná z slední této možnosti snažil se přemýšlelepších dob z New Yorku. Když naň ti co nejchladněji, nemohl se ubrániti
pohledl bystřeji, seznal, že jej pozdra tesklivého vnitřního bolu, jakýž jim za
vuje s úsměvem. Jen málo slov se lomcoval hned ráno, když jej byli tak
strany jeho bývalého soudruha z New I cize a chladně přijmuli, Tak pozvolna
Yorku a poslední snad naděje Hejdu- v polosnu zaletí v krásné doby svého
kovy rozplynuly se jako pára. Nynější mládí, kdy ona v každé nesnázi k ně
vozka býval v New Yorku nej hledanější mu se utíkala. Bylo podivné, s jakou
silou obchodnickou a po krachu přišel věrností si na všechno vzpomenul, jak
do St. 1 ouis s nejlepšími odporučeními. hladil hezkou její hlavinku, jak přená
Kojil se tak dlouho nadějí na přimě šel ji přes potok a maně obrazy se mě
řené nějaké místo, až neměl ani peněz, nily až představily mu to, co on dnes sí
ani úvěru a tu aby nestal se ž něho sám s takovou tvrdošíjností zapíral. Byl
pobuda, chopil se prvního zaměstnání, nevýslovně blažen. V§ak poznav, že
jež se naskytlo. Ti kdož jej znali, tento všechno to jsou jen mávivé hříčky polo
krok schvalovali, jelikož jiní v této po snu, mrzutě obrátil se na druhou stra
loze neměli tolik mravní síly a padli do nu v posteli a násilím upnul myšlénky
dluhů, až konečně i hluboko klesli. Ta své k budoucímu svému působišti mezi
ké on sám chtěl podívati se do Nového cholerou a žlutou zimnicí.
Orleansu, leč nynější jeho prostředky
Bilo právě jedenáct hodin, když Hej
toho ještě nedopouštěly.
duk ustrojen v elegantní šat chystal se
Vypili spolu sklenku piva a rozešli k posledním návštěvám na rozloučenou.
se. Hejduk ještě dlouho bloudil temný Kufr jeho stál již připraven znova napl
mi již ulicemi města a uzavřel, že po něný a pečlivě uzavřený. Časně z rána
takových zkušenostech nezůstane v St. byl v přístavu, aby se dozvěděl čas,
Louisu ani již den více. Zde darmo by kdy přesně ,,Lily Dále” odpluje a
peníze strávil, myslel si, a proto s nej- „office-klerk” jej ujistil, že s prvním
bližším parníkem, který dolů po řece soumrakem. Náklad byl zcela naložen
pojede, vydá se na cestu.
pouze se čekalo ještě na jednu zásilku,
Když po hodině pak odpočíval utr která měla dojiti později. Mladý náě
mácen více duševně než tělesně na lůž krajan tudy se rozhodl, že jakmile svou
ku, tu přeletí ještě veškeré udalosti vý poslední povinnost v městě vykoná, že
znamného dne a nyní nezdálo se mu 1 bez průtahu vstoupí na palubu parníku.
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Cesta vedla jej do nejelegantnější ča
sti města severní strany. As po ho
dine došel k domečku podobném ville.
v nádherném slohu postaveném. Kolem
něho rozkladala se bohatá zahrada s
přepychem založená. Bělostné pískové
cesty vinuly se kyprými záhony vzác
nych květin. Podíval se ještě jednou
na číslo domu, bylo správné s oním, jež
mu ona udala.
S podivným pocitem vnitřního stísně
ní otevřel dveře z bronzového mřížoví a
áel po hladké pískové cestě, podle níž
z obou stran pnuly se košaté stromy a
nahoře splývaly v jedno, tak že tvořily
úplně stinné loubí. Zvláště za parného
dne musela býti zde procházka velice
milou. Došel tak v hlubokých myšlen
kách až k samé ville. Když zatáhl za
zvonek, přepadla jej opětně ona stísně
nost. Zde tolik bohatství a on chuďas,
zda nebyl by jiný sklonil šiji již před
tímto majetkem?
Týmž okamžikem otevřela dveře čis
tě oděná černoška.
Když byl odevzdal svou kartu a přál
:si mluvití se slečnou Cechovou, odká
zala jej do parloru, kde těžké záclony a
podobné též protiery dovolovaly světlu
jen poloviční přístup, tak že v nádher
né komnatě panovalo měkké pološero.
Duševní napjetí mladého muže nedovo
lovalo, aby blíže prohlédl si veškerý
tec luxus spojený s vyštřibeným vku
sem, který vše spořádal tu k největší
mu pohodlí. Nevěděl, jakým spůsobem
ibude dnes přivítán, vnitřním pudem se
‘Ozbrojoval pro všeliký možný případ
vlastní hrdostí.
Nečekal však dlouho. Z předsíně za
slechl šum ženských šatů. Na to vstou
pila vysoká ztepilá postava Mary. Sla
nejdříve k oknu, shrnula záclony na
stranu, tak že mocný proud světla padl
do luzné komnaty. Nyní teprve podí
vala se na příchozího, který stál tu v
plném světle. Byl to zvláštní, přísný a
zkoumavý pohled, jenž dotekl se teď
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mladého muže. Nyní spatřil ji bez klo
bouku a bez svrchního oděvu, kterýž ji
včera úpně zahaloval.
Byla oblečena v přilehající moderní
oděv, který jasně dával znáti vábné ta
hy lepého těla a mocný tmavý vlas jí
splýval ve volných vrkoČích po ramenou dolů.
Mladý muž při tomto pohledu zdál
se ztráceti opět své jistoty. Když však
jej s chladným anglickým: ,,Posaďte
se, sir’.'' vybídla, tu chladná její obřadnost jej vzpamatovala, že opětně vzmohl
se liplné vlády nad sebou.
,,Přicházím, miss Čechova, jen abych
se rozloučil, a dovolte mě již, abych
tak učinil v mateřské naší řeči," počal,
aniž byl přijmul pozvání, aby usedl.
,,Opouštím St. Louis ještě dnes a tudiž
zbývá mě pouze, bych vyjevil vám opravdovou radosť, že po tak dlouhém
čase nalezl jsem vás šťastnou."
Ona pozvedla v slabém překvapení
krásnou svou hlavinku. ,,Vy jedete
dnes pryč? Mluvil jste již s mým ot
cem?" tázala se po krátké přestávce.
,,Nechci jej ještě jednou obtěžovati."
odpověděl klidně, mohu si velmi dobře
představit, jak nepříjemné jsou návště
vy, v nichž spatřujeme jen tajené
prosby a nepohodlná přání, a již když
se colonel Webster tak otevřeně vyjá
dřil o vyhlídkách mladých obchodníků,
litoval jsem, že jsem vůbec s panem
Svatoplukem Cechem o soukromých zá
ležitostech svých mluvil. — Ale," pře
rušil se, když velké její oko s tajenou
předli úzkou přísně na něm spočinulo—
,,zdá se mi, že právě Mr. Webster co
nejdříve vstoupí s vámi v poměr bližší,
a tudíž bylo by mi snad dovoleno složití
své blahopřání, což později bude mi
ovšem nemožné."
Neodpověděla hned, ale Hejduk cítil
jak pohled její chce až v nejtajnější zá
hyb duše jeho proniknouti. Při tom
však musel si sám doznat, že poslední
slova vnuknula mu vzdor strojené jeho

chladnosti vnitřní roztrpčenost a že uklouzla mu mimoděk i proti vůli.
„Posaďte se přeee jednou Mr. Hejduk,” pravila pojednou, při čemž sotva
znatelně zbarvila se do růžová její tvář.
„Jest mi tak, že nemůžete se uchýliti
ani od pravdy, a proto mně povězte, co
vás odtud vyhání, dříve ještě, než by
ste s mým otcem mluvil — já vím, že
vás očekává!”
„Usedla v měkký fauteil a pokynula
mladému muži na blízkou židli.
„Pranic jiného, miss, než okolnosti,
jichž jsem se právě dotekl,” pravil, usednuv proti své vůli, vybídnutí jejího

„Včera vzbudil jste ve mně vzpo
mínky z dětských let, ku kteréž pak se
jich více jako korálů navěsilo,” pravila
„a nebyl jste již tehdy tak citlivým,
že jste pro jakousi příčinu dokonce opustil dětskou zábavu.”
Byla to podivná směs pocitů, která
se nyní mladého muže zmocnila. Pocit
blaha a štěstí, že sama vzpomínky mlá
dí rozpoutávala, chvěl ním a zároveň
cítil se uražen, že jedná s ním zase vol
ným tím ledabylým tonem jako její otec,
„Já vždy se snažil, abych byl chrá
něn od nezaslouženého pokoření, miss, a
co zdá se býti u děcka snad chybou, vy

Vodopád Niagara. — ,jíorse-shoe.“
jsa poslušným, „pan Svatopluk Čech viji se později v nezbytnou vlastnost
mě dříve ještě, nežli jsem jakékoliv přá ■ pro sebeúctu,” odpověděl, aniž by mo
ní vyslovil zcela určitě ujistil, že ob hl různé ty pocity v sobě potlačiti,
chod jeho jest úplně obsazen a také v „Dovolte však, abych vám poděkoval
žádném jiném v celém městě že nena za vzpomínku na ony doby, kteráž od
jdu zaměstnání. O posledním jsem se včíra mně ani opustí ti nec! ce.”
Povstal, jako by se obával, že řekl
včera osobně přesvědčil a poněvadž ne
návidím sám, aby kdo déle počítal na již mnoho. Dívka však, kteréž při po
nějaký ohled, který se mu sám dobro sledních jeho slovech zbarvila se tvář
volně nedává, uzavřel jsem, že pana jemným nachem, pozvedla při jeho po
Čecha již svou návštěvou obtěžovati ne hybu rychle hlavu.
„A vy nechcete s mým otcem před
budu. ”
Hleděla naň chvíli beze slova, pak odjezdem svým již mluvit?” tázala se
se tvář její slabým úsměvem vyjasnila. opouštějíc pohovku.
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,,Bůh mi svědek, slečno, kdybych a když Hejduk jmenované dveře otvíral
věděl, že nebudu mu obtížným, považo byl zase sebe plně mocen. Ještě však
val bych rád za svou povinnosť ještě hrdá nálada jeho se stupňovala, když
před rozchodem stisknout mu ruku,” nalezl v nádherně zřízené pracovně copravil, bojuje sám se sebou a s jasným lonela Webstera a bankéř sám když při
spokojeným úsměvem, podala mu ona vstoupení jeho se ani neohlédl.
nyní měkkou svojí ručku.
,,Well, sir, mohu vám pouze říci, že
.,Tedy na to počítám, pane Hejduk,” máte více štěstí nežli jiní, kteří při po
pravila, ,,a jest mým přáním, abyste čátku tohoto období ani polovinu nákla
necítil více nutnost St. Louis v krátké du dolů na jih neplaví,” pravil domácí
době opustiti.”
pán, kdežto Webster se zvedl s pohov
Když po minutě na to nacházel se ky, na kteréž až dosud nedbale seděl,
na ulici a ubíral se k obchodu bohatého jako by chtěl u přítomnosti cizince roz
svého krajana, potřásl povážlivě hlavou. mluvu ukončiti.
„Pro mne bude zase mnohem lépe,
,,Well, sir, tu pomáhá jen vlastní
když budu pryč co nejdříve, abych ko vtip a spekulace, kdo za to, nemají-li
nečně ještě nemusel se súčastnit svatby ho ostatní,” načež měl se k odchodu.
jež ztrpČila by mně celý můj život,” Při zvuku jeho hlasu znovu vzpoměl si
pravil polohlasně. Po chvíli tichého Hejduk na mimoděk vyslechnutou roz
přemýšlení, v němž silně pohyboval ra mluvu oněch dvou neznámych mužů.
meny zvolal v energii: „Pryč s típí! Byl by nyní chtěl odpřísáhnouti, že
Ještě nešťastná láska by byla, co to mě včerejší mluvčí nebyl nikdo jiný než
k nynější bídě schází."
Webster sám. Ostatně celý obsah roz
Po čtvrt hodině stanul před bankou mluvy souhlasil s povoláním majetníka
pojišťovací společnosti. Lesklého jejího lodě, ale nadarmo snažil se uhádnout
štítu byl si již včera dobře všiml.
co vlastně se tu skrývá, konečně pustil
Kliku podržel několik okamžiků v vše z mysle, uznav, že celá věc se jej
ruce se staženým obr vím, nejsa rozhod vlastně ani netýká.
nut, má-li ještě jednou překročit tento
,,A kdy loď odjíždí!” ptal se bankéř,
prali. Vkročil do velkého světlého sá
když Webster pokynul na rozloučenou,
lu, pres nějž na šířku táhla se výplatní
„mám sám ještě nějaké zboží k odevzdá
tabule, potažená zeleným suknem. Za
ní, rád bych proto znal poslední čas
ní pracovala celá řada pilných klerků
odplutí."
n malých stolků. Již tento pohled sta
.,Myslím kolem čtvrté neb páté ho
čil k učinění si pojmu o veliké rozsáh
losti tohoto obchodu. Nikdo nezdál se diny, sir, pak všechn·.» bude již na pa
vstup jeho pozorovati. Když pak obrá lubě a nemám příčiny, proč bych od
til se k nejblíže pracujícímu muži s o- jezd déle zdržoval!"
Bankéř klidně přisvědčil a druhý se
tázkou po Svatopluku Čechovi, s nímž
by rád osobně mluvil, odkázán byl krát rozloučil, aniž by si opodál stojícího
kým: ,,V jeho pokoji, sir!" ku dveřím Mejduka povšiml. Teprvé když se dve
ňa konci veliké této síně. Mimo volně ře za odcházejícím zavřely, obrátil ban
zmocnila se vstoupivšího při pohledu na kéř otáčecí svou židli k mladému muži.
,,Well, sir, dal jste na sebe čekat,”
tuto pracovitost a nesmírný klid uctivá
bázeň před mužem, před něhož měl počal a tentýž zvláštní polo výsměšný
právě předstoupiti. Vzpoměl si však, tah, kterýž Hejduk pozoroval včera,
že nejde o nic prošiti, ba naopak, on když bankéř znovu jej dal k sobě zavospíše doznal dobrodiní od jeho otce — lati, pohrával zase kolem úst mluvícího.
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„Tedy jste mě nevěřil a jak jsem
slyšel na vlastní pěsť své štěstí zkoušel?
Jste v jistém ohledu tentýž jako váš
otec, kterýž také vždy odskočil jako ocelová vzpruha, kde nebyly jeho dle
vlastního domění spravedlivé požadav
ky ihned vyplněny. To však v době ta
kové, jakouž dnes máme, jest mírně
řečeno nevčasné. Co tedy nyní, i kdy
bych snad pro vás něco učinili mohl,
kdy jste sám každý takový pokus odmí
tl a zamezil?”
Hejduk nechal s klidnou tváří banké
ře domluviti, tím více však cítil, že roz
hodnutí jeho poslední jest zcela opráv
něno.
,, Domnívám se, pane Svatopluku
Čechu, že již včera jste mi dost určitě
naznačil bezvýslednost každého namá
hání v můj vlastní prospěch,” pravil
chladně, , ,a proto přicházím dnes pou
ze jen proto, abych vám dal příslušné
„na shledanou,” poněvadž odpoledne
zase odcestuji!”
Starý zvolna povznesl hlavu a obli
čej jeho stal se vážným.
„Vy odjíždíte— tak, tak!” pravil po
malé přestávce, „což domníváte se, že
některá místa náhodou uprázdněná jen
na vás čekati mají — právě to, čeho
jsem se včera obával. Nyní chci vám
ale říci, že s vaším úsečným chováním
se zde v Americe sotva čeho asi domůžete, leda že peníze své procestujete a
cíle svého přece nedosáhnete!”
„Musím se všeho již od váži ti, pane
Čechu,včera setkal jsem se zde s jedním
newyorským soudruhem,který vydělává
si svůj chléb nyní co vozka, a takové
postavení, tuším, najdu ještě všude,
ano jinde přece mám naději na lepší
zaměstnání, kterouž zde úplně postrá
dám. ”
„Kterouž zde postrádáte?” přerušil
jej bankéř, položiv ruce na opěradla své
lenošky, jako by se chtěl v náhlé nevo
li pozvednouti. „Tedy když jsem vám
chtěl při vašem příchodu vžiti vysoké a

přemrštěné naděje, jakovéž chová každý
který s odporučením v kapse přichází,
a to jen k vlastnímu vašemu prospěchu:
tu musíte snad již předpokládat!, že
vůbec se o vás starati nebudu? Což jsem
vám zřetelně nenaznačil, jak mnoho si
vašeho otce vážím a nepozval jsem vás
konečně k delšímu hovoru?”
Hejduk pokrčil uctivě rameny.
„Naznačil jste mi, pane Čechu, zce
la určitě úplnou beznadějnost, že bych
snad našel zde nějaké zaměstnání; vče
rejší mé zkušenosti to také potvrdily a
proto bylo by každé dobrodiní se strany
vaší, jež by mi sice umožnilo delší můj
pobyt zde, kteréž však nemohu nijak
přijmou ti, jen pouhým pokořením pro
mne. Děkuji vám srdečně, pane Čechu,
ale poněvačjiž zde zaměstnání pro sebe
nalézti nemohu, musím je hledati jinde.”
Čech potřásl nevrle hlavou a obrátil
svou židli zase napolo k psacímu stolku.
„Mohu vám jen říci, že podnikáte bláz
novství, sir!” pravil po krátkém přemý
šlení, „máte dost peněz na cestu zpá
teční, kdybyste si snad ještě v čas vše
rozmyslil — či jest i podobná otázka
proti vašemu citu a cti?”
„Jsem posud s důstatek žásoben,”
odvětil mladý muž klidně, „jinak bez
rozpaků požádal bych o malou výpo
moc na krátký čas; soudíte však chyb
ně o mém chování, jež k jednání podob
nému vede, pane Svatopluku Cechu;
vy sám domohl jste se svého postavení
jen vlastní silou a pakli nechci přijmou
ti různé ohledy, ano dobrodiní, kteréž
sám sobě zodpovídati nemohu, tož mohl
byste sám citu podobnému porozuměti!”
„Rozumím vám velnji dobře, možná
lépe než vy sám sobě, sir; ale vím také,
že každé další mluvení jest zde darmé,”
přisvědčil starý a chvíli pohlížel před
sebe na zem. „Vše co bych vám ještě
radil,” pokračoval po chvíli zvolna,
„jest, abyste se tak střemhlav do své
vlastní záhuby nevrhal, nýbrž hleděl
se zdržet někde na cestě a tam poohled-
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nout se po nějakém zaměstnání. Chci
vám dáti sebou dvě psaní do Memphis.
,,Lily Dále’’ s kterouž pojedete, veze
tam silný náklad a tudíž se tam něko
lik hodin zdrží. Jestliže však ani tam
zaměstnání nenaleznete, tedy zeptejte
se na letní život v Novém Orleansu a
všimněte si úžasné úmrtnosti mezi nově
tam přišlí mi. Povídám .vám toto po
slední jen k vůli vašemu otci, jinak
naproti tak rozhodným úmyslům vašim
bych ani slova neprohodil. Za dvě hodiný budou psaní pro vás připraveny.”
,,Děkuji có nejsrdečněji za vaší la
skavost’, pane Cechu!” pospíšil si nyní
mladý Hejduk, ale s nevrlým: ,, Již je
dobře, sir!” obrátil se bankéř k svému
psacímu stolu, dav tím znamení, že
mladý muž jest propuštěn.
Když mladý Ilejduk opětně byl na
na ulici, nevěděl, má-li býti se sebou
spokojen čili nic. Když vzpoměl si na
Mary, tu cítil, že bylo by mu nemožno
vžiti zaměstnání, jakýmž jej starý pro
zatím chtěl obmysliti. Mimo to byl pře
svědčen, že na uvítání, jakéhož se mu
dostalo, musel odpovědíti jen vlastní
Lrdostí, ač jak nyní starý Čech tvrdil,
myslel to s ním jen dobře — a přece
zdálo se mu, že byl příliš úsečným a
urputným v jednání svém a že si sám
celkem škodil.
Celkem však hlavní věc zůstala jako
dříve a zapuzoval na cestě k svému ho
telu každou myšlenku, kteráž by z li
my slu jeho jej zrážela! Bylo mu však
přec nemalou útěchou, že mezi ním a
nebezpečným New Orleansem leží ještě
Memphis jako poslední stanice, kde je
ho osud může se ještě jinak rozhodnout.
Děkoval proto starému v skrytosti, že
položil mu výhodnou tak mez na život
ní jeho cestu.—
Bylo as po třetí hodině, když Hejduk se svými zavazadly vstoupil na pa
lubu parníku a dle mohutného dýmu ž
komína lodě se valícího, nepřišel příliš
časně.

Odporučující psaní pro Memphis měl
v náprsní své tobolce. Byly mu však
doručeny bankovním klerkem, poněvač
prý pan Cech obchod již opustil. Tento
němý pokyn nevůle starého bankeře,
který nechtěl svéhlavého mladíka již
ani spatřit, Hejduka bolestně dojmul,
. aniž mohl si dáti k duševnímu tomu
to hnutí vysvětlení. Co poutalo jej k
těmto lidem? A přece v druhém oka
mžiku již Činil si předhůzky pro nesrdečné své jednání.
Vnitřek lod p oskytoval ještě pohled
neustálený. Semo tamo chodící cestu
jící, přinášení a odnášení zavazadel, vů
bec jak to při odplutí na lodi již bývá.
Hejduk usadil se pohodlně na otevřené
jedné galerii a snivě pohlížel do víru
na nábřeží. Mimoděk porovnával pocit
s jakým sem byl přijel a s jakým nyní
odjíždí. Tu spočinulo oko jeho na ote
vřeném rychle k přístavu se blížícím
kočáru, který teď proti lodi zastavil.
Obličej jeho vnitřním mocným pohnu
tím zbledl. S kočáru seskočil starý ban
kéř Čech a za ním lehounce snesla se i
Mary, kterouž provázela cizí nějaká
mladá dáma.' Leč byl tu ještě někdo,
jehož neočekávaná tato návštěva velice
zajímala. Webster rychlými kroky vy
šel jim naproti a před jeho na oko mile
překvapenými tahy odložil starý bankéř
obvyklou chladnost.
,,Éekl jsem vám přec, že dostanete
ještě jisté zboží,” slyšel Hejduk hovořiti
starého, ,,ale náhodou vezu vám o kou
sek víc. Mary vsedlo pojednou do hla
vy, že svou přítelkyni, která jede domů,
.doprovodí a bohužel jest již navyklou,
co si umíní, také provésti!”
,,Miss Čechová však asi nepoctí nás
dlouho svou přítomností?” ptal se Web
ster chvatně.
,,Pouze až k ústí Ohia, sir, mějte
mně však na okamžik omluvena,” pra
vil starý a popošel ku kočáru, kde dce
ra jeho dávala černochu ještě různé
rozkazy.
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AVebster obrátil se obličejem k řece,
že molil Hejduk zřetelně pozorovat
zvláštní křečovitý výraz jeho tahů; pak
temně zaklel a hned na to, jako by při-

,,Wilsone! Wilsone!”
,,Sir!” zněla odpověď.
„Rychle na okr mžik sem, ale bez
odkladu!”

(gregor J^rek.

padl na zvláštní myšlenku, trhl sebou
a mžikem zmizel ve vnitru lodě. Než
ještě molil si Hejduk nový tento dojem
.se zjevem podivného tohoto muže srov|
.nat, zaslechl jej nedaleko volatí:

Více nezaslechl ničeho. Leč jmenP
„Wilson” mladého muže elektrisovalo·
Byloť to samé, jaké včera mimo volně v
rozhovoru oněch dvou tajemných mužů.
zaslechl, byl by dlouho o těchto žáha-
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dácii přemýšlel, byl však vytržen vstou
pením do lodě starého han keře a krás
né jeho dcery. Okamžitě celá duše jeho
upoutala se na nový tento předmět.
Tedy zase v její společnosti a jakou
hrou poměrů? Proč má se s ní znovu
setkat, vždyť s tíží jen ještě nedávno
nabyl duševní rovnováhy. Slyšel, že se
ubírá malá společnost po schodech na
horu k salonu. Utišil se aspoň pro prv
ní chvíli, neboť věru nevěděl, v jakém
tonu by při setkání rozmluvu počal. Po
chvilce uslyšel otevřenými dveřmi ze
salonu ňa galerii jdoucími hlas starého:
,,Mladý Ilejduk pluje až k Memphis,
anebo i dále, jestliže tvrdé jeho lebce
se tam nebude líbit a tak máte zde aspoň
někoho, na něhož se můžete v nahodi
lé nehodě obráti ti!”
„Dle všeho odporučení tvého sotva
budem moci použít, jelikož, soudě dle
posavádního jeho chování, nedá se mla
dý Ilejduk ani vidět,” pravila Mary a
mladému muži se zdálo, že cítí v hlase
jejím tajenou podrážděnost, která jej
skoro rozbolestnila. ,,Pochopuji, hrdosť
jeho mohla být uražena, nemohu však
porozumět svéblavosti jeho i naproti
vlídnému jednání. V Memphis ale na
lezne zaměstnání, otče?”
,,Snad, pakli to nebude ale opět urážkou jeho hrdosti!” odpověděl bankéř
Čech suše, ,,u takových povah nelze
nic předpokládat; naproti nim ochromí
i ta nejlepší vůle.”
„Ale kdyby skutečně v tuto roční do
bu do New Orleans jel, otče?” A zvuk
nepokryté obavy v hlasu tazatelky se
zračící projel všemi čivy mimoděk na
slouchajícího Hejduka.
,,A co mohu po všem tom, když
každou mou pomoc, kterouž dle právě
panujících poměrů jsem mu nabízel, za
vrhl jako nepřístojné dobrodiní, co mo
hu tu ještě více činit, Mary? V jistých
poměrech jest povaha jeho zlatou,
kdežto jindy jest pouhým bláznovstvím;
proti kteréž, i kdyby vedla k jeho zá

hubě, nedá se pranic činit. Má-li však
jen ještě drobet rozumu, pozná se, než
do New Orleansu dojede.”
Tím hovor umlkl a Ilejduk se chvíli
obával, že vyjdou na galerii. Zůstal ale
saraoten a nyní snažil se ze všech těch
to dojmů propracovat a postavit své pří
ští jednání při možném setkání na muž
né a gentlemanské stanovisko. V to
zavzníval mu stále hlas mladé dívky a
znovu procitl palčivý účinek její slov.
Chtěl opět se zamysliti — když tu vy
nořil se přes zábradlí přední galerie
černý obličej.
Ilejduk poznal Boba, na jehož tváří
zračilo se nemalé podivení, smíšené s
čímsi tajemným. Mladý muž zase mí
ra o vol ně vzpomenul na Webstra.
Po
jednou jako bleskem se mu vyjasnilo,
co vlastně bylo příčinou nepřirozené je
ho chladnosti naproti starému Čechovi.
Byla to hrdost onoho člověka, jehož
jizlivé odpovědi jej starý bankéř hnědl
v první chvíli sejití vysadil; onoho člo
věka, kterýž byl snoubencem Mary iným.
A nyní chápal, co vadilo mu, aby v ro
dině bankéřově byl zůstal. Tím nabyl
zase postrádané duševní rovnováhy a
postavení jeho naproti „ní” bylo tím
jasně vyměřeno.
„Well, Bobe, tedy jest tu přece ně
*
kdo, který se jmenu je Wilson, mezi lod
ním mužstvem?” tázal se, tlumě svůj
hlas. Blíže přistouplý černoch, na je
hož tváři obrážela se směs bázně s tajemností, vyvalil skoro nepřirozeně oči.
„Víte snad něco, sir?” odpověděl ti
še, ohlížeje se bázlivě kolem. „Jsem
již celý rok na lodi, ale dnes spatřil
jsem jej tu poprvé.”
„A co mluvil s colon. Webstrem!”
tázal se Ilejduk, který tušil, že černoch
musel z hovoru obou mužů něco zachy
tit, sotva a polovičně jen napjetí své ovládaje.
„Nic, sir, pranic, co by pro mě mo
hlo míti nějaký smysl,” chvatně vyhr
kl černoch a znova bojácně ohlížel se
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-kolem, . ,ale jestli snacl vy něco víte,“
sir, a chtěl byste mi to sdělit— již vče
ra jste se tázal po Wilsonovi—“
Bázeň, která až dosud tak mocně čer
nochem -ovládala, odrážela se v tomto
okamžiku tak děsivě v jeho obličeji, kde
každý sval sebou křečovitě trhal, že
mladý Ilejduk sám upadl v rozčíleni a
zmocnila se jej nevýslovná napnutosť.
Zároveň byl přesvědčen, že ať mají oni
lidé cokoliv v úmyslu, černoch že sevším nic společného nemá.
,,My si již porozumíme, Bobe," pra
vil po chvilce tlumeným hlasem, „jen
mě tedy povězte to, co snad pro vás ani
smyslu nemělo, ale přece tolik pole
kalo!—”
.,Byly to jen tváře, sir,“ odpověděl
černoch chvatně; ,,nejdříve spatřil jsem
Mr. Wilsona —ani mě nenapadlo něco
vyzvídat, stál jsem právě mezi zavaza
dly cestujících, když oni se přiblížili —
tu zdálo se mi, že vidím skutečného
ďábla, který se chechtá nad ztracenou
duší. Smál se tak podivně, sir, a jen
polohlasitě a přece mě tento smích pro
bíhal veškeré kosti. Když potom jsem
pohledl na kapitána, ani poznat jsem jej
nemohl, jak byl zarudlý a obličej vášní
znetvořený. Mluvili jen málo slov;
AVilson cosi nemá učinit, pokud miss
Čechova bude na lodi, což však zdálo
se mu býti málo po chuti, poněvač od
mítal veškery ohledy kapitánovy a s
důrazem jen poukazoval na vhodnou
nynější příležitost. Kapitán na to řekl
cosi, co znělo jako ,,vrah“, ale Wilson
vypukl opět v tajený onen odporný
smích; na to spolu zvolna odešli, viděl
jsem však ještě, jak si podali ruce. AVilson slíbil, že se zachová dle přání své
ho pána—”
Krátké, ostré zazvonění přetrhlo vy
pravování černochovo; hned na to ozval
se dlouhý, ohlušující ryk lodní píšťaly.
Černoch ještě přelétl zkoumavým zra
kem celou loď, z níž všichni, kteří ne
hodlali plouti s ní, rychle spěchali na

pevnou půdu a ještě jen jak mimocho
dem pravil: ,,Dovolíte mi snad, bych
s vámi jindy pohovořil, až budeme míti
klidnější chvilky?”
A snad již nezaslechl povzbuzující
odpověď mladého muže, neboť dlouhý
mi skoky rychle zmizel mu z očí.
Mladý Ilejduk zpozoroval teď na
břehu starého bankeře pana Čecha,
právě přiblížil se k němu Webster. Mejdukovi nepodařilo se shlednouti více
tvář tohoto člověka, neboť loď zvolna
již ploula podle řady v přístavišti kot
vících korábů na volnou hladinu vodní.
* * * ' ’
Dva dny již plula ,,Lily Dále' jed
notvárně po proudu dolů a v době té
na dvou místech zastavila, aby vysadila
na břeh několik cestujících a něco zboží.
Nyní jela přímo k Memphis.
Hejduk
seděl u otevřeného vchodu na galerii a
věnoval veškerou svou pozornost na to,
co se uvnitř lodního salonu dálo. Slunce
zacházelo. Na vodu snesla se neobyčej
ně hustá mlha, která palubu lodě úplně
kryla, jen blízký břeh ozářený poslední
mi paprsky slunce prorážel místy skrze
mlhu. Pro mladého muže byla však
jednotvárná cesta právě dobou plnou
rozči 1 ujících udal ostí.
Hned, jakmile loď St. Louis opustila
vstoupil do salonu, aby nenadálou svou
spolucestovatelku pozdravil a pro každý
případ nebezpečí nabídl své služby. Pak
ale umínil si, dalšího setkání se vystří
lí ati, aby si marných bojů sám sebou
ušetřil. Toto poslední rozhodnutí věru
hrubě ani nepotřeboval. Mary Čechova
přijala jej s tak ledovou chladností, tak
obřadně poděkovala za přátelské jeho
nabídnutí, že o nějakém sblížení, i kdy
by si toho byl přál, nemohlo býti ani
řeči a marně si potom snažil Hejnuk
namluviti, že právě takové přijetí jest
mu nejvíce vhod. Čím více chtěl na ni
zapomenout, tím více zjevoval se mu
krásný obraz dívčí a několikráte sám
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sebe přistihl, jak mimoděk sledoval
každý půvabný její pohyb, její tvář,kte
rá v hovoru s vracející se k domovu její
přítelkyní zářila nevýslovnou líbezností.
Často si myslel, že by snáze své city
mohl óvládati, kdyby si jej úplně nevší
mala, jako kdyby vůbec nalodí ani ne
byl. Proto zdál se sám sobě směšným
a otázka její proslovena tak vřelým hla
sem: „Ale což kdyby skutečně jel až
do Nového Orleansu, otče.” připadala
mu nyní mámením smyslů, pouhou hallueinací. Jen jednou zdálo se mu, že
se s ním zabývala. Bylo to nedaleko
vtoku Ohia, kde měla s přítelkyní svou
loď opustiti, když v rozhovoru s ní po
jednou pohledla vzhůru jako při tížící jí
nějaké myšlence a přelétla několik málo
mužských tou dobou se v salonu
nacházejících, až jej samotného v rohu
8eděti spatřila. Ano, zdálo se mu, jako
by zrak její chtěl mu proniknout! až v
duši, jako by se úzkostlivá soustrast v
pohledu jejím zračila i bylo mu v tom
okamžiku, jako by se musel vzchopí ti a
spěchati k ní, a dříve ještě nežli loď opustí, říci jí vřelé slovo na rozloučenou;
tu ale pojednou sklopila zrak, jako by
se vzpamatovala a když opětně pohléd
la vzhůru, spatřil v tváři její výraz tak
chladný, hrdý, jakoby chtěla tím oka
mžitou svojí slabosť napraviti. Hejduk
nemohl se vnitřnímu pocitu ubrániti,
povstal rychle a odešel do své ,kabiny’,
vrhl se rozervaně na lože a setrval tak
nehybně, pokud loď zase neodrazila.
Jakmile ona vkročila na břeh, musely
tyto bolestné vnitřní boje rázem skončiti. Byl tak sebou samým zaměstnán, že
skoro již zapoměl na podivný rozhovor
Webstera s oním mužem, který všecko,
jen ne důvěru v pozorovateli budil. Měl
však býti na něho překvapujícím spůsobem upamatován.
Loď zase vracela se do středu proudu.
Skoro veškeří cestující již vystoupili a
jen málo kteří v nebezpečném tomto ob
dobí ročním pluli s parníkem dále.

Zdálo se dle nápadně krátkého po
zdržení se lodě v přístavu, že kapitánu
lodě, který se posud ani neokázal, na
doplnění mezer v řadách pasažérů nehrubě záleží. Hejduk, jakmile spozoro
val, že stroje zase pracují, opustil svou
kabinu, kde bylo mu nesmírně dusno a
odebral se do nyní úplně prázdného sa
lonu, popošel rychle k postrannímu jed
nomu východu, aby ještě jednou pohledl
na břeh a snad i na Mary, kteráž před
chvílí tu opustila loď a kterouž snad ni
kdy více v životě svém nespatří. V tom
vkročil mu v cestu otevřenými dveřmi
muž a ani si jej nevšimnuv ubíral se
dále k přídě lodi, kde byla lodní office.
Tvář tohoto muže u pamatoval a Hejduka
ihned na vypravování černochovo a tu
šil jaksi, že jest to Wilson. Klerk v
ofiicu zdál se jej již očekávat, neboť
hned pokročil mu vstříc.
„Halloh, Butlere, tak na spěch?” vo
lal muž, aniž by hlasu svého nějak tlu
mil, „co může nám ještě nyní překážeti?—” A v tomto „ještě nyní” poznával
Hejduk onen ďábelský výsměch, o němž
byl černoch mluvil.
.»
„Nejen že může překážeti, ale překá
ží sir!” zněla tlumená odpověď klerkova, který mezi tím k Wilsonu těsně při
stoupil, „ona jede dále do Memphis,
neopustila člun — co nyní?”
„Hejduk, který mezitím stál u ote
vřených dveřích salonu, pocítil při těch
to slovech jakby ránu k srdci. Všecko
to, co mu vypravoval černoch Bob o
rozmluvě Webstra sWilsonem, bleskem
si připomenul; nerozuměl a nemohl po
chopi ti o co se vlastně jedná, ale tušil,
ba nezvratně byl přesvědčen, že ,,ona”
může býti a jest Mary Čechova.
Nastalo na okamžik hrobové ticho,
vyvolané dle všeho neočekávanou touto
zprávou.
„Tedy ona jede s námi,” chechtal se
polohlasně Wilson, „a k tomu úplně
samotna?”
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Když však vstoupil do mezipalubí,
„Zdá se, že připojila se k lady, která 1
jede až do Memphis,” odvětil po tichu které z větší částě naplněno bylo zbo
klerk, ta druhá, která s ní až sem jela, žím, byla mu nápadna okolnost, že. ni
kde žádného dělníka lodního nespatřil a
vystoupila právě na břeh."
„No, ať mne ďas spere, pakli ještě teprv po delším pátrání uviděl mimo
jen minutu na to ohled bráti budu!” strojníka u kotle stojícího ještě jednoho
odvětil Wilson a s tíží dalo se říci, zda člověka. Na dotaz po černochu byl po
li slova ta pronesl se smíchem či zlostí, ukázán k nedalekým dveřím. Kdž však
„až sem zavázal jsem se slovem, odtud je otevřel, byl by leknutím vykřikl.
Tvář černochova byla znetvořena. Po
však mi do toho nic není.”
„Ještě okamžik, Wilsone!” pravil obličeji dolů přes nos táhl se dlouhý
klerk chvatně, když AVilson měl se k obvaz. Tlusté rty byly natrženy a jedno
odchodu. Následující slova spolu še jeho oko, jež silně krví podlito a z opu
chlé tváře sotva
ptali. Hejduk uvy zíralo, si čer
znal, že bude rad
noch chladil vlh
no aby vyšel na
kými obkladky.
galerii a tak od se
Chuďas pozdra
be odvrátil pode
vil mladého muže
zření, že naslou
stáhnutím
svalů
chal. Hlavou víři
lícních, v čemž se
lo mu tisíc myšle
nek — co pak za
měla zračit zdvo
řilost, ale bolest
mysleli a jak to
souviselo sjejí pří
měla velikou pře
vahu. Pak ale ry
tomností na lodi—
a jaká zase byla
chle zavřel dveře
a odpovídaje udi
příčina, že ona za
vené i poděšené
se
loď se vráti
la a přítelkyni otváři II e jdu kov ě,
pnstila^ I napadlo
pravil:
„Ano, jest to sku
mu, aby spěchal k
tečně Bob, sir, tak
ní a vše záhadné,
Cq-rover Cjleveland.
jej onen červený
co právě byl sly
ďábel zmlátil. Dá
šel, jí vylíčil; snad
by se sám něco
val prý jsem pozor
bližšího dověděl. Leč věru, kdyby si na jeho každý krok, a to prý mě odna
byla přála, aby se staral o její záležito učí. Ale, sir, nezůstanu mu nic dlužen
sti, byla by se k němu zajisté zcela ji — viděl jsem zde již dost! — Nic, sir.
nak zachovala. Vzpoměl si na Boba, pranic, o čem by se žde mělo mluvit,"
kterého již od vyplutí ze St; Louisu ne ihned dodal, když viděl, že Ilejduk se
viděl, jemu snad se podařilo více spozo- chce tázat, „ale bůďte pokojným, jsem
rovati a jsa potěšen, že může se aspoň na stráží dnem i nocí — lodní dělníci
této myšlence s nadějí oddat, procházel byli všichni propuštěni, aby on zde měl
se s uspokojením po lodi, a pátral ko tím volnější ruku, ale jest tu ještě Bob.
lem po černochu. Kdo snad z cestují Nestane se pranic, o čem byste nebyl v
cích na lodi zůstal, musel bytí ve své čas zpraven, sir — a nyní prosím,
kajutě, poněvaČ salon i galerie byly lí jděte, sir neb on má oči všude a my
pl ně prázny.
nesmíme vzbudit podezření.'1
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Hejduk sám cítil, že by molil by ti
delší pobyt jeho v špinavě komůr
ce černochově nápadným a proto musel
mu jen černoch ještě slíbit, že k němu
přijde, až se setmí a odcházel se zvlášt
ním nepokojem, jako by v krátké době
nějaké nebezpečí mu hrozilo. Ani když
se byl vrátil zase na galerii a hleděl na
mocný proud vodní, tu a tam přerýva
ný krásnými ostrůvky a na oba břehy
bujným křovím porostlé ve září slunce
mile se odrážející, ani půvabný tento
pohled nepřivedl jej na veselejší myšlen
ky. Byloť cosi ve velkolepé této přírod
ní osamělosti, a liduprázdné lodi, co
spíše rmutné myšlenky vzbuzovalo.
To bylo již v pokročilém čase ranním.
Ilejduk když marně hledal útěchy v
pohledu na bujaré obrazy přírodní, upo
kojil se sebevědomím vlastní své síly.
Bylť plavcem, jemuž bylo snadno ně
kterého z břehů doplouti — a více než
vhozenu býti do vody se mu nemohlo
stát. — P té zase pohroužil se v záha
du, co přimělo dceru bankéřovu k další
jízdě. Nesnažil se ani podivný tento
shluk okolností rozluštiti, ale s velikou
netrpělivostí čekal polodne, kdy musela
přijití k stolu. Tu se mohl přesvědčit,
zdali opravdu na loď se vrátila. Dívka
skutečně v polodne přišla. Usedla s leh
kým pozdravem jemu naproti ke stolu,
zardíc se na okamžik. Pak ale nepozvedla po celou dobu oběda hlavu a ta
ké beze slova odešla,
Při západu slunce seděl Hejduk u
otevřených dveří galerie, brzo zrak svůj
v hustou z vody vystupující mlhu vnořil,
chvilkou opět zadíval se do dámského
salonu, kde se před chvílí sličná posta
va Mary po boku staré jakési ženy obje
vila. Zdálo se mu to směšné, zůstati v
nynější osamělosti na lodi s ní na dále
v poměru tak chladně upjatém, ledově
etiketním, leč brzo ozvala se v něm uražená pýcha a bol, kteréž nedaly mu
na posavádných poměrech nic měn i ti.
On byl chuďasem, který k vůli chlebu
q

vydával se do samého Nového Orlean
su a jehož „vzdor”, že nechtěl býti z
útrpnosti podporován, že nechtěl býti
pokořen almužnou, nebyl vůbec ani po
chopen. Ona pak byla dcerou boháče
bankeře, snoubenkou majitele parní lo
dě, a sotva pamatovala se na své
dětství v Cechách — a co měli tedy
oba dva společného? On dal se nesmy
slně vzpomínkami z mládí uchvátit!.
Venku na vodě s rostoucí tmou rostla
také mlha. Bylo to právě počasí, kdy i
při největší pozornosti přihází se neště
stí a tentýž nepokoj seHejduka zmocnil
jako ráno po rozmluvě s Bobem, když
nyní snažil se prohlédnout! kolem se
kladoucí tmou. — Nyní však na sebe
nemyslel, ale obával se o ní, která tu
byla sama beze vší pomoci. V návalu
těchto myšlenek došel k přesvědčení,
že jest to jeho povinností, aby jí vzdor
dosavadnímu chladnému chování nabídl
ještě jednou své služby, ať již nové při
blížení jeho přijme jakkoliv. Když pak
rozsvícené lampy lodní salon ozářily.
povstal rychle, jako by chtěl tím každé
dělší otálení rychlým činem ukončiti.
Již po několika jeho krocích spozorovala, že se jí blíží a jemně sklortěná její
tvář zvolna se pozvedla a uzarděla sla
bým
růměncem.
*
„Odvažuji se ještě jednou, miss Če
chova, nabídnouti vám pro každou, do
bu svých služeb,” pravil, přistupuje k
ní, nemoha zakryti pohnutí ve hlase.
„Dostaneme temnou mlhovou noc,
která na těchto vodách nebývá vždy
bez nebezpečí, a jest mi věru při nyněj
ší prořídlé spleen osti na lodi, jako bych
vám přece byl ze všech nejbližším.”
Stará cizí paní mezi tím opustila di
van, Mary pohledla na mladého muže
vážným, dlouhým pohledem.
„To znamená tedy,” pravila po malé
chvilce zvolna, „že mi nabízíte svou
podporu, když jste byl takovou z naší
strany rozhodně odmítl? Chtěl byste
mě snad říci, proč zdá se vám, že jste
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mě ostatních bližší, když přece choval
jste se k nám naopak jak k cizincům?”
Pravila tak zvláštním hlasem, jako z
bolně dotknuté duše, kterýž všechny
uspalé eitv v mladém muži zase vyvo
lal.—
,,Ale, miss, činíte mi křivdu tako
výmto porovnáním," zvolal živě, ,,což
pak jsem jiného učinil, než že zdržel se
nároků, k nimž jsem vůbec práva ne
měl? Anebo byla byste snad raději ve
mně poznala člověka, který klidně dává
se dobrodiním jiných vydržovati, než
najde jiné pohodlné živobytí. A mimo
to, což nejednal pan Cech vůči mně jako
cizinec?" Potřásla slabě hlavou.
,,Soudíte o lidech i věcech příliš os
tře," pravila, ,,a dle toho mohla bych
nyní také říci: musím se nároků na va
ší ochranu, k níž nemám práva, zříci;
vy jste až dosud choval se ke mně jako
cizinec— ale," pokračovala vřeleji, sot
va znale se zardívajíc, ,, nejsem tak ne
důtklivě pyšnou, jako vy. Cítím se v
tomto liduprázdném korábu velice osa
mělou a v pádu potřeby mileráda pou
žiji vašeho přispění, když mi ale na vzájem přislíbíte, že při nejblíže se naskytmuvší příležitosti rovněž pomoc mojí
neodmítnete.”
Tvář její se líbezně rozjasnila, a ko
lem rtíků hrál jí luzný úsměv a zraky
její zachytily se v jeho takovým zvlášt
ním zkoumavým pohledem, že opět se
cítil před novou záhadou.
,,Nevím opravdu, jaký smysl slova
vaše ukrývají." odvětil, nesnaže se ani
více zakryti vnitřní své pohnutí, ,,ale
všechno vám slibuji, miss, jen abych
vám dokázal, že nezasloužím si posudku,
jakýž jste o mně byla vyslovila."
Oko její ještě stále upíralo se v jeho
a zdálo se vnitřním dojmem býti te
mnějším a zářivějším.
„Mám tedy vaše slovo,” pravila, po
dávajíc mu zvolna ruku, ,,a uvidím,
zdali vaše hrdosť dovede zvítěziti nad
I
vaší náklonností!”

,,Při posledních slovech přelétl tváří
její úsměv jak slunný paprslek a odchá
zela k místu, kde se byla její společnice
usadila.
Hejduk tu stál ještě okamžik bez
hnutí, a bezděčně ubíral se do přední
ho salonu. Když usedl si na dřívější
své místo, vnořil hlavu v dlaně.
,,Co mi clíce!" pravil polohlasitě,
„ona jest s to přivésti mě do toho, co
bylo by v nynějším mém postavení nej
větší zpozdilostí!”—
K večeři shromáždilo se několik má
lo cestujících, kteří ještě na lodi zbyli.
U stolu nikdo z nich ani nepromluvil.
Na všech jevila se jakási stísněnost.
Dámy pak ihned, jakmile od stolu vsta
ly,’ odešly do svých kabin a páni ná
sledovali brzy jich příkladu, Také Hej
duk brzo na to ležel polo svlečen na
své posteli, dívaje se skleněnými dveř
mi, jimiž každá kajuta od galerie byla
oddělena, v mlhu v měsíčném světle
belavě zařičí. Polo ztrácel se opět v roz
jímání o dívce, jejíž chování k němu
bylo mu hádankou, v polo naslouchal
kročejům některého opožděného chodce
a marně čekal na černocha, který měl
mu dáti vysvětlení k podivnému chová
ní obou námořníků. Tak pomalu při
jednotvárném hluku strojů a mírném
kolísání lodě maně usínal. Když pak se
pojednou prudším nárazem lodě vzbudil,
zdálo se mu, že zdřímnul jen na chvil
ku a poněvač vytrhnut byl z rozkošného
snu, obrátil se k stěně lodní a snažil se
znovu usnouti, aby mohl ve snu pokračovati. Viděl se na rozsáhlé zelené lou
ce, poseté malebnými skupinami křo
visek a bílým květem obalených keřů.
Právě mezi nimi zmizela malá Mary
Čechova, ohlídnouc se ještě jednou a
upřevši na něho své krásné velké oči.
Ano, toť
v byla
** ta samá dívka, vlastně
dítě z Cech mu tak dobře známé. A
přece zdálo se mu žas, že to nemožno,
že dítě to dospělo v ženu, již nesmírně
miluje a kterou nenajde-li v tomto biu-
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díšti keřů a houští, žalem že zahyne.
Spěchal za ní. Brzo zdálo se mu, že
slyší ji tamo v křoví, zas onde prosvítal
houští její oděv, ale vždy byl to jen
klam. Byl hledáním již celý vysílen a
nevyslovitelná úzkost a strach se jej
zmocnily. Horký pot řinul se mu z tě
la. Vzduch náhle byl dusným a ne
smírně parným až k udušení. Leč ne
měl stání a stále hnalo jej to v před v
podivné bludiště spleteného, hrbolatého
kořání a trnitých hustých křovin — tu
pojednou slyší jako z velké dálky: „Jo
sefe, Josefe! Pro boha Josefe!” To ona
volala! To byl její hlas, vyrážený ve
smrtelné úzkosti. Srdce mu hrozilo puknouti. Vrhl se přímou cestou skrz
hradbu křovisk — leč tu ozvala se děs
ná rána, jako by zem vyvracela se ze
svých stěžeji.
Spící se vzbudil. Dve
ře, které u kajuty své závorou zastrčil
byly roztříštěny.
„Josefe, Josefe!” znělo opětně a:
„Zde jest, ma’am, jen sem, rychle sem!”
odpovídal jakýsi přerývaný hlas.
První co mladý muž probíraje se z
omámení pocítil, bylo nesmírně palčivé
vedro.
Tu pojednou mocná záře a
příval světla okázaly mu hroznou sku
tečnost. Jako blesk prolétla mu zdrcu
jící myšlenka hlavou: loď hoří! V dru
hém okamžiku pádil již do salonu. Nadruhém konci lodě šlehaly plameny vy
soko do vzduchu a plazily se již po Ze
vnější galerii. V sykot plamenů mísilo
se pronikavé praskání hořícího dřeva a
provazů smolou napojených. Oblak du
sivého hustého čmoudu valil se v širo
ké vlně po palubě k němu.
tom shlé
dl bílou postavu — Mary! Tvář její ustrnulá byla zděšením. Štíhlá postava
její zahalena byla v bílém nočním oble
ku až ke krku spjatém. Spěchala k ně
mu, chopila jej za rámě:
„Tudy musíme pryč, jinady prchnouti již nelze,” zvolala, ukazujíc na blízké
dveře na galerii vedoucí, při- čemž úz
kost v oku jejím ustoupila pevné od

hodlanosti. „Leč pro bůh, rychle žíněn
ky sem, jinak jsme ztraceni!”
„Zde jsou již?” ozval se uřícený čer
noch Bob, přinášeje čtvero velkých ma
trací.
V témž okamžiku ozval se korábem
ohlušující praskot hořících lodních trá
mů smolou prosáklých a dunivý děsný
pád některých ukazoval, jak plameny v
útrobách lodě zuří.
„Jen za mnou Josefe!”zvolala chvat
ně dívka, ovíjejíc kolem sebe velkou ží
něnku spěchala na zachovanou ještě ga
lerii, kterouž však již plameny po kraji
také olizovaly.
Hejduk hnán více strachem o ni, bylať mu tak neskonale drahou; běžel v
patách za ní, když tu uslyšel z různých
částí lodě úpěnlivé volání o pomoc.
Byli to nešťastní cestující, kteří se
teprve v tomto okamžiku probudili.
| Než mohl se rozhodnout!, zdali jim má
i spěcliati na pomoc, spatřil štíhlou po
stavu Maryninu, ozlacenou rudou září
plamenného moře, jak vrhá se bez zdrá
hání přes zábradlí lodě střemhlav do tů
ně vodní, rovněž rudým plameným od
leskem sálající. Zoufalý odraz patou a
již letěl za ní do chladných vln. Voda
šumně nad ním se zavřela. Když vyploul zase na povrch, spatřil ji v malé
vzdálenosti, obemknutou nadmutou ží
něnkou. Maně ohlédl se na hořící trup
lodní, z něhož teď mocné jazyky pla
meně šlehaly vysoko k nebi. V husté
mlze zdály se by ti ieště mocnějšími.
V tom létl vzduchem velký stín. Voda
rozevřela se pádem těžkého těla. Rozvlněné okolí Hejdukem silně zahoupalo
že zdálo se mu, jakoby hořící obr lodní,
právě proti němu se rozjel. Dvě
ma silnými odrazy připlul k dívce. Po
dle něho teď vynořila se z rudě ozáře
né vody velká kudrnatá hlava černocha
Boba. „Rychle na stranu,” zvolal mladý
muž, „jinak nás loď zajede. Jen pohy
bujte nohama, miss Čechova, však sí
již pomůžem.”
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Zdálo se, že jej neslyší, neboť sebou
ani nepohnula. Mezi tím vynořilo se
silné tělo černochovo skoro z polovice
nad vodu. Rozhlédnuvše kolem, pravil:
,,To pouze mlha nás klame, sir. ti lupi
či se již postarali, by loď nedostala se
ku břehu— stroje jsou zastaveny a kor
midlo uvázáno. O, já vím všechno,’'
pravil dál černoch, z hluboká si oddech
nuv, ,, jen až budem na břehu— já vím
všechno.”
„Sem, Bobe!" zvolal Hejduk, který
při pohledu na jistotu, s jakouž se čer
noch ve vodě pohyboval, nabyl upoko
jení. ,, Vezmeme
slečnu mezi sebe a
tak snáze dopraví
me ji na břeh.’’
,,O, miss Čecho
va — zajisté, sir!”
odvětil rychle čer
noch a v příštím
okamžiku mocný
mi rázy, oba muži,
majíce mezi sebou
bezvládnou dívku,
vzdalovali se z
nebezpečného sou
sedství
hořícího
vraku.
Po několik mi
^Thomas A.
nut mlčky tak
plouli, až z lodě
byla znatelná pou
ze neurčitá záře. Mlha skoro ještě více
zhoustla, že samo světlo měsíčné v tom
to pásmu tak silné a jasné se ztrácelo v
sotva znatelné šero.
V hlavě Hejduka, jež dovedla se v
kritické této chvíli jen snejbližším oko
lím zabývati, povstala pojednou pochyb
nost o směru, kterým plouli. Voda šla
tu tak líně, že snadno, aniž by to byli
spozorovali, mohli proplouti proudem,
a právě tak plouťi po něm dolů. Jiných
známek tu nebylo, poněvač mlha širší
mu rozhledu na prosto bránila. Po ně
jakém okamžiku nemohl již Hejduk sta

rosť svou potlačiti a tázal se Boba:,, Jste
jist, Bobe, že plujeme směrem ku bře
hu?”
,, Aspoň tak se domnívám, sir,” pra
vil černoch, vynořil se opětně vysoko z
vody, snaže se mlhu zrakem svým proniki.outi. „Dali jsme se od boku lodě
přímo k pevnině; loď byla by se muse
la otočit, abychom se dali směrem ne
pravým. Jest však zapotřebí dobré čtvrt
hodiny, sir, ano i více, než ten kousek
vody proplujem — musíme míti před
sebou ještě více než polovinu; bojím se
jen, zdali žíněnka slečnina tak dlouho
vzdoro vátí
vodě
dovede."
,,Ku předu te
dy!" zvolal Hej
duk, pohlednuv mt
d í v k u, j e j í ž k řásný
dlouhý tmavý vlas
rozpuštěn v boha
tých vlnách splý
val do vody, zakrý
vaje mu pohled v
její tvář. A zase·
šlo to dále v pra
videlných silných
rázech v dřívějšími
směru.
Jak dlouho již
J-lendricks.
byli ve vodě Hej
duk sám nemohl
udat. V husté této
*
mlze, kteráž stále kolem nich ulehala,,
zdála se míra časová preliati, a bylo ho
lou nemožností stanovit rychlost s ja
kouž brali se ku předu. Cít’1 jen, jak
znenáhla zemdlívá a myšlen ha, že brzo
nebude moci s vlnami zápasit, jej děsila,
„Neměli bychom býti již u břehu, Bo
be?" tázal se opět.
„Ještě okamžik strpení, sir! Neslyší
te nic?” odvětil černoch, z jehož hlasu
bylo též lze poznat, že jest již unaven,
Hejduk pozvedl hlavu. A skutečně ze
*
vzdálí chvilkou temně zněly divoké to
ny houslí a v to mísil se čís hlas v ne-
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anéně divokém zpěvu. Nejvíce znatelný
byl výkřik za každou slokou, podobají
<cí dvojnásobnému zvuku „Ila-hou!”
Obiis těží mohli si·vvsvětliti podivnou
.tuto hudbu, leč zmalátnělost jich zmize
la jak by kouzlem — zem a lidé musejí
býti již na blízku!
„Ah, to jest ,, Podivný John", který
nejspíše požár spozoroval. Jsme tedy
přece v nepravém směruj’ pravil čer
noch z hluboká.si oddechnuv. „Neško
dí však, jen když dostanem se již na
suchoľ’
„Tedy nikoliv břeh?1’ tázal se skla
mané Hejduk.
„Ostrov, sir; my skutečně celou tu
<lobu plouli středem řeky po proudu.
Jest to tak ale lépe, než dostati se na
břehu do bahna bez dna, neb rákosí z
něhož nelze se vyplést. Jen v před, ny
ní vím si rady!”
As po půl minuty trvajícím plování
nově posilněných plavců staly se tony
neznámého hudebníka určitějšími a brzo
po tom narazil Bob na silnou do vody
'.čnějíeí větev. Stín mlhou pronikající
podobal se velkému křovisku.
„Ještě deset kroků a musíme býti u
platformy přístaviště,” zvolal nyní Bob.
Plujte v před, sir, abyste mohl slečně
pomoci z vody!”
Ilejduk skutečně ža několik oka
mžiků nahmátl půdu malého přístavu.
Divoká hudba s dvojnásobnou silou zně
la nyní kdes nad nimi. Nahnul se k
dívce, aby ji pomohl. Mary však setr
vala bez hnutí a křečovitě držela se dá
le své opěry.
„Slečno, neslyšíte mne? Jsme již u
břehu!1’ zvolal Ilejduk úzkostlivě, leč
.žádná odpověď. Náhle zmocnila se dujše jeho trapná obava o dívku. ,,Zdá se
býti bez sebe, Bobe; budeme ji muset
vy z vednou ti i s žíněnkou,” obrátil se k
-černochu, který se mezi tím pohodlně
na silnou větev zavěsil. „Můžete se s
důstatek k tomu opřít?”

„Nebude třeba velkého namáhání,
sir,” zněla odpověď, ,,Já slečnu pozved
nu a vy ji dobře uchopte!"
Zavěsil se pevně levou rukou na vě
tev a pravou rukou omdlelou vysoko
nadzvedl. Hejduk kleče uchopil dívku
a s hlasitým černochovým , ,lift up” po
ložena dívka na pevnou půdu. Sotva že
se tak stalo přišla omdlelá nezbytným
otřesem k sobě. Vyskočila, držíc stále
žíněnku křečovitě v ruce a divoce ko
lem pohlížela.
„Marie, Marie?" zvolal pohnutým
hlasem Hejduk, „nemáme se čeho více
co strachovati, jsemť přece s vámi!”
Pohledla nejistým zrakem na něho.
Pak jako by stav věcí pochopovala s
hlasitým výkřikem „Josefe, Josefe!”
klesla mu na prsa. Pojednou síly její
následkem nadlidského tak dlouho tr
vajícího napjetí zdály se prchati. Oči
její se zavřely, hlava hluboko poklesla
a jen silné páže mladého muže uchráni
ly ji od pádu. — A shora odněkud z
mlhy posud divočeji a divočeji zněla
podivná ona hudba.
„Pro boha, jest tu na blízku nějaké
přístřeší, Bobe;” volal mladý muž na
černocha, který se právě na břeh vy
houpl. „O nebohou lady musí býti oka
mžitě postaráno, ona jest posud bez
sebe!”
„Musím se z předu poohlédnouti,
sir; vím jenom, že „Podivný John" tu
kácí dříví a kolem plujícím parníkům
prodává. lile tam právě sedí na velké
hranici dříví s houslemi v ruce. Ihned
jej zavolám."
Hned na to zmizel černoch v mlze.
Mladý Ilejduk čekal tu, kleče, maje
hlavu omdlelé dívky opřenou na prsou.
Jaké pocity, jaký roj palčivých myšle
nek v okamžik ten jím lomcoval, jest tu
těžko vylíčiti. Vzduch byl teplý, ba až
dusný, tak že mladý muž nikterak necí
til vlhkosť promočeného svého oděvu.
V tom divoká hudba ustala; za několik
okamžiků zaslechl na blízku hovor, z
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jehož přízvuku okamžitě uhádl, že jeden pevniny přivésti. Za tím ale doneste
z hovořících jest Cech, — krajan v da lady na mou postel sám; při dnešním
teplu ji drobet toho mokra neškodí.”
leké této pustině!
Hejduk musel se podat nutnosti, leč
. ,,Ba příliš špatné přístřeší tu mám
pro nemocnou lady,” zavznělo blízko, každá čiva jeho se chvěla, když sklonil
,,ale ani král nedá více, než-li má. Dě se k ní dolů, a položil krásnou její hlakujte bohu, že mě právě v ošklivou tuto i vu na své rameno a štíhlé, pružné její
noc napadlo hráti na mé skřipky; jinak tělo obemknul v náruč. Pozorně se slad
byli by jste ještě dále proudem tudy kým bříměm následoval svého krajana
po písčité cestě, až přišli k malému dom
kolem pluli.”
,,Leč i vám budiž vzdán dík, kraja ku, jehož dveře teď jich posavádný vůdne,” uvítal Hejduk blížícího se česky. I ce otevřel. Chudý vnitřek malé svět,,U všech rohatých! — věru to je : nicky osvětlen byl sporou lampou, silně
krajan, Cech!” odpověděl oslovený v Čadící. Nuzný nábytek obmezoval se
jen na nejnutněj
•dobrém rozmaru,
ší a vše bylo, jak
při čemž vynořila
na první pohled
se z husté mlhy
se jevilo, zhoto
svalnatá postava
mladého
ještě
veno vlastní ru
kou osamělého
muže v nuzném
obývat ele pusté
oděvu dělnickém.
V levé ruce držel
ho tohoto ostrův
housle a smyčec,
ku. Postel tvořil
a pravou nad
slamník napnutý
zvedl
klobouk
na dvou dřevě
na pozdrav, kdyžných křížích, lý
blíže ke skupení
kem svázaných.
omdlelé dívky a
Hejduk neměl
mladého
muže
času, aby toto
přistoupil.
dílo samouka me
Zadíval se chví
chanika dlouho
li na oba a pak
prohlížel. Položil
,,A skutečně ze vzdálí chvilkou temně
soutrpně pravil:
zněly divoké tony houslí·... “ (str. 89.)
jemně a s vel
,, Vezměte tedy
kým
pozorem
lady sebou a pojďte za mnou.—Ovšem dívku na postel, zaobalil ji pečlivě do
můj palác se pro ní docela nehodí,” pokrývky, kterou byl dříve shrnul, pak
dodal s nádechem ironie.
sklonil se k její rtům. Dlouho tak sot
,,»Ještě malou otázku, krajane,” pra va dýchaje poslouchal; konečně s uspo
vil Hejduk, jemuž nyní přicházelo, že kojením se vzpřímil, pocítil jemný, vol
dopouští se oproti drahé dívce velikého ný její dech a teprv nyní ohlédl se po
přestupku, drže ji ve svém náručí. jich hostiteli. Týž však bez pochyby
,,Není tu snad nějaká žena, kterou by ani do jizby nevkročil. Dveře byly ote
chom mohli zavolat?”
vřeny. Po chvíli uslyšel Hejkuk drsný
,,Ještě jsem ani jednu nenašel, která jeho hlas, jak volá černocha, který od
by sem za mnou chtěla jiti!” odpověděl někud z dálky rozčílenými výkřiky od
,, Podivný John”, nemoha utají ti polo povídal. Udiven naslouchal mladý
hlasný smích; ,,je-li toho však nevy muž.. Dlouho však neměl čekat na
hnutelná potřeba, pak mohu nějakou z vysvětlení.

I
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Sotva zdržuje se smíchu vstoupil ^Po
divný John” clo jizby a při pohledu na
bledý obličej spící dívky pravil s nále
žitě přitlumeným hlasem:
„Jest to ale čertův syn ten černoch,
musíte odpustit, krajane, že jsem vám
tu nebyl nápomocen — pojednou vy
křikne a jedva jsem se obrátil, abych
viděl, jak střemhlav vrhá se do řeky.
Jak daleko jsem spozoroval, ploval pro
některé kolem plovoucí předměty z uho
řelé lodě a zdá se mi, že se mu lov
zdařil."
Sotva domluvil, když zohavený obli
čej Bobův objevil se ve dveřích.
,,Odpusťte," pravil obezřele s očivid
ným však rozčílením, ,,laskavě mě do
svědčíte, že jsem tyto dva prázdné sudy
z řeky právě vylovil — máť černoch jen
polovic víry před soudem —" tu se za
mlčel s podivným úšklebkem, jakoby
byl řekl snad více, než-li chtěl.
,,I)va prázdné sudy?” tázal se Hejduk udiven.
,,Yes, sir," přisvědčil Bob s hlubo
kou vážností, „však se brzo dovíte,
jak velikou důležitost mají.— Chtěl jste
přivézt nějakou ženu k vůli nemocné
lady, master John," pravil obraceje se
k tomuto, ,,a pakli máte ve svém člunu
více místa, jel bych svámi.”
,,A11 riglit, poněvač to již musí tedy
být," odvětil tázaný, klada nyní pozor
ně své housle stranou, „bude se musit
náš krajan nějakou hodinku ,,bavit’’ o
samotě!”
,,Vrátíme se co nejdříve, sir, a já
obstarám pro vás co právě nejnutnější
ho," pravil Černoch, obraceje se k IT.ejdukovi, který právě v tom okamžiku si
vzporněl, že neštěstí na lodi připravilo
jej o všecko. Bezděky sáhl do kapsy u
spodků, kde nosil vždy peněženku —
byla posud na svém místě.
,,Prozatím nic podobného není zapo
třebí, sir," zvolal černoch, špatně si vy
kládaje mimovolný pohyb mladého mu

že a vybídnuv pohledem John a, aby jej
následoval, vyšel do tmavé noci.
,,Nechť vám tu není dlouhá chvíle.” *
pokynul týž a pohlednuv ještě na ble
dou tvář dívky odešel za černochem,
TTejduk zvolna přistoupil k stolu, na
němž ještě stále čadila lampa, srovnal
knot a drobet jej povytáhl. Přitáhl pak
k loži primitivní stoličku, shrnul s ve
likou opatrností špici dívce vlhký vlas
s tváří a zadíval se upřeně v bledé ty
krásné tahy, kteréž nyní při své úplné
klidnosti, podobaly se krásnému dílu
umělcem v mramor vrytému. Ještě jed
nou v polosnění nyní zažil vše, co udá
lo se od okamžiku, kdy ona nalodí zou
fale jej volala: ,,Josefe! Josefe!” Vše
zdálo se mu býti spíše snem a byl též
přesvědčen, že až opětně vstoupí v stří
zlivý obecný život, že poměr jich obou
bude zas tak chladen jako dříve a
dnešní noc sama že zmizí v říši snů.
Starý bankéř pan Cech asi vynaloží vše
aby se mu odvděčil, proto však přece k
vůli nastávajícímu svému zeti bude mu
celá událost příhodou velmi nemilou.—
Tu projela mu hlavou myšlenka, že by
Webster mohl býti také spoluviníkem
při zúmyslném zapálení lodě; leč do
mněnka ta byla tak neobyčejnou, smě
lou, a pak věcného důkazu pro ni sku
tečně neměl, že ji právě tak rychle po
tlačil, jak se byla rychle objevila. A
když nyní v nerušeném tichu hleděl v
klidný dívčí obličej, tu sevřela jej palči
vá bolest při vzpomínce, že brzo již s
nejkrasším snem svého života bude mu
se na vždy rozloučiti. Mimovolně po
vstal a hluboce sklonil se k její tváři,
jakoby naposled, dříve než zase otevře <
oči a chladné poměry světa mezi nimi
propasť rozeklenou, chtěl každý i nej
jemnější tah tváře její v duši svou pro
upomínku vrýti. Klonil se níž a níže a
nemoha přívalu citů odolati, dotekl
še jemně retů jejich. Vzdušný skoro
tento polibek jej omámil jako rajská
narkotická vůně.
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Tu ale vzpřímil se skoro s uleknutím.
Zdálo se mu, že tvář její oživla, že ňa- ,
dra její více se rozvlnila. Nemoha si
sám vysvětliti bázeň, jež se ho zmoc
nila při myšlence, že by právě nyní mo
hla otevřití oči, rychle odtáhl podnož
ku o hodny kus dále od lože do středu
syětnice. Když po delší chvíli z lože
zavzníval jen pravidelný dech obrátil 1
lampu tak, aby na spící padl stín a sám
přisedl ku stolu, vnoře rozpálené skrá
ně hluboko do dlaní. Předchozí namá
hání a nynější rozčílení spůsobilo, že
zmocnila se jej nevýslovná ochablost.
Teprv když venku uslyšel hlasy,
vzchopil se opět, nevěda zdali dlouho
spal, anebo jen v polosnu bděl. Lampa |
dávno dohořela. Dveřmi a malým okénkem dral se do vnitř první zábřesk
nastávajícího dne. Pospíšil, aby opět
rozsvítil. Nežli ještě mohl se o stavu
své spící chráněnky přesvědČiti, vstou
pil do světnice „Podivný John” a za
ním pevným krokem starší již žena.
Položila na stůl ženské šatyy které při
nesla a anižby přítomným věnovala věěí pozornosti postavila na stůl celou řa
du menších a větších lahviček, škatulek
lepenkových, zkrátka půl domácí lékár
ny. Pak obrátila se k loži a chvílí spící
pozorovala, na to pohledla s nepokry
tou zvědavostí na mladého muže.
,,Nemusíte se praničehoobávati, mla
dý muži!” pravila, ,,jděte jen teď s Johnem na chvilku ze světnice, abych vše
nutné mohla obstarat:”
,,Budiž vám dík za to,” pravil Hejduk, jemuž ton ženy, která zcela jistě
se domnívala, že on a spící dívka jsou
buď manželé neb úzcí příbuzní, srdce
rozechvěl. ,,K vůli nemocné lady vám
sděluji, že nenacházím se k ní v jiném
poměru, leč co spolucestující.”
Chtěl se s němým úklonem vzdáliti, ale ,Podivný John‘k němu přistou
pil se slovy:
„Váš oděv sice poněkud vyschl, bu
de však přece lépe, když něco ještě o

bleknete, poněvač venku počíná vát
chladný větřík!” Na to přinesl z kouta
světnice dlouhý kabát a pomohl svému
hosti jej obleknouti.
„Drobet málo přiléhá,” usmál se,
„leč neškodí.”
Když Hejduk vycházel, ještě jednou
ohlédl se po dívce a tu zdálo se mu, že
se pohnula. Leč ihned na to zavřené
dveře zamezily mu další pohled. Zdálo
se mu, jakoby nastal opět střízlivý život
a s ním mezi oba vloudila se chladná a
nepřekročitelná mezera poměrů. Ráno
bylo chladné a zcela bez mlhy.
„Zívot váš musí býti citelně osamě
lý,” pravil k svému druhu, vůbec aby
něco promluvil.
,,O, není to tak zlé, jak to vypadá,”
zněla živá odpověď. „Ostatně bych rád
věděl, jest-li Cech, byť by byl i mezi
houfem Amerikánů, nebude se cítit osa
mělým. Jsem tu zcela spokojen s dvě
ma svými soudruhy, s prací a houslemi.
Vysekávám zdejší les a až budu hotov,
budu míti již dosť, abych mohl něco ji
ného začít mezi Cechy. Přijel jsem z
Cech s lodí, která přistála v Novém
Orleansu. Chtěl jsem vlastně do S.Louis
zůstal jsem však v Memphis, poněvač
jsem neměl dost peněz na další cestu.
Z prvu chtěl jsem v řece ryby loviti, k
čemuž chovám dávno velkou náruživosť,
ale plovoucí tu parníky zaženou všecko
živoucí ve vodě vůbec.”
Došli k vysoké hranici dříví a Hej
duk se zastavil.
„Zde nahoře jste zajisté minulou noc
seděl,” pravil, „proto .nemohl jsem . si
nijak podivuhodnou hudbu vysvětliti,
která zdála se k nám přicházeti od někud s hůry ze vzduchu.”
„Tak jest,” přisvědčil „Podivný
John”, sňav klobouk a zvolna vlasy na
čechrávaje, „není při tom ale nic podi
vuhodného. Učinil jsem obchod s lodí,
která teprve pozdě odtud odrazila a
právě když jsem za chvíli chtěl jiti do
mů, spozoroval jsem vzdor husté mlze
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zář požáru. Tu prolétlo mě hlavou, že
mnohý, který se záchrání, může býti
proudem sem dolů stržen a proto počal
jsem volatí a hráti, poněvač prý hlas
houslí dále proráží než hlas člověka.
Rád bych ale věděl, jaký kapitál tu za
se byl zmařen a nedivil bych se, kdyby
následkem toho v nynějších zlých po
měrech to některá pojišťující společnost
zaplatila úpadkem — o nešťastných ce
stujících ani nemluvím, poněvač život
člověka jest v Americe právě to nejí aci nejsi!
Došli na zad hranice, kde vynikající
dřeva tvořila jakýsi druh schodů, na
něž vyšel. ,,Tam. nahoře,” pravil, po
hlížeje proti proudu, ,,spálený vrak pe
vně sedí — shořel až k vodní hladině,”
pravil po chvíli ostře po vodě pohlížeje.
,,Musela míti velmi mnoho spalitelného
na palubě, jinak zbylo by aspoň něco
ze železné její kostry,”
,,Slanina a lihoviny, jak dalece jsem
slyšel,” pravil suše Ilejduk.
,,To asi nejméně,
*
’ pravil druhý,
„Kdo jednou viděl hořeti slaninu, po
zná to i nejhustší mlhou a hořící liho
viny byly by vám zajisté zamezili útěk
z lodě — na každý pad byly by pokryly
vodní hladinu, hoříce až sem k ostro
vu !—
Duše Hejdukova po celý čas této roz
mluvy dlela jen u Marie, která zajisté,
jakmile se zotaví, jej k sobě povolá.
Proto však přece pohnula jím prostá, a
přesvědčující pravda poslední poznám
ky a mimoděk rozjímal o povstání po
žáru, z něhož jak se zdálo ušli pouze
oni tři, neboť po ostatních cestujících ne
bylo nikde ani památky. Ostatně sám
slyšel, že loď měla naložena býti slani
nou a whiskou. Umínil, si, že s Čer
nochem o nápadných těchto okolnostech
ihned, jak se týž vrátí, promluví. Do
sud však byl pod vlivem nesmírného
namáhání z předešlé noci a byl příliš
vysílen, než aby všímal si více než do
jmů nejbližších.

Když pak průvodčí jeho s vysoké
hranice dále pozorně pohlížel na řeku,
j odebral se k břehu, kde našel žíněnku,
jíž se Marie y noci držela. Usedl na
kmen obraženého stromu a popustil
svým myšlenkám volnou úzdu. Mezi
tím den až v daleký obzor zcela opano
val. Na protějším břehu se vábně lesk
lo zelené i ákosí a křoví v ostrých paprs- ,
cích ranního slunce.
Mohl tak plnou hodinu seděti, jsa
úplně v sebe zabrán. Slunce se již vy
soko vzhouplo a síla jeho paprsků znač
ně počínala býti citelnou. Tu dotkl se
kdosi jeho ramene a hlas ,,Podivného
Jolina” se ozval:
,,Lady se úplně zotavila, krajane a
přeje si s vámi ml uviti. Až pak rozmlu
vu skončíte, posnídáme dobrou kávu,
prozatím bude však nejrozumější, když
ochutnáme tuto výtečnou brandy, kte
rou sebou dobrá ona žena s protějšího
břehu přinesla!”
Tlejduk spatřil skoro až na tváři své,
když se byl ohlédl, láhev z barveného
skla s brandon, kterou po včerejším na
makání neodmítl. Již první doušek vrá
til mu bývalou čilost. Dvě minuty po
zději stál před malým domkem, kde na
blízku Amerikánka sbírala suché dříví ·
a ne bez jakési tísně otevřel dveře a
vstoupil.
Dívka seděla u stolu, majíc hlavu o
ruce opřenu a hleděla malým okénkem
ven do přírody. První pohled přesvěd
čil mladého muže, že má před sebou
zase celou lady v chování a zevnějšku.
Černý bohatý její vlas bvl stejným spůsobem upraven jako předešlé dva dny,
šat kterýž měla na sobě, mohl býti sice
z laciné látky, nebyl již modního střihu,
leč co ona nosila, vše slušelo jí jak ná
leží a k ladnému zevnějšku jejímu jen
přidalo. Když dveře zavrzly, rychle se
obrátila a při spatření vcházejícího, zdá
lo se, jako by paprsk jarního červánku
spanilou její tvář pře?x''
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„Dle udání ženy leží as deset mil cd
-„Přála jste si semnou mluviti, miss i
Čechova, jsem všecek k vašim službám./’ břehu Troye na Ohioské železnici, od
započal, ale ihned mu napadlo, že ne kud ž můžeme míti do odpoledne po
mohl říci ani nic pošetilejšího vůči po třebné peníze ze St. Louisu; v Troy na
měru, v jakém se oba k sobě nacházeli chází se totiž telegrafní stánice—” po
a přece zas cítil, že v tonu jiném mlu hledla na něho, očekávajíc s nemalým;
viti, bylo mu zhola nemožno. Ona pak napnutím odpověď. Hejduk však zbledh
naopak zdála se nabyti jeho slovy tepr Cítil, že skýtá se mu ještě jednou a na
*ve plnou jistotu. S jasným úsměvem, posled příležitost, by o své jinak bez
který jejím tahům tak sluného propůj barvé a možno těžké budoucnosti roz
hodl. A ačkoliv silou bczměrnou jej to»
čoval výrazu, podala mu ruku.
„Domnhám se, pane Ilejduku, že vábilo, aby, nepokrytě své city vyjevil
bychom vůči vážné včerejší příhodě a výtečné této příležitosti použil k omohli pro dnešek škrobenou etiketu bratu na nejisté své cestě, tož rozum;
odložiti. — Já sice na strašnou tu noc přece mu pravil, že vydal by se horší
pamatuji se více jako ve snách,” pravi mu ještě duševnímu utrpení, než jaké
la dále, při čemž tváře její se zrů měnily, zažil před tím.
„Ihned poohlédnu se po všem po
„a také za žádnou cenu nechci, aby opět
v paměti mé oživila. Seznala jsem z třebném. miss,” odvětil, aniž by mohl·
několika slov ženy, kterouž jste mi la na hlase zatají ti tíseň,” „není-li želez
skavě zaopatřil, jak velkou vděčností niční stanice vzdálenější, pak ovšem?
budete se již brzy nacházeli na cestě k
jsem vám zavázána!”
Při posledních slovech vyzníval hlas domovu; má cesta však vede, jak víte..
její s takovou měkkostí, že srdce mla dále po řece dolů.”
Tvář její při těchto slovech pozbyla
dého muže mocně se zachvělo. Oko je
jí jasně v jeho spočinulo, že měkkou barvy, ale oko se rozšířilo a ztmavělo,,
malou ruku její skoro proti své vůli vře možno-li ještě více.
„Vy tedy i teď setrváte při svém
le stiskl.
úmyslu?” tázala se zvolna, „vy považu
„Jáť jsem přece více nečinil, než věc
jete zadostiučinění s naší strany stále
samo sebou se rozumící, miss; kéž dá
( ještě za malé?”
na byla by mě bývala příležitost více
„Marie, miss Čechova! o čem mlu
učinit,” odpověděl s takovou vřelostí,
víte?''' vzkřikl podávaje se svému rozčí
že sám se až ulekl.
lení a napolo povstav, „kdo pak na zaOna však se zasmála, přivedena jsouc dostučinění s vaší strany pomýšlel—?'"
pojednou v dobrý rozmar a lehce ruku
„Zadržte!” pravila, zblednouc ještě
svou vztáhla zase zpět.
více a rovněž místo svoje opouštějícr
„Snad, probůh, nebyl byste nám „nerozumím pak ani vám, ani vašemu
přál ještě něco horšího?” pravila; „pro jednání. Nejsme tu však, abychom si
to však není teď čas k smíchu. Slyšela I říkali etiketní zdvořilůstky a proto bujsem, že my jsme jediní cestu jící, kteří , du k vám mluviti otevřeně, pak se rozjsme se na této straně zachránili. Mož [ 1 odněte. Když jste nás poprvé opustil,’*’
no, že se jich na břehy více zachránilo, i pokračovala pevným hlasem dále, „a
my však musíme hleděti, abychom si z po dlouhé době zase ve mně vábné my
nynějšího postavení svého co nejdříve šlenky na vzdálenou vlast naši vzbu
pomohli.”
dil, cítila jsem, že jste chladným při
Mezitím zvolna zase usedla a Hejduk jmutím s naší strany byl uražen. Byť i
můj otec se domníval, že pro mladého
bezděky následoval jejího příkladu.
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obchodníka sotva z Cech přijevšího je
nejzdravější, když sebeláska jeho bude
zlomena a vysoké příliš naděje utlume
ny, když každý počne v americkém ob
chodu hned ze zdola, od píky, jak se
říká. Doufala jsem, že pozvání mé k
obědu přijmete a tak laskavější ponětí o
nás si odnesete, vy jste nepřišel. Otec
mezi tím se dověděl, že jste z New
Yorku co nej vřeleji odporučen, a když
konečně jsem o vás déle a vaší minu
losti přemýšlela, byla jsem přesvědčena
že jen zcela určité zadostiučinění vás
na blízku nás udrží. Měla jsem v torn
ohledu svůj zvláštní úmysl—” nyní po
čala tvář její zase nádech růměnce přibírati, ,,a počítala jsem tu hlavně na
věrnou vzpomínku, již jste mě co ma
lému děvčeti zachoval. Čekala jsem
jen, až budete míti s otcem první nutný
rozhovor — on však mi po té pravil, že
s vámi docela nic není a že odjíždíte do
Nového Orleanu.” Zastavila se na oka
mžik, jako by hledala slov, mezi čímž
barva tváře její se rychle střídala.
Hejduk stál tu naproti ní, jako by
znovu chtěl zažiti všechno to štěstí i
bol pří zvuku milého jejího hlasu se v
duši jeho budící, věděl však zcela jistě,
že ať poví mu cokoliv, pranic to již na
osudu jeho nezmění.
,,Přiznávám se vám, že vaše chování
mě urazilo i bolelo,” pokračovala dále,
„vzdor tomu nemohla jsem nečinně při
hlížet, jak se střemhlav vrháte do nebez
pečí. Stal jste se zase Josefem z mého
mládí, pro kterého chtěla jsem se již ně
čeho odvážiti. Použila jsem k nemalé
mu podivu mého otce návratu jedné mé
přítelkyně, bych s ní kus cesty po Mis
sissippi ploula. Chtěla jsem při tom je
ště jednou nabýti příležitosti pro mlu viti
vám do svědomí. Když jste však tak
škrobeně a obřadně k nám se přiblížil,
nemohla jsem se přemoci, abych k vám
důvěrně promluvila. A teprve, když
jsme minuli ústí Ohia, kde měla jsem
loď opustiti, poznala jsem, že úmysl

svůj jsem promeškala. Rozhodla jsem
se tedy plouti až k Memphis, kde mám
přítelkyni ze školy. Pakli byste byl
tam místo nějaké nalezl, bylo pak vše
v pořádku, a byla bych se s přátelským
,,good by” s vámi rozloučila. Kdybyste
však byl chtěl s lodí ještě dále do New
Orleanu plouti, tak— bylo mi aspoň,
že musela bych dosti síly nalézti, abych
vás vrátila a k obratu přiměla. Včera
však ještě učinil jste mi slib, který úmysl můj usnadnil. Přišlo vše jinak,
Josefe,” pravila, znovu mu ruku podá
vajíc, ,,ale nyní, nyní když jsem vám
vše řekla, nyní se buď se mnou navrátí
te — anebo při nejmenším povíte, co
vás ze St. Louisu vyhánělo.” Hejduk
znovu cítil malou ručku její v své. Po
slední slova její zvrátila všecky umělé
záseky, za nimiž se dosud skrýval. Stal
se s ním pravý zázrak. Právě tak jako
před tím cit a sebeúcta na něm žádaly,
aby vůči rodině pana Svatopluka Čecha
stavěl se nepřirozeně chladným, tak ny
ní pocítil nevýslovnou touhu, aby dceři
jeho, srdce své úplně odkryl a to vše,
vše co s velkým přemáháním skrýval,
nyní vyjevil.
Po malé chvíli, když byl duševní své
vzrušení poněkud ztišil, pravil:
„Nemůžete si představiti, miss, jak
bolný a zoufalý cit Zmocní se chuďasa,
když vidí, že poklad, který by z něho
učinil nejšťastnějšího člověka na světě,
nachází se v rukou boháče a veškeré
cesty k jeho vydobytí chuďasu jsou za
taraseny. Pak člověk prchá a chce Za
pomenout, byť by se celá jeho bytosť
touhou sežírala, byť by celá duše jeho
zvolna vnitřním žárem vysýchala. Vím
že vy aspoň dovedete nezměrný bol ta
kový pochopit” — mimovolně vhroužil
zrak svůj v tmavé jiskrné její oko a
ručku její vášnivě sevřel. Hlas jeho
vnitřním rozechvěním se chvěl— ,,pro
to prosím, nechte mě zase jiti, jakmile
přijde doba, kdy cesty naše na věky
snad se rozejdou.”

97

„Ne tak, Josefe, ne tak,” přerušila černoch vypravoval, blíže promluvil —
jej s planoucí tváří, při čemž Hejduk u- lady nás již omluví, anebo snad k vůlí
cítil, že tiskne mu vřele ruku. ,.Pravím důležitosti celé záležitosti chtěla by í
vám, že tomu všemu, co jste pravil, ne sama některé věci dosvědčili!”
,,Jsem okamžitě k službám, sij, po
rozumím; proto však nikdy nemohu se
pustiti ruky, která mě již podruhé vy víte mi jen o co se vlastně jedná- -”
„Ach, tak! Já zapomenul, že čer
rvala z náruče jisté záhuby, naopak,
noch, aby celou odměnu jen sobě poji
chci se jí pro vždy podříditi------ ”
,,Marie — miss Čechova, probůh — stil, všechno utajil.” smál se smírčí soud
ce, mávaje ve vzduchu kloboukem.
pamatujte na colonela Webstra.”
Tvář její při těchto slovech náhle se „Jedná se tu o spekulaci dvou, aneb
vyjasnila, iakoby záhadu, po níž tak více darebáků, kteří parník ,1 ily Dále'
až do posledního koutku naplnili a ná
dlouho pátrala, rázem byla -rozřešila.
„To to tedy bylo,” pravila, pak zvol klad tento jako drahé zboží dali pojistit;
na; ,,Webster —psliaw!” dodala s opo kdežto domělá whiskey byla pouhá vo
vržením. ,, Již jednou jste mi toto jmé da z Mississippi, vepřové maso, slani
no uvedl ve vztahu se mnou. Tehdy na a vše ostatní byl bezcenný materiál,
však ani neuznávala jsem za dobré dále nazvíce z hořlavé látky složený. Jedná
o tom mluvit. Kdo, prosím vás, mohl se dále o to, že včerejší mlhy bylo po
vám takový nesmysl namluvit—?”
užito, poněvač se břehu nebylo možno
V tom okamžiku zaskřípaly dvéře a pozorovat, co na vodě se děje, by lod
oba mladí lidé ruce své uvolnili. Do bez ohledu na životy cestujících byla
světnice vnořila se tvář cizího muže, na zapálena, aby mohla býti celá suma po
jehož hlavě až v týle seděl ošumělý cy jištění podvodně vydobyta. Tato speku
lace ačkoliv nebezpečná,” připojil soud
lindr.
„Onen německý gentleman, který se ce s úšklebným úsměvem, „zdá se býti
z hořící lodě zachránil?” tázal se, hledě velice pravděpodobnou. Leč svědectví
na Ilejduka a vkročiv mezi tím cele do nigra v naší krajině není žádné svědec
světnice.
tví a nutno aby ještě někým jiným
Za ním objevil se hned Bob se svou alespoň hlavní věci byly dosvědčeny. Z
zohavenou tváří.
té příčiny jsem ihned sem spěchal. Snad
,,Zde jest jistě ona zachráněná mla budete moci k objasnění celé záhady
dá lady?” pravil cizí muž, ukazuje na něčím přispěti.”
„A Bobovo vypravování, myslím
Marii.
,,My oba jsme z utonulé lodě—vede černocha, přivedlo vás k podobnému
vás sem snad zvláštní poslání, sir?” tá úsudku?” pravil táhle Hejduk, který
zal se Hejduk, snaže se nalézti opět du pojednou viděl vše jasně před sebou.
ševní rovnováhy, ač nemohl potlačiti Bylo mu, jako by s očí jeho šupiny ná
nevoli, že byli v tak nepravý čas pře hle spadly. Mrzel se skoro, že dříve ce
lé spojení neuhádl.
rušeni.
,,Prosím za odpuštění,” pravil cizí
„Ne docela, sir,” odvětil smírčí soud
muž, kloně se Marii a sejmuv klobouk ce. „ Uslyšíte hned veškeré jednotlivo
s holé své hlavy. „Věc však jest tak sti a pakli byste mohl tu a tam něco
velice důležitá, že jsem se ihned sem s doplnit, bude snad ještě možno hlavni
černochem odebral. Jsem smírčím soud vinníky lapiti. Musí býti ještě na blíz
cem z county Úhion, zde na břehu Ten ku. Mohli přistáti jen na břehu Ten nesnessee — a co takový,” pravil k Ilej- see, jelikož nikde na míle kolem není
duku, „rád bycli s vámi o věci, o níž žádného přístřeší.
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Na to pokynul černochu, aby mu po
dal třetí u dveří stojící hrubě zpracova
nou stolici. Usedl s uctivou poklonou
vůči dívce, která až dosud celé jednání
s nemalým napjetím sledovala. Když
všichni tři se usadili, obrátil se soudce
k černochu: ,,Sečkej venku, než budeš
zavolán!”
„Věc se má tak,” pokračoval, „čer
noch již přes rok stále s uhořelou včera
lodí jezdil, spozoroval při posledním od
plutí ze St. Louis mezi lodním muž
stvem člověka, jenž vedle úřadu sklad
níka podivným spůsobem zastával i úřad
vrchního strojníka. Dále černoch slyšel
rozmluvu tohoto muže s majetníkcm lo
dě á soudil že oba mají něco nekalého
za lubem. Se zvědavostí jeho plemenu
vrozenou sledoval jej krok za krokem
po celou cestu. Spozoroval, že tento
Wilson, tak se muž onen jmenoval,
každé noci sám konal službu u stroje a
dělníky posýlal spát. A době té, kdy
Wilson domýšlel se, že není pozorován,
vypouštěl ze sudů, v nichž měla býti
prý whisky, obsah. Černoch však se
přesvědčil, že sudy naplněny byly'vo
dou. Následky svého slídění a pozoro
vání nosí černoch ještě dnes na tváři.
Černoch ještě spozoroval, že dělníci na
jímáni byli pouze od stanice k stanici a
před Memphis všichni puštěni, poněvač
prý tam na loď bude čekat vlastní jich
mužstvo, které jí dopraví do Nového
Orleansu. Den před požárem viděl čer
noch, jak lodní klerk s Wilsonem dlou
ho se řádili a následující noc byl tajně
ve sve celí zavřen. Bál se, že by mohl
býti opětně ztýrán a a proto nepokou
šel se ani o osvobození. Teprvé když
mocný proud světla a hlasité praskání
hořících trámů lodních jej z nepokojné
ho spánku vytrhlo, vyrazil dveře. — Ce
lá loď byla již v plamenech a nikde ži
voucí bytost. První jeho myšlenkou
bylo, dostati se ku kormidlu a připl a vi
ti loď ku břehu. Kormidlo bylo však
evně uvázáno! Nyní si vzpoměl, že

též hluk stroje lodního neslyšel, když
ze své kabiny vyrazil. Ihned pochopil
celou ďábelskou síť Loď byla na dobro
ztracena. Několika skoky byl v salonu,
aby cestující probudil. Našel tu již mla
dou lady, která po svém průvodci vola
la—” soudce tu pojednou ustal a tázavě
pohledl na Marii.
Bledá tvář dívky zbarvila se růměncem, který ihned zas zmizel.
„Já byla vskutku již v salonu, když
černoch tam přiběhl, aniž bych si však
byla jasně vědoma, co mě vlastně z lože
vypudilo. Zdálo se mi, jako bych byla
slvšela
hlas klerka: ,. Zach raňte se miss
v*
Čechova, loď hoří!” Leč to vše mohla
býti též pouhá hallucinace, mámení
smyslů.”
„Leč dříve nežli jste usnula, nespo
zorovala jste nikde žádného ze cvičenců
lodních?”’
Marie pohnula odmítavě hlavou a soud
ce se na chvíli zamyslil. Pak obrátil se‘
k Hejdukovi a pravil: „Nuže, co vy
mě můžete ještě povědíti? Chci jen je
ště říci, že prohledl jsem oba sudy, kte
ré mi černoch přinesl a pravil, že vylo
vil je, když plouly kolem tohoto ostrův
ku. Pochodí patrně z uhořelé lodě. Ale
whiskou naplněny býti nemohly, poně
vač by musely v takovém žáru vybuch
nout.”
Mladý muž rozčilen vstal a přešel ně
kolikráte světnici. Bylo mu jasno, že
na výpovědi jeho visí celý osud Websterův, jakož i pojišťovacího ústavu, je
hož řidetelem jest bankéř Cech — vždyť
slyšel,že veškerý náklad lodě byl u této
společnosti pojištěn.
Ne sebe v tomto
okamžiku nepomýšlel. Byl si vědom,
že musí vyje viti celou pravdu.
Zvolna se zase posadil a zvučným
hlasem vypravoval mu obě mimoděk
vyslechnuté rozmluvy na břehu a na lo
di a připojil k tomu i úsudek „Podivné
ho Johna” o celém požáru.
Soudce opětně povážlivě zakýval hla
vou.
</
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,,Všechno zasaliá v sebe jako kola
stroje,” pravil. „Za takových okolností
nesmíme však ztratiti ani minutu. Z té
příčiny musím vás, sir, podržeti jako
hlavního svědka, tak dlouho, pokud ne
složíte za sebe záruku, že se k přelíčení
dostavíte a důležité svědectví
své tam
v
ještě jednou složíte. Černocha si již ta
ké dovedu pojistiti, ačkoliv ten zajištěn
dost odměnou od pojišťující společnosti.
Usadíme jej přece prozatím v bezpeč
ném útulku. Také za ,,Podivného Johna" musí býti složena záruka” — dodal
s úsměvem, pohlédnuv na dívku, kteráž
ihned mu porozuměla.
,,Ještě dnes máte míti záruku za nás
za všechny, dovolíte nám však, aby
chom v Troy mohli nutné telegrafické
depeše odeslati.”
Soudce uklonil se na znamení, že
jest srozuměn.
,,K vůli krátkosti — pravil — sepíši
hned o všem protokol a doprovodím
vás pak osobně do Troy. Na konec pro
sím za odpuštění, že musím býti k vůli
věci samé tak naléhavým.”
Po té opustil světnici a Marie obráti
la se k mladému muži s důrazem: ,,To
jest Webster!” Zvolna s primitivní ži
dle vstanouc, pravila: „Nyní však, dří
ve nežli podám nutnou za vás záruku”
— a obličej její nabyl pojednou nad oby
čej né jasnosti a blažený úsměv hrál jí
kolem rtíků, když dodala: „povězte mi,
zdali jéstě nyní chcete dále plouti po
proudu dolů?”
„Marie—miss Čechova!” zvolal mla
dý muž, rozčíleně vyskočiv se židle,
nehřejte si se mnou, prosím, jsem-li
jen málo hoden vaší úcty!”
Upjala zářivé, temné své oko v je
ho a s vroucí důvěrností se tázala:
,,Cožse domníváte Josefe, že byla
též hra, když jinak nechtěla jsem opu
stili hořící loď než s vámi? Anebo byla
to hra, když jsem bez bázně vrhla se
střemhlav do vln, jelikož jsem věděla,
že i vy skočíte za mnou? —Neodmlou

vej, Josefe,” pravila s takovou něžností,
že v mladém muži dlouho tlumená a
a jedva ovládaná vášeň hrozila propuk
nout! v plné síle. Ta tam byla duševní
rovnováha, to tam ovládání’sebe a vše
liké rozumování. On viděl a slyšel pou
ze ji a jen s nadlidskou silou se zdržel,
že nepoj mul ji vášnivě v náruč. Bezdě
ky chopil ji za obě ruce. Cítil sám, jak
se mu chvějí!
„Neodmlouvej, Josefe!”pravila, „ponechme času jeho právo a bude koneč
ně opět dobře.”
Na to rychle vyšla ze světnice, ne
chajíc jej o samotě. Bylo mu, jakby v
temný jeho osud zasáhl náhle blesk,
blesk jasný, krásný, pln nekonečného
štěstí a blaha — —
* * *
Po Mississippi nahoru plul velký
parník a pozdravil smčs'ci domů St.
Louiských nekonečným řevem parní pí
šťaly. Sotva že přistál, vyskočil před
všemi jinými cestujícími obrovský čer
noch s rozjízvenou tváří a kynul jedno
mu z čekajících tu vozků.
Za ním mezi proudem pasažérů vyšli
dva mladí lidé — dáma, netrpělivostí
hnána, rychle pokročila ke kočáru, při
vstupování však blahým a něžným úsměvem průvodčímu za pomoc jí kavalírsky poskytnutou děkovala.
„Něco se zde již muselo přihodit,
sir,” pravil černoch, ukazuje na Webstrovu úřadovnu, která byla zavřena a
a kolem nebylo po dělnících a zboží ani
stopy, „Všechno jako když vymete!”
Barevný kočí pohlédl v tutéž stranu
a pak s úsměvem pravil:
„Je-li řeč o colonelu Webstrovi, sir,
pak můžete se v dnešních novinách ran
ních celou historii o jeho lodi „Lily
Dále” dočisti. On sám dávno již je v
prachu. Praví se, že nějaká úřadní osobnost dala mu ještě před zatčením
pokyn. Dva jeho spoluvinníci byli dnes
ráno, jak telegram praví, na břehu Ten-něssee chyceni.”
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Mladý muž, který mezi tím usedl
taktéž do vozu, vyměnil s dámou vý
znamný pohled, ná to pokynul černo
chu: ,, Vsedni na kozlík vedle kočího,
Bobe! A pa
*k
rychle k bance pojišťující
společnosti—zavazadla nemáme žádná."
Pět minut později vstoupili oba mla
dí lidé do velké síně bankovní a mladá
dáma, aniž by si všímala nemalého
vzrušení mezi všemi úřadníky, rychle
kráčela po boku mladého muže k sou
kromé pracovně pana Čecha. Otevřela
dveře skoro bez hluku.
„Zde jsme otče!” pravila, když ban
kéř ponořen do spousty různých spisů,
vstup jejich nepozoroval.
Oslovený se vzchopil, jakby zasáhnut
byl bleskem. Zblednul a opřel se o hra
nu stolu. V druhém okamžiku však
spočinula Marie na jeho prsou. Ilejduk
chtěl se skromně vzdáliti. Dříve však,
nežli úmysl svůj provésti mohl, Marie
mu zabránila.
„Máme jej zas otče a drž jej pevně
— neboť kdyby nebylo záruky, kterou
jsi za něho složil, byl by sotva přišel.”
„Well, sir,” pravil starý bankéř, zo
taviv se poněkud z překvapení, „při
cházíte opětně do mého domu za tako
vých okolností, že jsem tím za své dří
vější chování se k vám dokonale potre
stán—” a nezakrývaje své pohnutí po
dával mladému
muži ruku.
v
„Pane Cechu!” přerušil jej Ilejduk
prosebně, zároveň však mocně potřása
je nabídnutou ruku.
„Dovolte mi pouze několik «ještě
slov, sir,” pravil bankéř. „Jsem dobře
zpraven o všem. Marynino psaní jsem
dostal včera na večer a tu mě vysvětle
no, proč v cestě pokračovala přes urči
tý cíl. Buďte ubezpečen, že vy sotva
byste se o všech jednotlivostech tak ši
roce rozepsal jako ona. Teď k věci. Po
prvé, sir, mám pouze toto jediné dítě,
mohu říci jediné potěšení na světě, by
tosť, pro níž jedině jsem spořil a praco
val. Po druhé, vaším svědectvím zacho

vány našemu banku sumy, o jichž veli
kosti sám se budete moci co nejdříve
přes vědci ti—”
„Pane Čechu, proč všechno to 'mě
pravíte,” znova přerušil jej Ilejduk.
„venku stojí černoch, který daleko více
o celou věc má zásluh, než vy mě zde
připisujete—”
..Také dobře, šir, vždyť jsem mohl
něco podobného od vás již očekávat,”
zvolal bankéř odvrátiv netrpělivě hlavu,
ruku mladého muže ze své však nepou
štěje. „ Po ně vač však i hrdost druhého
dlužno ctíti, když sami pro svou úctu
žádáme; tu již mě dovolíte, abych pro
zatím budoucnost vaši do vlastních ru
kou převzal- Nebudete přec ode mě
chtít, abych štěstí i jmění od vás přijí
mal zadarmo. Pište svému otci, že chci
s vámi vyrovnat!, co on dříve pro mě
byl učinil — a pakli teprv nyní o toru
mluvím, nesete toho sám částečně vinu
následkem veliké své nedůtklivosti,
která hned v první chvíli dobrou mou
vůli
domů.
v ochromila. Tak, a nyní
*
Černoch půjde také s námi, aspoň bu
deme se moci společně uradit, co nej
lepšího pro něho lze učinit. Mimo to
promluvíme o ledačems z posledních
událostí, co není mi p »sud jasno —”
dodal, pohledem stranou zkoumavě na
svou dceru. Ona však s okem jasným
*
a zářícím jen na něho pohledla.
„Není-liž pravda, otče," tázala se s
potutelným úsměvem. ..mezi n imi ne
bylo posud žádné nedorozumění?”
Zločinná spekulace, o níž jsme právě
vypravovali, spůsobila zejmena pro
svou bezohlednost vůči životům cestu
jících,které byly cynicky obětovány jen
k vůli penězům, nesmírný poplach po
celém severo-americkém Soustátí. Webster, který pod cizím jme m prchl do
Texas, nedal nikdv více o so
, bě slvšet
·>
— Při bližším vyšetření |_7 v 11 x_/váních
jeho
z«
poměrů se ukazalo, že
n
ávě, nad
/úpadkem.
n
P
1
—
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Hejduk po létech navštívil s krásnou
mladou svou paní a dvěma roztomilými
dítkami starou svou vlast Cechy. Byl
tehdy právě pět roků ženatým a spoluřiditelem velkého bankovního závodu.

nil a v pěkném domku, dar to bankeře
Čecha, otevřel výnosný obchod.
Ani ostrůvek ve vodách Mississippi
uebyl nocela vykácen. ,,Podivný John”
dostal od bankeře Ceeha bohatý peněž-

S^braham «Lincoln.

Obchodu pojišťovacího se bankéř Cech ní dar, tak že mohl bez obavy pustý a
od shoření parníku , ,Lily Dále1’ vzdal. smutný ostrov opustiti. Usadil ]->rý se
' O Bobu sluší se ještě dodati, že brzo kdesi v Minnesotě mezi krajany Čechy,
našel si barevnou krásku, s níž se ože kde se mu velmi dobře vede.

^•ΝΛ SEVERU I NA JIHU.^
Drobné črty z poslední a m e r i c k é války občanské.
(Po různu sebral a z angličiny přeložil Gust. B. Reišl.)

I.

pokladna mu svěřená v zájmu jihu byla
vyprázdněna,
že on prohlášen za pachatele
Zločinec z útlocitu.
a že u jednoho jmenem udaného obchodu
tragedii zavraždení presidenta A- peněžního v Novém Yorku profi jest ulo
brahama Lincolna vynořuje se, byť žen obnos sto tisíc dolarů, s nímž se má
i pečlivě ukrýváno a postačitelně chráně vydati do Francie.
no, tak že jen hlas lidu je dosáhnout!
Z počátku byl Henry touto zprávou,
může, mezi jinými jméno jedno, k němuž kteráž z něho činila zločince, tak popleten,
se již z let dřívějších pojí velmi těžká a zmaten, že nebyl s to pochopiti celý
obžaloba. John B. Floyd byl za presi
dosah svého neštěstí. Však pocit nevin
denta Buchanana tajemníkem války,
nosti, vědomí, že nikdy nejednal neprávně,
kdežto za téhož presidenta Thompson za podivuhodně ho posilňovaly; umínil si, že
ujímal místo tajemníka domácích záleži
ránu tu odrazí a že byť by to i stálo
tostí; oba tito vysoce postavení muži jsou život, předstoupí před svého soudce 8
veřejným míněním obviňováni, že v pro
otevřeným hledím, za svou nevinnost do
sinci roku 1860, když se odtržení jižních
poslední krůpěje krve bojovati bude a
států stalo skutečností, pod Thompsono- nebude-li si moci pomoci, že se podrobí
vou správou nalézající se fond indiánský
nevyhnutelnosti. Aby pokud možno ještě
v obnosu osm set a třiceti tisíc dolarů
zabránil vyloupení pokladny, telegrafoval
odcizili a k fedrování Unií nepřátelských
svému přednostovi:
podniků odštěpenských použili.
„Neučiním, co žádáte, nýbrž vrátím se
Aby potěžující podezření sprosté krá
deže od sebe odvrátili, bylo nutno nalézti zítra!“
Odpověď žádná nedošla, za to však na
nějakého pachatele. Co takový musel
sloužiti mladý muž, jehož život nesnesl dešla řádnému muži noc plná úzkosti a
ani sebe nepatrnější výtky * jenž, srdcem nepokoje. Bez mála byl by se sám ze
jsa příchylným k Unii, s ohledem na za zločinu obviňoval, tak z natené byly jeho
počatou dráhu svého života vlajku svých myšlénky; on měl co nevinný nástroj
přátel a příznivců nésti musel. Henry bezectného skutku jsa vyhlíd ut, opustiti
Gibson byl synovcem tajemníka vnitřních zemi, poněvadž nedůvěřováno jeho rozzáležitostí Thompsona, zetěm tajemníka šafnosti a poněvadž se obáváno, že v pří
války Floyda a zastával místo pokladníka padu nezdaru povstání provedeného, v
v zmíněném vládním odboru. Musel na nepříjemnosti by byl zapleten. Před n'm
rozkaz svého přednosty a strýce podstou- ležela dříve obtížná sice, přece však bez
piti cestu do Pittsburgu a mezitím prove pečná cesta ku štěstí a cti; nyní hanba a
den na jeho jméno ohyzdný kousek. V opovržení a ty nemohl smazati hříšným
Pittsburgu odevzdán mu neznámou rukou penízem, kterýž ho měl nedostatku a sta
psaný list, kterýmž se oznamovalo, že rostí uchrániti. Viděl již prst naň ukazu
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jící a slyšel hlas volající: „Ten to učinil!“
a to uvrhovalo jej v zoufalství.
Tak seděl ještě druhého rána k zpáteční
cestě se chystaje na pohovce pokoje hotelu,
když se tu otevřely dvéře a k němu vešla
dáma. Vyskočiv polekán, poznal svou
mladou ženu a v štěstí okamžiku toho při
vinul ji ku svým prsoum.
„Ty, dobrá má ženo, přicházíš právě ve
chvíli, kdy útěchy tvé nejvíce potřebuji!“
„Tys rozčílený, Henry, zdáš se býti
nemocným; co tě souží tak velice, že po
žaduješ ode mně útěchy?“
„Což pak nevíš, k čemu mne tvůj otec a
můj strýc vyhlídli, že nechápeš vztek, v
jakémž bych je oba k zemi shrotiti mohl?
Mám býti zlodějem a ty ženou taškáře!“
„Upokoj se, můj drahý Henry a pohlí
žej na věc tu jinýma zrakoma; můj otec
chce ti dáti na ruku prostředky, abys si v
cizině mohl zjednati lepší postavení ži
votní, než jaké ti u nás vzhledem k blízké
budoucnosti kyne!“
„Životní postavení? — Zeno! Zbýti se
mne chtí, na mne chtí uvaliti vinu, k níž
sami zjevně hlásiti se obávají!“
„V tom se úplně mýlíš,“ pravila žena,
„otec můj ví, že jsi přívržencem Unie a
neklame se v tobě, domýšleje se, že bys,
páskou krve připoután jsa k jihu, raději
boji proti němu se vyhnul.“
„V tom ohledu se tisíckráte mýlí! Ra
ději pozvednu zbraně své proti němu,
než abych zneuctil sebe a své dítko!“
„Pocestujeme s tebou, Henry; ve Fran
cii neb v Německu nalezneme mnoho přá
tel i vyhneme se nutnosti bojovati proti
své vlasti, nemůžeme-li se jí zastati!“
„Nikoliv, p avím ti; nepůjdu ze země,
kteráž v hodině nouze potřebuje všechny
syny své, jimž v dobách svého štěstí cestu
k blahobytu i cti otevřela!“
„Henry, rozvaž co činíš! Můj otec a
tajemník domácích záležitostí odebrali se
již do Mississippi a ty nemůžeš krok od
nich připravený více změniti. Povstání
propuklo, státy jsou vyzbrojeny a oni oba
budou zápasiti za zásadu, jíž i otec tvůj v
Tennessee holduje!“
„Nechci míti žádného podílu na vině té,
nyní, když vidím, jak se věci mají;odjedu
ještě dnes do Nového Yorku a odevzdám
uložené tam pro mne peníze nově ustano
vené vládě; pak nechť vláda rozhodne,
jsem li já zlodějem státních peněz,—aneb
je-li jím tvůj otec!“
V»

v

„Henry,” zvolala žena, „nehromaď tuto
potupu na naše hlavy! Nech lidi ve Wash
ingtonu mluviti co chtěj i — pojď semnou
za moře a zachraň sebe' i nás všechny!“
„Vrať se jen k svému otci, Betsy a
dovol, abych nadále kráčel sám svou ce
stou, nechceš-li kráčeti po ní po mém
boku! Nevinna má jest příliš patrná, než
abych se musel lekati! Nemůže-li Lincoln
potřebovat! služeb mých ve svém kabinetu,
vstoupím d · vojště i propůjčím vlasti
iámě své a padnu li v zápasu za její prá
vo, padnu alespoň co muž poctivý!“
A po krutém zápasu rozloučil se se svou
ženou, na níž lpěl s celým srdcem svým,
rozloučil se s matkou svého jediného
dítka, rozmilého to dvouletého hošíka a
ona odcházela od něho slzami oplývajíc,
neboť neměla dosti odvahy pohlížeti chu
době ve tvář a dodržeti slib, kterýž před
časem v ruce jeho složila, „že v štěstí i
neštěstí, v chudobě i bohatství osud jeho
bude sdíleti“.
Betsy Gibson odebrala se k svému otci
do Mississippi, kdež se mnila býti lépe
zaopatřenou, než na srdci milujícího chotě.
V největším rozechvění spěchal Henry
do Nového Yorku. Opuštěn jsa od svých
lidí, stav se míčem rozmarů krvelačné
smečky, jejíž jednáním co muž počestný
opovrhoval, doufal, že se jasným vylíče
ním skutečnosti očistí z všelikého pode
zření a pod ochranou spravedlivých soudců
že bude moci zaujmouti úřad svůj aneb
jiným spůsobem vlasti své sloužiti.
Přibyv do Nového Yorku a zanechav
zavazadla svá na nádraží, spěchal odsud
na bank, kde chtěl peníze vyzvednouti a
ještě v tentýž den do Washingtonu se
navrátiti. Uhřát a se šatem zaprášeným
přibyl do ulice Wall a předložil od’tajem
níka vnitřních záležitostí mu vystavenou
poukázku k výplatě. Pokladník zostra
naň pohlédnul a tázal se ho pronikavě,
je-li on sám pan Henry Mil nor Gibson.
Když, podezřelých pohledů bankovních úřadníkův si nepovšimnuv, otázku tu
přisvědčivě zodpovídal, byl požádán, aby
usednul, mezitím co mladší jeden zřízenec
banku, 8 nímž pokladník vyměnil význam
ný pohled, se vzdálil a brzo na to s konstéblem se vrátil. V myšlénky jsa pohří
žen, uleknul se Her.ry, jako by byl bleskem
zasáhnut, když spatřil úřadníka, kterýž k
němu přistoupil, ruku na rameno mu
položil a otázku mu předložil:
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„Jste vy pan Henry Milnor Gibson z
Washingtonu?“
„Ano, ten jsem,” odvětil mladý muž.
„Musím vás tedy zatknouti a prosím,
byste mne bez všech okolků následoval.“
„A s jakým právem tak činíte?“ tázal
ae Gibson, nanejvýše polekán.
„Činí tak následkem dnes ráno od
washingtonské vlády na řiditele banku
došlého telegrafického rozkazů pro zpro
nevěření státních peněz pod vaší správou
le nalézajících,“ odpověděl jeden z vyš
ších bankovních úřadníků, kterýž právě
ku skupení přistoupil.
Jako ohromen tu Gibson stál; byl tedy
obžalován ze zpronevěření, jehož se jiní
dopustili! Vzpomněl, jak o tom následují
cího dne celé město a celá země zví,
země, jíž chtěl peníze zpronevěřené zacho
váti alespoň tak dalece, pokud to bylo
možné. Zde však nebylo místo mluviti o
tom, konstébl měl zatýkač a musel osobu
obviněnou soudci předvésti. Následoval
ho tedy dobrovolně, více mrtvý než živý.
Bera ohled na rozčílení zatknutého,
povolal úradník kočár a vsednul doň se
avým 8' ěřencem. Zástupy zvědavců ob
klopoväly kočár a každý chtěl zvěděti,
čím se zatknutý provinil; většina domní
vala se, že učiněn pokus o vyloupení
banku, neboť nikdo nemohl otázku zodpovídati.
„Tombs”, ona nevolná budova v ulici
Centre, v níž tak mnohá ubohá duše za
trest a pro polepšení po léta, ano i dese’iletí o svobodu oloupena byla, rozkládaly
«e nyní před odvážným našim hrdinou a s
těžkým srdcem kráčel před konstéblem po
achodech nahoru. Když byl uveden před
policejního soudce, kterýž zatykač přijal a
zanesl, vykázána mu prozatím komůrka
číslo 82. a na úpěnlivou jeho prosbu, aby
byl brzo povolán k výslechu, ustanoveno
k tomu účelu následující ráno.
Mezitím se setmělo, kdvž ho konstébl
a klíčník uvedli do osamělé komůrky.
Prkenná židle, stůl, jednoduché však čisté
íože tvořily celý nábytek.
„Brzo vám přinesu vaší večeři,“ pravil
vykrmený žalářník; „chcete-li míti něco
zvláštního a můžete-li za to zaplatiti,
zrním vám pro to posiati!“
„Děkuji vám za vaší dobrou vůli; nepo
třebuji ničeho.“
Železné dvéře se za ním zavřely i seděl
tu sám se svým hněvem, se svým bolem.

Oblečen uvrhnul se na lože a ztrávil noc
zasmušilým přemítáním. Nemůžeme vyličovati neskonalý bol nevině uvězněného —
bolest takovou musí člověk sám zažiti, aby
jí cele mohl porozuměti. Jak velice však
noc ta o silách jeho hlodala, bylo patrno
následujícího jitra, když muž druhdy čer
nými kadeřemi se honosící se šedým vla
sem před soudce předstoupil. Uzrálo v
něm rozhodnutí, jež by bylo bývalo hodno
lepšího účelu; pravil sám sobě, že vzdor
čistému jeho svědomí ani jeho přísaha by
ho nesprostila podezření na spoluvině ve
velkolepém onom zpronevěření a poně
vadž nemaje přátel a nemoha podati protidůkazů, tak jako tak odsouzen bude, i
předsevzal si, že k zachránění cti těch, již
ho nym zničili a z neskonalé lásky k ženě,
kteráž ho zrázdně opustila, vezme vinu na
bedra svá.
Soud byl skončen. Henry přiznal se, že
peněz zpronevěřil a k dobru odštěpenského hnutí do Nashville v Tennessee poslal.
O penězích na banku uložených, a jež na
poukázku tajemníka vydány býti měly,
tvrdil, že je co svůj a ženy své podíl i
dědictví uložil a s sebou do Anglie vžiti
chtěl. Popíral co nejrozhodněji, že by byl
měl 8poluvinníků — a jak snadno mohl
to popírati, neměv se zločinem vůbec co
činiti.
Porota odsoudila ho k dvanáctileté nu
cené práci v káznici i pokárala ho co nej
přísněji pro příčiny a pohnutky, jež ho
svedly k zločinnému jednání. S klidem a
sebevědomím vyslechl rozsudek — vždyť
předem již na vše byl připraven! Násle
dujícího večera měl býti odvežen na
Blackwell’s Island. Teprvé když se zase
octnul v úzké své komůrce, znovu propukl
bol jeho plnou silou a slzy konečně poprvé
ulevily srdci jeho nyní, kdy soud jeho byl
rozhodnut. Měl po 12 let býti kárancem
a na vždy býti vyloučen ze společnosti
lidí poctivých — a přece chtěl to snášeti!
Kdo ve vědomí své neviny trest podstu
puje, jest na tom mnohem hůře, než spro
stý ničema, s nímž bývá zapřažen. Vyža
duje to duševní sílu neobyčejného druhu,
nemá-li zaniknouti v kalu ho obklopu
jícím.
Káznice na Blackwell’s Island leží na
malém ostrůvku v East Riveru poblíž
Nového Yorku i náleží k nejlidumilnějším
ústavům, jimiž se Spojené Státy honositi
mohou; jest však obývána jen od velkých
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a na dlouhou dobu uvězněných zločinců, vždy od něho odloučeny. V jak mnohou
kdežto menší zloděje pojímá nedaleký hodinu noční, již vzdor denním klopotám
Sing-Sing. Stráž na ostrově koná pravi bez spánku, bez zotavení na tvrdém lůžku
ztrávil, v jak mnohou Hodinu tiché noci,
delné vojsko.
Večer osudného dne viděl našeho sebe v níž nic jiného než jednotvárné přechá
sama obětujícího Gibsona v malém jeho zení stráží klid všeobecný ruši o, vzpomí
bydlišti a když z parníčku na pevninu nal na ni, jenž již nepochybně docela naň
vystoupil a se třemi jinými pro zabití od zapomněla a na svého malého hocha,—na
souzenými dozorci k převlečení odevzdán ubohé dítě, jež svého otce, který se stal
byl, tu počala ho zmužilost opouštěti. vyvrhelem lidské společnosti, snad nikdy
Prosil, žebronil, aby mu ponechali jeho více nepozná. Co stane se z něho? Byť
šat, kterýž ve cti nosil— nadarmo: musel i dobrovolně byl sestoupil do hrobu,
černožlutou kazajku obléci a vše, co ho kterýž ho za živa pojímal, touha po svobo
k venkovskému světu ještě vázalo: prsten, dě, po teplém světle slunečním, jakéž
život svobodný
pouzdro s podo
skýtá, probouze
biznou nesrdečla se v něm a
né ženy, jež měl
touhu tu přemo
zavěšené na ře
ci, zdálo se mu
tízku od hodi
býti počínáním
nek, hodinky—
nemožným, Na
vše musel ode
osvobození ne
vzdali v bezpeč
bylo však mož
nou ochranu úno pomýšleti při
řadníků a za
velmi přísné
vše to vtiskli
hlídce na ostro
mu do ruky jen
vě panující. —
stvrzenku— poMinul týden za
ukázkuisplatnou
týdnem, měsíc
ve dvanácti le
za měsícem, již
tech,
nastalo třetí lé
fu Tělesně netr
to jeho vazby
pí žádný vězeň
— bolnomyslně
na Blackwélľs
přihlížel počát
Island ničeho :
ku dne, smutně
ztrava jest do
pohlížel za zapa
brá a čistá a
dajícím slun
práci mu ulože
cem, když se
nou může zasta
tamto zaHudsoti. Zde považo
Jnord JByron.
nem v jeho ro
ván i zločinec
dný kraj pono
za člověka;jeho
řovalo i zdálo
přátelům a
známým se dovoluje posílati mu vždy se mu býti šílenstvím pomýšleti na útěk
občas něco pro občerstvení a podobné a odsud, pakliže ho anděl odsud vzduchem
někdy smí také, ovšem že pod přísnou neodnese.
dohlídkou, přijmouti návštěvu, ačkoliv
A těžce zkoušenému muži anděl oprav
nikdy nesmí více než jedna cizí osoba du se objevil! Byl krásný den červnový
najednou na ostrově meškati. Loďkám a žhavě pálilo slunko, když vězňům k
není dovoleno zdržeti se déle než vyžadu večeru dovolena procházka. Malý parní
je přistání jejich cestujících, aby se za ček, kterýž přivezl zásoby potravní pro
bránilo každému pokusu o útěk.
vězení, opouštěl právě most. S jakou touTak uplynula našemu Gibsonovi dvě žebností pohlížel za lodí pozvolna se
léta, dvě těžká léta jednotvárné otrlosti. ztrácející! I malý poštovní vak dopraven
O svých příbuzných a přátelích neslyšel jako obyčejně do obydlí dozorce a když
ani slůvka, žádná zvěsť nepřicházela od Henry zamýšlel po uplynutí povoleného k
jeho ženy a dítka, jež se zdály býti na odpočinku času do pracovny se vrátiti,
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voláno jeho jméno. Jeden ze strážců mu
pokynul a podal mu psaní, jež, jak to v
podobných ústavech jest obyčejem, v úřa
dovně dříve bylo otevřeno a přečteno.
Kdo mohl mu p<áti? Jeho rodina nemo
hla věděti co se s ním stalo! A přece
věděli a nezapomněli naň! Psaní bylo od
jeho za nesrdeč ou a nevěrnou považova
né ženy; bylo zasláno z New Yorku a
znělo následovně:

„Drahý Henry!
Před šesti týdny vstoupila jsem do
nemocnice na Staaten Island jakožto
ošetřovatelka nemocných, abych dle
slabých svých sil sloužila vlast' své a
pouze myšlenka, jak se asi Tobě
daří, trápí mou duši. Kéž ti všemo
houcí propůjčí síly, abys dlouhý ten
čas v trpělivosti ztrávil, jako i já
t pělivou býti musím. Obdržela jsem
dnes dovolení, tak že Ti srn m posiati
něco pro občerstvení i mohu posiati
vždy jednou za týden něco po parolodi. Doufám, že Ti ovocný koláč
chutnati bude. Dostane-li se mi po
volení, abych sama k Tobě přijeti
mohla, nabudu nové chuti k těžkému
mému povolání i útěchy pro mukami
trýzněné srdce. Věčně Tvá
Alžběta Gibsonová.“
Překvapení mladého muže bylo nesmiř
né a jakkoliv se srdce jeho radostí chvělo,
nemohl přece potlačiti pocit hlubokého
žalu, neboť psaní bylo psáno bez vší
vřelosti —snad jen u vědomí povinnosti!
Bylo však dátováno v Novém York · —
ona nalézá se na Staaten Island — jemu
na blízku — jak se to vše shoiovalo?! O
sedmé hodině přestalo se pracovati a pak
směl požádati o zaslaný balíček.
ak
dlouhý, dlouhý byl mu ten čas! A přece:
jakého mohl očekávati vysvětlen ? Snad
těšil se jen na časopis, do néhož pečivo
nepochybně bude zaobaleno — bylo mu
jako by pocítil jarní vánek, vánek svo
body a mimovolně soustředily se jeho
myšlénky na tom, jako by osvobození do
jiti musel.
Konečně nadešla toužebně očekávaná
hodina a po jednoduché večeři obdržel
zásilku. Ve dva malé časopisy zavinutý,
ale otevřený a jako psaní prohlednutý,
ležel před ním ovocný koláč, k němuž
přidáno několik řízků masa. S trpkým
zklamáním pohlížel na pokrmy a vřelé

slzy, trpké slzy mužova sklamání ronily
se na dárek lásky.
„Kroč naříkati?“ tázal se sama sebe;
„věci tyto j-ou poslány rukou lásky,
snad i připraveny — co mají co činiti 8
tvou svobodou — co může ubohá žena
přičiniti k tvému uniknutí? A přece —
ona jest jedinou, kteráž by z venčí k tomu
mohla pracovati!“
Snědl kus masa — láska je okořenila a
vzdor všemu bolu, vzdor slzám, jež mu
nedaly čisti časopisy, chutnalo mu. Nyní
zkouší pečivo. Aby uniknul zvědavosti i
žebrotě surových soudruhů, skrčí se do
odlehlého koutka. Nalomí koláč a — co
jest to? V koláči vězí malé pouzdro na
pera. Rychle pouzdro otevřev, spatří v
něm závitek papíru a zapomínaje koláče
i časopisů, jež nechává k zemi padnouti,
čte tyto řádky:
„Zítra večer o páté hodině přítel
na stráži. Kutálej sud hravě k vodě;
zdrž se nejdéle ven u a vrhni se v
sudu do vody. Neboj se ničeho! Přá
telé budou na blízku!“
Pohlcoval každou písmenku zrakoma
svýma, však vzdor velikému štěstí, jež ho
ovládalo, zmizel nebeský zvěstovatel jeho
osvobození mezi rty jichž vřelý polibek
v brzku měl odvážné ženě tlumočiti dík
manželův.
Nechápal souvislost celého záměru; po
rozuměl jen tolik, že se na stráži bude
nalezati přítel, kterýž mu pomůže. Kde
však byl sud, do nějž měl vlézti?
Následující den musel vše vy8větliti i
umínil si, že se bude spravovati okolnost
mi. Zvolna, velmi zdlouhavě uplynula noc,
již téměř bez spánku ztrávil a když k ránu
příroda právo své požadovala a milé
obrazy obrazotvornost jeho mu vyluzovala, vyděsil ho drsný hlas dozorcův.
Klidně přijal ranní pozdrav - vždyť d lí
tal, že t > jest poslední. Po ranní p >bož
nosti šlo se do práce a n’kdy nekonal ji
tak rád, jako dnes, nikdo nepracoval Lak
radostně jako on. Konečně nadcházela
hodina osvobození, dosud však neobdržel
od nikoho sebe menší znamení, dle něhož
by se byl mohl říditi.
Když káranci byli z dílny puštěni, více
letěl než vycházel ven - u domu postave
ná stráž lhostejně tu přecházela. Tu spo
zorovalo oko jeho tamto u vody, ani ne
padesát kroků od něho vzdálený sad Jaši
čtyry stopy vysoký — to musel býti sud,
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jenž měl sloužiti k jeho zachránění. Hle že se tam dostala spíše při odrážení od
děl poznenáhlu přilákati tam několik břehu než jiným spůsobem.
spoluvězňů i dozvěděl se od jednoho z
Jak dlouho takto plul, nevěděl; zdálo
nich, že v sudu byly dříve naloženy šun se mu to býti věčností. Tu pojednou na
ky, neboť sám pomáhal šunky odnášeti.
razil Bud o předmět nějaký — byla to
Gibson pohrával si se su tem a nikomu loďka. Vzhlednul do výše a blažené oko
ženy pohlíželo v jeho. Bolestným i obla
nemohlo býti nápadno, že se mu při tom
sud převalil a až k pokraji vodnímu sku žujícím zároveň byl výjev shledání a
tálel —zrovna tak jak si toho přál. Nikdo teprve pak, když opatrně vystoupil z
nevzal si tu práci, aby sud zase postavil
nebezpečné své loďky, podle ženy své
— všichni odešli.
usednul a statný veslař s člunem k břehu
Pátravě pohlížel mladý muž na pobřeží zamířil, teprvé pak probudil se v něm
pevniny—bystré oko nepochytilo žádnou celým žárem pocit vděčnosti vůči ženě,
známku. Domýšleje se, že ho nikdo nepo kteráž se přece jen o vědčila.
Betsy na nic
zoruje, pohled
nezapomenula.
nul na stráž vojín pokynul
Nej prvé rozba
lila nový ele
hlavou. O šťa8t
gantní oblek a
ná myšlenka —
vojín musel bý
rychle svěřen
oblek trestniti jeho ochrán
cem! Srdce mu
cký vlnám, no
bušilo, jako by
vý klobouk vy
tažen ze škatule
se radostí i stra
vedle ní stojící
chemrozskočiti
a i břitvu přine
mělo.
Čas k odpo
sla s sebou. —
činku povolený
Nebylo nic plat
chýlil se ku
no—vous ustřikonci — zname
hán nůžkami a
ní k započetí
zbytek pak o,.o
práce zavznělo;
len.
vzdálil se více
Na půl cestě
od budovy iež
mezi Brookly
ostatní a vra
nem a Jersey
City, tam, kde
cel se pokud
řeka „Hudson“
možno nejzdlou
^Richard
havěji. Byl po
jest nejširší, usledním — u
dálo se líčené
dveří stál jeden
tu setkání i pře
ze strážců — odvážný krok musel býti vlečení. Při zachmuřené obloze sotva lze
učiněn.
8 břehu druhé strany dostřehnouti — ne
Kráčel k sudu, jako by ho chtěl zved- museli se tudíž obávati odkrytí.
nouti.
Zakryjeme přísahy a doklady, objasňo
„Nyní rychle!“ zvolal za ním hlas ně vání a ujišťování, jež nyní vyměněny,
jaký — mohl to býti jen vojín — Gibson závojem lásky, kteráž i tento čin provedla.
však ho více neviděl. Vrhnouti se na zem Na nás jest jen podati zprávu co jsme
a pozadu do sudu vklouznouti bylo dílem zvěděli ze sladkého šepotu dvou šťastných
jediného okamžiku. Rukama se odrazil a lidí o skutečnostech. Betsy byla po dlou
sud počal se pohybovati. Kvapný pohled hém a neústupném naléhání od otce
poučil ho o proudu a po proudu plul k svého provázena na sever i musela skoro
moři. Skrčil se uvnitř na dno a tak pra projiti řadami severních vojů až do Vir
ginie již vniknuvších. Po celé dny šli
coval k tomu, že se otvor sudu nad povr
chem vodním udržel; seděl klidně, ani se pěšky, aby se vyhnuli předním strážím a
nehýbaje, aby se sud nepřeklopil. V sudu teprvé když přišli na území severní po
bylo sice na střevíc vody, zdálo se však, užili železnice. Často byvše zastavováni
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a při přestrojení, v němž vězeli, až na

kůži prohledáváni, koupili si teprvé v
Západní Virginii nový šata prostředky k
tomu, jakož i k jeho zachránění ukryla
žena velmi důmyslně ve spůsobě něko
lika bankovek ve svém vlasu.
Zdlouhavou cestou o své zásoby, jež na
zádech nesli, připraveni jsouce a neodva
žujíce se bankovky lačným i nedůvěři
vým nepřátelům ukázati, museli, když
jim něco málo jižních peněz, jež s sebou
vzali, došlo, častokráte potravu i přístřeší
vyprosili předstírkou, že jsou vydranco
vanými vlastenci. O zatknutí i odsouzení
mladého muže byli hned po tom, když se
to vše stalo, zpraveni severními časopisy,
kteréž nad tím tropily velký povyk.
„Od té chvíle neměla jsem více pokoje,
můj Henry,“ pravila zmužilá žena, „i
přísahala jsem, že raději zahynu, než
abych se vzdala pokusů o tvé zachránění.
Strachovala jsem se jen toho, že bys se
mému počínání na odpor stavěl a mne co
nehodnou od sebe odpudil. Vytrpěla
jsem dosti proto, že jsem tě nechala se
vrhnouti v neštěstí, nemyslela jsem však,
že se obrátíš do Nového Yorku a tak
dlouho váhati budeš. Volala-li mne dříve
dětinná má příchylnost k rodičům, musíš
nyní poznati co zmůže láska ženy!“
„Zanech nyní vzpomínek na minulost a
raděj rozvažujme, co máme počíti; že
nepůjdu na jih, myslím, že považujéš za
věc ujednanou. Jsem sice nyní, kdys mne
s tělem duší uloupila, tvým majetkem,
doufám však, že mi v tom ohledu po
volíš.“
„Byl bys sice prozatím na jihu bezpeč
nějším, jest však věcí nekonečně obtížnou
prodrati se voji válečnými, tak že se vůli
tvé, kteráž se značí v úmyslu zůstati ná
severu, tím raději podrobuji, an i můj
otec věc jihu za ztracenou považuje. Ge
nerál Butler obsadil již Nový Orleans a
celé Missouri i Západní Virginie nalézají
se v moci severu.“
„Já sám jsem odhodlán vstoupiti do
vojště i budu tam nejbezpečnějším. Co
však mám počíti s tebou? Zde nemůžete
zůstati, neboť otec tvůj není na severu
jistým, kde ho každý zná!“
„Jakmile tě uvidí a úmysl tvůj sezná,
vrátí se do Mississippi i bude již vědět
jak se uchrániti. Já však potáhnu s tebou
do války i najdu při ošetřování zraněných
v poli aneb v některé nemocnici zaopa

tření. Nabudu poklidu svého jen pak,
budu-li ti na blízku!“
„Však hrůzy války, — surovosti, jimž
budeš dána v šanc?“
„Znám již válku a nelekám se více její
následků.“
Člun přistál pod Jersey City k pevnině
a brzo sešli se manželé s bývalým tajem
níkem Floydem. Noční vlak dopravil je
do Filadelfie a po několikahodinném
spánku rozloučili se otec a dcera navždy.
Rozloučení Floyda se zetěm bylo zdvořilé
a chladné, ačkoliv tchán po naléhavých
prosbách odpuštění Gibsonovo vymohl.
Bylo to naposled co i oni se měli viděti,
neboť již po třech dnech, právě když oba
manželé v Baltimoru do vojště vstoupili,
aby záměr svůj provedli, stihla je pověst’,
že Floyd byl co domnělý zvěd polapen a
bez všech okolků zastřelen.
Hrůzozvěsť ta působila strašně na mysl
ubohé Betsy; právě nyní, kdy zamýšlela
na nějakou dobu od svého manžela se
odloučiti, hrozila jí rána tato záhubou.
Manželově péči svěřila dítko, kteréž ne
chtěla vyeaditi v útlém jeho věku nebez
pečím obtížného putování a bez přátel,
bez podpory by tu byla stála, kdyby ji
osud i o manžela byl oloupil. Ale i nyní
přemáhala bolest svou, neboť věděla, že
potřebuje veškeru sílu svou, měla li plniti
těžký úkol, jemuž se věnovati zamýšlela.
Vstoupila do vojenské nemocnice v
Baltimoru co ošetřovatelka i byla s rado
stí přijata. Pod jmenem slečny Sáry
Underhillové vydávala se za sestru vojína
Jana Underhilla, pod kterýmžto jmenem
manžel její přidělen důstojnickému sboru
generála Granta při třetím novo yorském
pluku. S nevšední obětavostí a věrností
oddala se pěknému svému povolání a
modlitba mnohého umírajícího, jakož i
žehnání pozdravujících provázelo její kročeje. Nejen že se stala vzorem jiný n—ona
i v případech, kde bylo zapotřebí zej mena
pevné vůle a odvážlivostí, vždy byla první
u lékařů. Sta vyměněných zajatců, kteří v
hrozném, nelidském stavu od jižních států
jako kostry ve svou vlasť byli posláni,
podlehli tu mukám vytrpěným a Betsy
byla nejen ulehčovatelkou, ale i utěšitelkou trpících. Mnohá mladá krev, kteráž
s odvahou a nadšením táhla do bo e proti
zhoubné rakovině, tak mnohý jun, jenž
byl jat a teprvé po dlouhém, mukyplném věznění vyměněn, v její rukou vy-
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pustil poslední vzdech, ženě neb matce
doma dlící, určený.
Tak účinkovala požehnaně ve svém
oboru, mezitím co manžel její na poli
cti prsa svá nepřátelským kulím vystavo
val. \ ítězný sbor, v němž sloužil, prodral
se pod hrdinným svým vůdcem až do
Centreville, zde však musel couvnouti
před přesilou. Odražen a pronásledován
jízdou odštěpenců byl s malým oddílem
své 8etniny rozprášen a upadl v zajetí.
Nedostávajíc od něho po několik měsíců
žádné zprávy, pohroužila se Betsy v hlu
bokou trudnomyslnost a hledajíc útěchy v
odpočinku neznajícím namáhání, sama se
roznemohla a ulehla, aby více nepovstala.
Tu docházely znovu zprávy o hanebném
zacházení s vojíny vězněnými v Libby u
Richmondu, zprávy, jež všechno dosavádní líčení muk a ohavností překonaly.
Hladem byli prý zvolna k smrti mučeni a
pod šírou oblohou byli každé jen možné
povětrnosti vysazeni vojíni, kteří byli
držáni na ostrově jednom v řece Jones,
tak že denně mnoho a mnoho mrtvol
vojínů, kteří zemřeli třeštivostí, do vody
naházeno.
Zprávy tyto zdrtily druhdy silného
ducha naší hrdinky tou měrou, že nebylo
možné pomýšleti na zlepšení jejího stavu.
Zemřela za několik dní, v posledních
svých hodinách jsouc při vědomí, ze
mřela jako pravá Amerikánka, oddána v
osud svůj.
A dobře, že se tak stalo, neboť brzo na
to došla strašná zpráva, že Henry Gibson
z AVasbingtonu, ve vojští pod jmenem
Jana Underhilla známý, uprchlý káranec
z Blackwelľs Islandu ve vězení v Libby
byl zastřelen od mladého jižního nováčka,
když se vzdor zákazu jednomu oknu
vězení příliš přiblížil.
Tak skončil jeden z těch mnohých, kte
ří co řádní muži pro blaho vlasti zbraň
pozvedli — muž, jenž z lásky ku své rodi
ně vzal na bedra svá cizí vinu, za niž
nevinně pak musel pykati spůsobem na
nejvýše krutým!
II.

Jste vy to, desátníku?
(Z denníku starého vojína).

JByla noc neproniknutelně tmavá. Vítr
hrozně hučel, déšť lil se proudy s oblak
a les šun.ěl jako rozbouřené moře. A: ůj

soudruh, Tomáš Burk a já sotva jsme se
mohli v stanu na vzájem poznati, čekajíce
na zavolání Ilarry Jonesa, desátníka strá
že, kterýž nás měl na naše stanoviště
posiati. Nemuseli jsme naň dlouho čekati a brzo byl každý ». už na svém místě.
Mé stanoviště bylo značně od tábora
vzdálené, na pokraji k severu s lesem
hraničícího kukuřičného pole, jež se táhlo
ve vzdálenosti dobré míle. Bylo to místo
velmi osamělé, neboť soudruh můj stál v
značné ode mně vzdálenosti. Vítr vál do
zeleného listí a šumot tím povstalý bylo
možno porovnati s temným sténáním pu
tujících duchů. Temnota byla tak veliká,
že jsem předměty v nejbližším mém okolí
jen v nejistých obrysech a s těží rozeznati
mohl. Jako z konve proudil na mne déšt?
a v malé chvíli byl jsem až na kůži pro
moklý. Střevíce mé — pravé to dělové
lodice z kraviny — byly vodou tak napl
něny, že při každém kroku zapištěly jako
podsvinčátka, jež se vesele v kalužině
povalují.
Počalo mne mraziti i přecházel jsem
rychle sem a tam, abych se zahřál a aby
mé údy zůstaly ohebné, cvič‘1 jsem se v
zápase s bodákem, při čemž jsem podnikal
zoufalé výpady do vzduchu. V neilepším
takovémto cvičení byl jsem vyrušen krá
kajícím nějakým hlasem za mnou.
,,j8te vy to, desátníku? Jste vy to, de
sátníku?“ volalo to podivným hlasem.
„Kdo to?“ volám, mžiknutím se obra
ceje a natahuje kohoutek své pušky.
„Jste vy to, desátníku? Jste vy to, de
sátníku?“ opakovalo to jako prvé. Zdálo
se, že hlas ten vychází z místa jednoho
poblíž plotu, kterýž mne odděloval od
kukuřičného pole; nebyl jsem však s to,
mluvícího viděti.
„Kdo to?“ volám ještě jednou a blíže
se, napínám všemožně zrak svůj.
„Jste vy to desátníku? Jste vyto, de
sátníku —“
Hlas pojednou umlknul, když jsem
přišel až ku plotu. Sklonil jsem se, abych
mezerami v plotu na kukuřičné pole podívati se mohl — na jednom kůlu spatřil
jsem velkou žábu. Když sem se na ne
stvůru tu podíval, zamžhourala na růne
nejpr é jedním, pak oběma očima tak
potměšile, jako bv mně říci chtěla: „Jak
jen může mé krákání postrašiti rozumné
ho člověka“ i musel jsem se mimovolně
zasmáti.
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„Jakže,“ pravil jsem pro sebe, „jest to i ukryl se v poli kukuřičném, aby si se
možné, abych byl krákot žáby považoval mnou ztrop 1 žert. Znovu k plotu se vrá
za řeč člověka?“
tiv, vrazil jsem pažbou své ručnice v
Po krátkém uvažování musel jsem do- místo, odkud se mi zdálo že hlas vychází,
znati, že tomu opravdu tak bylo a sám na zamýšleje tak pokušitele mého pořádným
sebe se zlobě, že jsem se svou vlastní šťouchnutím potrestati.
Však v tomtéž okamžiku objevil se nad
obrazotvorností takto dal oklamati, pokra
čoval jsem ve své obchůzce. Sotva však kukuřičnými stonky dlouhý krk, na němž
že jsem několikráte svým stanovištěm trčel bílý, vyhublý obličej — obličej to, z
prošel, zavzněl krákavý hlas zn vu:
něhož na m e dvé hluboko vpadlých očí
„Jste vy to, desátníku? Jste vy to, de 8 leskem zlověstným pozíralo.
„Jste vy to, desátníku — desátníku?“
sátníku?“
Jedním skokem byl jsem zase u plotu, tázal se mne tímtéž hlasem jako dříve.
pevně jsa přesvědčen, že jsem tentokráte
„Kdo jste?“ zvolal jsem skoro polekán
slyšel hlas člověka. Nikoho jsem však duchovitým tímtéž hlasem jako dříve.
„Jsem rebel — rebel — rebel!“ skřeho
nespatřil, jen žába seděla vážně a důstojně
na kůlu jako prvé.
talo to. „Zastřelili mne u Fair Oaks. Jsem
,,Vezmi si tě ten neb onen rohatý!“ mrtev — mrtev — mrtev, duch můj však
zvolal jsem skoro zlostně, „která pak žije - hledám desátníka — desátníka —
vzdělaná žába kráč * při takovémto zpro- desátníka, který mne zastřelil!“
padeném počasí?“
V tom spatřil jsem v pozdvižené jeho
Jako na posměch zavznělo to znovu:
ruce blvsknavý nůž i uskočil jsem rychle
„Jste vy to, desátníku? Jste vy to, de nazpět; současně však jsem přiložil pažbu
sátníku?“
k líci a míře zrovna do čela rebela, střelil
Udiven ustoupil jsem zpět — slova mo jsem.
hla vycházet jen ze žáby. Pohlížel jsem
Ozvěna opakovala ohlas výstřelu. Jihan
na ni s vyvalenýma očima a s o evřenými stál neporušený na svém místě i pohlížel
ústy. Jaká to musela býti žába, kteráž na mne zapadlýma, nadzernskýma svýma
měla hlas člověčí? Na každý spůsob bylo očima. Věděl jsem, že jsem dobře mířil,
v tom něco zázračného. O mluvících ptá že ručnice má byla ostře nabita. Bylo mi
cích jsem již slyšel; o mluvících obojži divně okolo mysle i myslím, že mi kolena
velnících, jmenovitě o žábách nikoliv! drkotala, když jsem jako omámený na
Žába přede mnou se vyi ínající byla na podivný zjev přede mnou pohlížel. Mluvil
každý spůsob zvířetem zázračným, zvlášt pravdu - nebylo to maso a krev, byl to
ností, již musím ukázati svým soudruhům. pouze vzdušný zjev, jímž kule má prolétla,
Musel jsem žábu polapili a to bylo snadné. aniž by mu byla ublížila, jako by byla
Rychlým hrábnutím dostal jsem ji do prolétla kouřem neb párou.
ruky a byť se i vzpírala, musela do mé
„Hihihi!“ smál se přízrak i opakoval
brašny. Pokračoval jsem pak jako dříve zase dřívější své volání desátníka. Pak
ve své obchůzce. Sotva však, že jsem se ale předstoupil a položil ruku svou na
vzdálil na pět kroků od plotu, zaslechl plot — jak vyhublou, suchou to ruku!
jsem zase skřehotající hlas žádající desát Domýšlel jsem se, že přeskočí, aby se na
níka a byl jsem ještě více překvapen tím, mne vrhl i postoupil jsem o několik kroků,
že má žába, jak se zdálo, s provoláváním abych se bodákem bránil. V tomtéž oka
tím neměla co činiti. Abych se určitě pře mžiku však jsem slyšel blížící se kročeje,
svědčil, přiložil jsem ucho k brašně i viděl jsem ?áři svítilny a za chvilku stál
čekal jsem na opakování pozoruhodného přede mnou desátník od stráže se šesti
volání.
■ statečnými chlapíky, kteří výstřelem mým
Nemusel jsem v postavení tom dlouho byli přivoláni. Musím se přiznati, že se
setrvati, neboť za několik minut se volání mí ulehčilo u srdce, když jsem spa řil tuto
opakovalo. S pocitem jakéhosi zklamání posilu.
upustil jsem brašnu, neboť má žába ne
„Proč jste střelil?“ tázal se mne můj
měla a provoláváním co činiti, jak jsem se představený.
z počátku domýšlel. Hlas ozýval se z
Ukázal jsem na místo, kde před chvil
místa, kde jsem žábu chytil i domýšlel kou útočník s pozdviženým nožem stál —
jsem se, že některý z mých soudruhů chlapík byl ten tam. Vyprávěl jsem co
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mi bylo zažiti a všichni se mi smáli. De
„Nyní, ty strašedlníku,“ pravil Harry
šatník tvrdil, že jsem bojácným a že jsem Jones, „se naň podívej, není-li z masa a
se dal más i svou obrazotvorností. Já k ve!u
„Nikoliv,“ odvětil jsem, „vidím jen
naproti tomu setrval při svém tvrzení i
dostalo se mi posměchu za viděl.
kůži a hnáty;“ a opravdu to byla postava
„Pfuj!“ pravil desátník, „tak velký zbědovaná, jíž šílenství i hlad z obličeje
chlap a bojí se v noci státi na osamělém vyzíraly.
stanovišti!“ — Pak mne opustil a vrá
„Nyní mi ukaž svou ručnici,“ pravil de
sátník „snad
til se do tá
boru. Zlobil
vystřelil ten
to chuďas a
jsem se, že
nikoliv ty!“
jsem se stal
předmětem
Prohlídka
posměchu i
však ukáza
pokračoval
la, že z mé
jsem ve své
pušky vystře
obchůzce. —
léno a já byl
Ostřeji než
přece znám
co velmi do
dříve vzal
brý střelec.
jsem však
podezřelé mí
— Vrátil mi
sto na muš
proto zbraň.
ku, nebyl
Však při roz
jsem ale ví
breskujícím
ce znepoko
se denním
jován žád
světle viděl
ným zjevem
jsem, že to
a když jsem
nebyla m á
brzo na to
ručnice, ný
byl vystří
brž mého
dán, odebral
soudruha
jsem se do
Burka a že
svého stanu.
jsem ji na
Asi za ho
stráž se ubí
raje , místo
dinu jsem
byl vyburco
m é vlastní
vzal. Burk
ván hlasem
muže, kterýž
měl stráž na
stanovišti
po mně stráž
číslo čtvrté
přijal a stráž
ní četu volal.
poblíž majo
Jsa zvědav
rova stanu a
^William fähakespear.
měl-li i on se
poněvadž dů
stoj nik tento
zjevem mým
co činiti, chopil jsem se své pušky a po jednou od stráže byl zraněn, nesměla
spíšil jsem k místu osudnému. Tu stála tato nikdy více na ostro nabíjeti.
Celkem bylo mi milo, že dobrodružství
stráž i držela „zjev“ pevně za límec.
„Jste vy to, desátníku — desátníku — ' mé vzalo takového skončení, neboť bych
desátníku?“ skřehotal zajatý obklopený si nikdy nebyl odpustil, kdyby kule má
přispěchavšími vojíny. „Jste-li to vy, de ubohého choromyslného byla zasáhla.
Poněkud zahanben obohacením svých
sátníku, — povězte mi to —jsem rebel —
rebel — rebel — byl jsem zastřelen u přírodovědeckých vědomostí, vypustil
jsem nepozorovaně žábu z brašny, neboť
Fair Oaks — “
„Chlap jest pomatený !“ volali mojí jsem ji ve svém rozčílení přinesl až do
soudruzi.
táboru.

SLIBÚryvek z prorvaného žití. — Z angličiny od J. Č.

®Jc)ylť překrásný večer májový. Oblo- toho — leč jednou se to státí musí a
ha poseta byla nesčetnými, třpy okamžik ten nyní nadešel!”
Hlas tento, který přerušil velebné ti
tícími se hvězdami a lehký vánek pohrá
val čtveračivě haluzemi stromů zahrad cho zde panující, nebyl více hlas svěží,
ních. Květiny, denním parnem k zemi mladistvé dívky, ačkoliv dle postavy
skloněné, zvedaly se nyní jako po del každý by ji za takovou p »važoval.
ším spánku, občerstveny byvše chladí
Byl to hlas ženy — a dle bolu, jaký
cím větrem a vydávaly příjemnou vůni se ve slovech jevil, ženy nanejvýše tr
kol.—
pící. Byl to hlas ženy, která po tolike
Byl to večer, o jakých v básnických rých bouřích na vlnách lidského žiti ko
čítáme knihách, chtějí-li vyhledati nej nečně chtěla — doufala vplouti v po
příhodnější dobu k uzavření smlouvy kojný přístav, kde mělo se jí za všechen
věčné — dvou se milujících srdcí.
bol dostati konečné odplaty.
Z oken pěkně vystavěného domu vr
,,Kéž by jen přišel,” ozval se opětně
háno bylo světlo po zahradě a přes o- ten samý hlas, — ,,moje odvaha klesá
světlený tento jeden pruh přešla právě každým okamžikem’ a on nepřichází.”
vysoká, v tmavý oděv zahalená posta
Sotva slova ta vypustila, objevil se v
va ženská.
osvětleném pruhu dlouhý stín a v dru
Přejdouc opětně přes osvětlený pruh
hém okamžiku již stál muž vedle temné
zůstala tiše stati a zdálo se, jako by na
postavy ženštiny.
slouchala. Dosud se nikdo neblížil a ze
Podal ji obě ruce, které ona přijala,
stísněných prsou vydral se hluboký
i
načež
náruživě strhl ji v svoji náruč a
vzdech. Měla býti v očekávání svém
takto hovořil:
sklamána?
,,Služka řekla, že naleznu paní JarChvíli bylo ticho a po' několika mi
nutách objevila se postava opětně v o- dinovou v zahradě. Ale nebe —jest to
světleném pruhu. Bledý a spanilý obli moudré vyjiti za noci ven v tak lehkém
čej pozvedla k třpytícím se hvězdám, oděvu? Ah, ty přece nechceš chorobu
jako by je o radu žádati chtěla a koneč zúmyslně přivolati?”
Jaký to rozdíl hlasu oné dámy a hla
ně s jakousi rozhodností pronesla:
„Jsem rozhodnuta; učiním, jak jsem su nově příchozího. Tam bol a nevý
si usmyslila. Dnes — ano dnes řeknu slovná sklíčenost — zde jeví se bujará
mu vše. Bála jsem se — děsila jsem se mladost a ohnivost mladého muže.
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"„Jsem ráda, že jsi přišel, Denis,'1
pravila žena, jako by jeho slov ani ne
byla slyšela, „dnes ti chci něco říci.”
„Jaký to podivný hlas. — Obávám
se, že mi máš říci něco velice důležité
ho a snad truchlivého; však,” dodal,
nutě se k veselosti a přitiskl milovanou
ženu těsněji k sobě, „doufám, že onen
ton vxtvých slovech nemá nic společné
ho s tím, co mi sděliti chceš.”
„Denis,” pokračovala žena a sněho
bílý obličej svůj schovávala na jeho pr
sa, „dnes chci mu viti s .tebou o něm —
° Jardinovi.
„Ne, jenom dnes ne!” zvolal Denis
prudce, „buďme šťastnými tento večer
—a prosím tě o to snažně, zapomeň na
něho,” doložil něžně, hladě černý, bo
hatý její vlas. „On je pro tebe mrtev
— jak dlouho tomu již?— Ach nechrne
toho,— tys jej nemilovala, ten překrás
ný dar, lásku — uschovala jsi pro mne
a to mi postačí; jsem šťasten při této
vzpomínce a o něm více nemluv. Tu
vzpomínku vyrvi ze srdce a buď šťast
nou, jako jsem já, tvůj Denis.”
„Pravdu díš, Denis,” počala dáma
mluviti hlasem vážným, „jájej nemilo
vala, bůh tě živ, že ne. Jediné přání
mé jest, bych mohla vzpomínku na ně
ho z mysli vypuditi. Však tobě musím
něco říci, a pozítří—”
„Pozítří,” přejal ji slovo náruživý
mladík, „pozítří nejsi více jeho vdovou,
nýbrž mojí chotí — mojí vroucně milo
vanou chotí.”
V slovech mladíkových jevila se ta
ková blaženost a takové štěstí, že paní
Jardinová mimoděk se k němu těsněji
přitulila a sevřela jeho ruce, jako by se
bála, by zlý osud jí ještě toto snad ne
vyrval.
„O Denis,” pravila po chvíli hlasem
slabým, „můj manžel však nezemřel!
Tři měsíce po naší svatbě k mému žalu
jsem se dozvěděla, že nebyla to láska
co jej pohnulo fnne za ženu pojmouti.
Byla jsem dědičkou bohatého rodu

Hawlesley a to jej pohnulo, že se uchá
zel o moji ruku. Za šestnáct neděl mne
opustil a žil raději v chudobě s dívkou,
kterou miloval,”
Po vyslovení tohoto tajemství vše
vůkol zůstalo ticho, jakoby v úžasu na
slouchalo vypravování nešťastné ženy.
I ty haluze na stromech přestaly se pohybovati.
Mladý muž po malé přestávce sevřel
milovanou ženu těsněji v náruč a pravil:
„Ma ubohá, jaký žal, jaký bol nevý
slovný jsi ty přestátí musela, leč, již
je po všem. Nemysli na to víc, — od
dnešního dne na to zapomeň, tvůj De
nis tak prosí. Považuj to jen za nepří
jemný krátký sen, po kterém nastává
tím radostnější procitnutí. Nyní miluješ
ty mne —viď, že mne miluješ?”
„Miluji — miluji — jak jen žena milovati jest sto!” zvolala dáma a tiskla
mladého muže na rozbouřená ňadra svá;
„vždyť jsem nyní samotna na tomto
světě; otec a matka jsou mrtvi — jsem
opuštěná žena a ty se mne ujímáš. Ne
mám nikoho na tom šírém světě, vyjma
tebe!”
„Zanech tedy minulosti a věnuj se
budoucnosti,” promluvil mladý muž.
„Buď šťastnou. Jsi krásná, bohatá a
zítra již státi se máš chotí muže, který
miluje tě více nežli svůj vlastní život,
ano více nežli svého boha.”
„Krásný obraz mi kreslíš, zajisté,”
prohodila žena se smutným úsměvem,
„druhou stranu jeho však nezdáš se pozorovati.”
„Zde není žádné druhé stránky,”
prohodil jinoch.
, ,0 jest, Denis, jest, pravila panf
Jardinová; jen považ: ty jsi tak mladý
a krásný a já zde stojím se svou smut
nou minulostí — deset roků vdovou již.
Není to odvážlivé od tebe, tvůj osud
pojiti s mým ? Byla bych šťastnou, kdy
bych jen nebyla starší tebe — takto
ale—”
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„Jsem již jeden a dvacet—”
„A já osmadvacet/’ dodala paní.
„Sedm let starší tebe. O Denis, já se
lekám, že činíš se nešťastným. Snad by
jsi učinil mnohem lépe, kdyby jsi za
pomněl.”
„Nemluv více takto,” řekl mladík a
uzavřel rty její vřelým polibkem, „já
tě miluji, to ti postačiž. Pojď, opusťme
toto místo. Onen děsný klid má na te
be přílišný vliv, že se všeho lekáš; pojď
me do vnitř, bycli při světle nahlédnouti mohl do těch tvých očí, které tak
zbožňuji.”
A objav při slovech těchto milova
nou ženu kolem pasu, odváděl ji z to
hoto místa a po malé chvíli zmizeli oba
v chodbě.
II.
Druhý den ráno, když vycházející
slunce paprsky svými počalo zlatiti vr
cholky hor, vidíme v komnatě paláce
jednoho stati paní Jardinovou, ana na
stole urovnává nově natrhané růže.
Na bledé tváři její vryt byl přestálý
bol písmem zřetelným. I když k úsmě
vu nutila se, byl to úsměv truchlivý —
neveselý.
Paní Jardinová byla ve vůkolí po
važována za krásnou a to vším právem.
Její černé oči vynikaly pod mramoro
vým, klenutým čelem a celý obličej
vroubil hustý havraní vlas. Však ne
jenom že vynikala paní Jardinová krá
sou tělesnou, i mezi sousedy považová
na byla co vzor dobroty a laskavosti.
Snad proto, že byla až příliš dobrá,
byla tak pronásledevána krutým osu
dem.
Dnes byla paní Jardinová podruhé
nevěstou. První její manžel opustil ji
za krátký čas po sňatku — a nyní došly
ji zprávy, že nejspíše někde bídně za
hynul a proto konečně po desítiletém
vdovství odhodlala se za chotě pojmouti
mladého muže, který ji chtěl obětovat i
vše, své mládí i své bohatsví.

Paprsky ranního slunce vnikaly vel
kými okny do komnaty šťastné nevěsty
a paní Jardinová, pozvednuvši zraků
svých k modrojasné obloze, prohodila
se slabým úsměvem:
„Šťastná jest nevěsta, na kterou ran
ní slunce se usměje.”
Zamyslila se nad tím, co byla řekla.
Z myšlenek těch konečně byla vyru
šena příchodem svého sluhy.
„Co jest?” táže se paní, ohlednuvši
se na polo.
„Venku stojí muž, který si vás přeje
viděti, madam,” oznamoval sluha; „řekl
jsem mu sice, že jeho návštěva v dneš
ní den slavný právě nebude vhod, leč
on se zdá býti neodbytný a praví, že
vás dlouho obtěžovati nebude.”
„Jeho jméno?”
„To neudal, řekl že záležitost důle
žitá vede jej sem, kterou osobně s vámi
musí vyřídit.”
„Uveď jej sem,” pronesla paní a obrátivši se, urovnávala na spěch růže
na stole.
Po malé chvíli otevřely se zvolna
dvéře a muž, bledý a vyžilý v ošumě
lém obleku vstoupil do vnitř.
Paní Jardinová obrátila se, aby při
vítala neznámého hosta. Však sotva že
pohledla v zmořenou tu tvář, zbledla je
ště více, bílá růže vypadla jí z ruky a
celá postava její se chvěla.
Teprve po delší chvíli, když seznala,
že skutečně zrak její neklame, vypustila
ze sevřených rtů:
„Robert Jardin!”
Neznámý muž na to neodpověděl.
Stál zde nehybně jako mramorová so
cha a mdlé své oči upíral rta spanilou
tvář své ženy. Vypadal jako démon,
který svou nebohou oběť pronásledo
vali chce až na konec života.
Byl to skutečně Jardin.
Chvíli oba stáli proti sobě, slova ne
mluvíce. Paní klesla konečně do po
hovky a zastřela svůj zrak bílým šát
kem.—
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Nyní ujal se Jardin slova.
,, Přišel jsem," pravil hlasem hlubo
kým, jako by z hrobu vycházejícím,
,,abych vyvrátil onu mylnou domněnku
o mé smrti. Slyšel jsem v daleké kon
čině před někoPka dny, že hodláš se
znovu provdati a cestoval jsem pěšky
dnem i nocí, bych v čas ještě ti ozná
mil, že jsem živ."
S těmito slovy pokročil ku předu,
však paní rychle povstala volajíc:

mojí chotí. Nyní jsem ti řekl vše a pro
to jdu. Chtěl jsem pouze uchrániti tě
před hanbou, neb pravda by po tvém
sňatku přec jen přišla na jevo. Buď s
s bohem—’’ a s těmi slovy vyhublá,
zmořená ta postava plížila se zvolna ku
dveřím.
,,Roberte," zvolala za ním nešťastná
paní; ,,odpusť mi, vím že jsi nechtěl
ke mne být ukrutným. Však slyš," do
dala vášnivě, „před desíti roky zničil

Na Sylvestra.

„Jest to přec jen svátá pravda, že je rok od roku li&ře. — Loni touto
dobou měl jsem již pořádnou opici, kdežto letos počínám dostávat teprvé
řádnou žízeň

,,Nepřibližujte se ke mne, pane! Váš jsi mé mládí a mé jméno jsi zneuctil.
dech mne otravuje!”
Ty jsi zničil mé štěstí, moji lásku, vše,
Muž ustoupil opět ke dveřím a hlava co jsem jako drahokam chovala.
A
jeho klesla na prsa.
nyní, když po desíti letech osud mi o,,Neboj se mne,” pronesl po malé pět dopřál po štěstí sáhnouti, přicházíš
chvíli s povzdechem. ,,Ci myslíš, že je i o to mne oloupiti; oloupil jsi mne o
mi to rozkoší takto zde před tebou státi? minulost a ničíš mou budoucnost. Vše
Věz, že rád bych tě šťastnou viděl, — jest pro mne ztraceno, vše, a to jenom
leč něco mne hnalo sem k tobě, abych vinou tvou!"
vyvedl tě z omylu, že jsem mrtev, aby
Sir Jardin stál při těchto slovech tj_
jsi se nestala ženou jiného, jsouc dosud še, ruku maje na klice u dveří a lilavu
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na prsa skloněnou. Bál se pohlednout!
jí do očí, do očí ženy, kterou tak hlubo
ce kdysi byl urazil.
Konečně promluvil:
„Julie, k čemu mluviti o minulosti?
Zákon rozhodne ve tvůj prospěch. Po
žádej zákon o pomoc a jsi svobodna.”
„Toho nikdy neučiním, ty víš, že to
neučiním, by jméno mé objevilo se ve
spojení s takovouto záležitostí.”
,,Pak Julie,” pokračoval Robert Jardin, nezoufej přece; jsi mladá—já pro
dělal děsnou zkoušku života a snad již
co nejdříve svou životní dráhu skončím
a pakli ne — nu, já si k tomu sám —”
„Poberte!” přerušila jeho řeč paní,
,,nedomluv, já nechci za takovou cenu
své štěstí vykoupiti. Ač jsi mi ublížil
přec nežádám si tvoji smrt. Vždyť ty
isi musel také zkoušeti, vidím to na tvé
tváři.”
„Máš pravdu,” ujal se slova opět on
„zkusil jsem hrozně. To byl trest za
to, že jsem tě opustil, však trest tento
byl přílišný, Ač přál jsem si zemřít,
přec život ten tak křečovitě se mne
drží.”
Opět uplynula chvíle ticha, kterou
konečně paní Jardinová přerušila slovy:
„Kde jest ona?”
„Mrtvá,” odvětil on a lilaš jeho pro
zrazoval nejhlubší bol.
Při té vzpomínce zdálo se, že vzbudi
la se u paní znovu uražená hrdost a
ona pravila:
„Tyjsi’8 osud svůj určil sám. Ty jsi
chtěl byti šťasten a proto jsi obětoval
štěstí moje. A nyní, po desíti letech
přicházíš opět, by jsi mi štěstí z rukou
vyrval. O jdi Roberte, jdi, prosím tě,
jest to to poslední co od tebe ještě žá
dám..’
S těmito slovy klesla opětně do po
hovky. Jardin pozvedl očí svých a po
hledl na svou ženu.
Obraz ten, obraz zničeného štěstí, na
něho tak mocně účinkovalo, jako by jej
pronásledovat! měl po celý život.

„Netruchli,” pronesl smutně, „v pří
štím okamžiku již uslyšíš, že jsi svobod
na . . . ”
Ona neodpověděla a Jardin pohléd
nuv ještě jednou na svou oběť, obrátil
se a z ticha odešel.
Prošel chodbou a po malé chvíli ocí
til se venku.
Jemu právě naproti přicházel šťastný
ženich — Denis Halliwell.
„Jste vy pan Halliwell?” tázal se ho
Jardin.
„Ano,” pravil Denis vesele, „to jest
mé jméno. Přejete si něco?”
. ,Ano,” zněla odpověď a po výměně
několika slov ubírali se oba muži k
blízkému lesíku.

*

*

*

Za dvě hodiny od té doby, co rozešlí
se zde manželé Jardinovy, otevřely se
opět dvéře a do nich prudce vkročil
Denis.
Nalezl snoubenku svou ještě tak, jak
ji byl Jardin opustil.
Zdála se býti zničena.
„Ah, můj miláčku,” počal Denis liovořiti, „nermuť se a pozvedni očí svých
ke mne!”
Oslovená však neodpověděla, ba ani
sebou nepoh íula.
„O pohleď na mne,” volal rozvášně
ný mladík prudce, „či myslíš snad, že
nyní od tebe upustím? Ne! Bůh těží v že
ne! Nic na světě není s to cd tebe mne
odloučiti. Moje láska jest pevná jako
žulový balvan, který veškeré překážky
v cestu se stavící rozdrtí. Já zápas o
tebe podniknouti chci s celým světem
a musím konečně zvítěziti a tebe dostati!” —
Paní Jardinová po těchto slovech po
zvedla hlavu; pohled její byl smutný,
který nadšenému Denisovi nevěštil nic
dobrého.
„O proč jste přišel,” počala těžce
zkoušená žena mluviti hlasem slabým,
„o proč jste jenom přišel? Oh to jest

— 117

príliš—to více snésti nebudu sto. Jsem
nyní se všemi svými nadějemi u konce
— více nedůvěřuji si pro sebe co očekávati. Jsem zničena, navždy zničena.’’
Nikoliv, Julie,” pravil Denis, ,,já od
tebe neupustím! Já tak šťasten byl
jsem, že podařilo se mi získati lásku
tvoji a nyní měl bych se tebe vzdáti.
Má člověk ten, který tě opustil a kte
rý deset roků nenechal o sobě slyšet, k
tobě jakého práva? Nikoliv! Ty jsi mi
přísahala, že srdce tvé patří mně—”
, ,Na věky tobě, Denis,” zvolala paní
Jardinová, uchopivši jeho ruku;,, však,”
dodávala hlasem stísněným, ,,naše lá
ska, byť byla sebe větší, není s to vě
cem těmto dáti jiný běh. A proto tě
prosím, Denis, zapomeň na mne. Polib
mne ještě jednou a naposled. O slib,
že zapomeneš — na věky s mysle vypu
stíš nešťastnou, zlým osudem pronásle
dovanou Julii!”
,,Jak, Julie,” zděsil se mladý muž,
^,tebe mám zapomenout? Od tebe upu
stit? Na vždy z mysle obraz tvůj zapu
dit? Nebesa — jakou nemožnost ode
mne to žádáš, milenko má! Víš, co to
pravíš, když žádáš, abych od tebe upu
stil? Ty chceš, abych z prsou své srdce
si vyrval — ano ty žádáš· můj vlastní
život. Poslyš mne —ty mne musíš sly
šet,” zvolal a klesl před milovanou že
nu na kolena, ,,ty jsi žena — něžná,
milující žena; to jest vše. Ty ve věci
této nemůžeš a nesmíš rozhodo váti. Já
zde rozhodnu, neb jsem muž! Včera
snad jsem se ti zdál býti mladý, však
dnes jsem o deset roku starší.”
Ubohý Denis!” povzdechla paní a
více nepronesla ani slova, nýbrž necha
la mladého muže takto mluviti dále:
,,Já tedy chci čekati. Ať čekám se
be déle. Pojedu do cizích zemí, vždyť
si môžem důvěřovati a pak,” dodal
něžně, ,,za Čekání to budu pak tisíceronásobně odměněn tím, že staneš se mo
jí chotí.”

Paní Jardinová naslouchala slovům
těmto chladně — nepřerušila mluvícího
ni v nejmenším. A v této nápadné ti
chosti jevilo se pro Denise velmi málo
naděje.
Denis rozuměl mlčení tomuto a pro
to sklonil hlavu, jako by čekal hrozný
ortel.
Chvíli tak dleli mlčky, až konečně
paní promuvila vážně:
,,Ne, Denis, toť nemožno. Ty sám
věděti musíš, že to nemožno. Nic více
nemůže změniti to, co se bylo již stalo.
My můžeme upraviti sobě budoucnost,
leč nemôžem tak učinit s minulostí. Zá
kon nemůže mi dáti nic více, nežli svo
bodu — a svobodu mám, neb on slíbil,
že’se více nevrátí. Více od něho nežá
dám, než aby slovo své dodržel. To je
vše, co si pro nynější dobu přeji a v ostatní doufati nesmím.”
,,Však co stane se se mnou,” zvolal
mladý Halliwell žalostivě, ,,co stane se
se mnou? Pakli již sebe tedy obětovati
chceš, pomni alespoň na mne! Já dou
fám ještě a pakli mi tuto naději vezmeš,
béřeš mi můj život.”
,,Denis,” pravila Julie Jardinová,
,,což myslíš, že srdce mé nekrvácí,
když takto k tobě musím mluvit? Mlu
vím k tobě s rozvahou, chladně. Před
dvěma hodinami, když on objevil se na
prahu těchto dveří— zemřela jsem pro
tebe. V okamžiku tom veškeré ony
krásné naděje rozmetány byly jako ne
lítostnou vichřicí a tu jsem vytrpěla to
lik, jak jen člověk vytrpěti jest s to. O
Denis,” zvolala ku konci a velké Černé
oko naplněno bylo slzou, „mne povždy
napadalo děsné tušení, že nedojdu ni
kdy štěstí v životě svém. Nyní vím, že
toto tušení bylo pravdivé.”
Denis přivinul milovanou ženu na
svá prsa a líbal havraní její vlas. Byl
odhodlán neupustili od krásné ženy té
a vítězství svého byl si zcela jist, anať
láska v srdci ženy pomáhala mu v
boji tom.
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Leč zdálo se přec, že veškerá jeho vý
mluvnost, všechna ta láska není s to
odvrátiti paní Jardinovou od jejího ůmyslu, neboť prosila jej stále, by zkrátil
traplivý tento okamžik a opustil ji na
vždy.
To bylo pro mladého, tak náruživě
milujícího muže mnoho. Objav paní a
přivinuv ji ještě těsněji k sobě, schoval
mladistvý obličej svůj v hustých havra
ních kadeřích její a počal vzlykati.
Plakali oba.
Milovali se tak a přec osud jim nepřál
by spojeni mohli býti na věky. Koneč
ně po dlouhé chvíli promluvil Denis:
,, Julie— ty jsi tedy zvítězila. Uči
ním, jak si přeješ. Půjdu. Ty žádáš
tím život můj — nuž, obětuji jej, neb tě
miluji víc než vlastní život. Bych uše
třil tebe, chci zničiti sebe sám. Půjdu
— pryč, daleko. Však jen pod jednou
výminkou: kdyby jsi se někdy rozmy
slila, slib že mi ihned necháš vědět!.
Přísahej mi zde, že v tom okamžiku,
jakmile uslyšíš, že jsi svobodna, budeš
mi psáti. Ať jest to zítra, ať za rok, ať
za dvacet let třebas, buď jista že do
stavím se a byť bych byl sta mil od te
be, jakmile obdržím jediné slovo: „vrať
se”— vydám se hned na cestu. Chceš
mi to slíbí ti?”
„Slibuji,” promluvila mladá paní
vážně a podala mladíku svou bělostnou
ruku, „a pakli by jsi se nenavrátil, já ti
odpustím. A pakli se přec vrátíš—pak
------ ach — Denis, ukonči tento oka
mžik — řekni mi již s bohem, neb déle
to nesnesu!”
„Julie, řekni jen jediné slovo, by
chom se nemuseli rožloučiti— rozmysli
si to ještě — vždyť on se více nevrátí a
my budem šťastni— Julie, řekni „zů
staň a buďme svoji” a učiň sebe i mne
šťastna!”
Paní Jardinová však sklopila oči k
zemi a zavrtěla rozhodně hlavou— tak
že Denis více již neodvažoval se ji pře
mlouvat!. Objal ji opět a políbiv na

mramorové čelo, pravil klidně: „Buď
tedy s bohem,— ty moje světice. Jsme
oba ještě mladí, bychom mohli čekati.
Ta myšlenka mne bude síliti, že nekles
nu a budu očekávati jen toho dne, až
mi napíšeš: „Jsem svobodna, vrať se!”
Obrátil se se slovy těmi k odchodu.
Však sotva že vstoupil na prah, táhlo
jej to neodolatelně nazpět; obrátil se
ještě a upřev uslzený zrak na sličnou
ženu, pravil:
„Julie, promluv ještě jednou na mne
— potěš mne na dalekou cestu.”
A paní, klesnuvši do pohovky pravi
la slabě:
„Co mám ti ještě říci, Denis? Bojím
se, že zničila jsem mladý tvůj život. Co
ti mohu říci? Budu se vroucně za tebe
modliti, aby bůh dal ti sílu a ty jsi ko
nečně zapomenul. Oněch mne,” pravi
la rychle, když při slovech těch mladík
chtěl ji .»pět do náruče pojmouti, „dnes
se ti to zdá býti krutým — čas vše ale
napraví. Ty jsi mladý a silný —jdi do
světa, vrhni se v jeho proud a pakli do
staneš ode mne list „vrať se”—čiň pak
jak ti libo. Nepřijdeš-li věz, že ti nebu'du klnouti. S bohem!”
„S bohem,” zvolal Denis a oči jeho
poznovu zalily se slzami. „S bohem,”
zvolal ještě jednou a zanechal mladou
ženu s jejím krutým žalem samotnu.
„Budu-li přec někdy šťastnou?” vzdy
chla paní Jardinova a klesla do pohov_
ky, kde dlouho, dlouho v zamýšlení se
děla.
______

III·.
Od udalosti této uplynulo deset roků.·
Deset let — jaké změny nastanou
během dlouhé doby té v životě lidském.
Co tu zničených nadějí — co utrpení —na jiné straně opět mizí leta v samé
rozkoší a blahu.
K této třídě lidí, kteří šťestně trávili
oněch uplynulých deset let, nepatřila
paní Julie Jardinová. Byl to dlouhý,
nepřetržitý řetěz žalu.
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Kdo konečně může říci, že ten, jehož pakli vypustil mne ze své paměti —
před desíti roky miloval, že ten dnes nechť přijde! Chci jej aspoň viděti. —
těší se jeho vzpomínce — že vzpomíná Oli Denis,” zvolala a vroucně sepjala
na osoby ty s těmi samými pocity? Ta ruce, ,,jen jednou ještě slyšetitvůj milý
kových lidí zajisté na světě jest málo— hlas, jen jednou patřiti v ohnivé tvé
však jednou z oněch byla nešťastná oko—více si snad ani již nežádám!”
Chvíli opět seděla v zamyšlení, načež
Julie. Bylo tomu již asi rok, co stala
se opět dle zákona ženou svobodnou. povstala a přecházela po komnatě.
Manžel její, pan Jardin zemřel, když
,.Pět hodin,” promluvila opět, zasta
byl světem při veliké bídě se potloukal. vivši se před hodinami ,,a já si umíni
la dnes v pa
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Takové a
Složila psaní a na obálku napsala ad
podobné myšlenky vířily hlavou paní
Jardinové, ana ve své komnatě o samo resu právnické jedné firmy, která vyřij zovala záležitesti mladého Halliwella a
tě seděla.
Měla psáti ?
I skrze kterou psaní svého cíle dojiti
Nemohla se rozhodnou ti, neb kdož ‘ mělo.
ví, jak dopis ten by se mladého Denise
Zamyslila se ještě na chvíli, zdali todotknul.
; to psaní konečně přinese jí štěstí, které
Konečně po delším zadumání pozved i se jí stále tak vyhýbalo. Dostane Denis
la hlavu a usmívajíc se bolně, pravila: dopis ten? —Kdy? Jak dlouho to bude
,,Ano — nyní může přijití. I tehdy trvati, než dostane odpověď?
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Z myšlenek těchto vyrušila paní Jardinovou služka, oznamující, že čas k
večeři již dávno byl minul.
,,Pošlu psaní dnes večer,'” pronesla
paní sama pro sebe vstávajíc. — Však
ne, nikoliv,” pravila po chvíli hlasitěji,
,,dojdu k právnické firmě napřed sama
bych se přesvědčila kde jest a jak brzo
očekávati bych mohla odpověď.”
Přešla několikráte pokojík a náhle
mimoděk zastavila se před velikým zr
cadlem.
Prohlížela se chvíli bedlivě a pak
jako by se byla za to styděla, s uzardě
lou tváří odstoupila.
,, Jsem přece jen vzdor mému stáří
ženou marnivou,” mluvila k sobě.—,,A
proč se dívám sama na sebe? Což ne
vím sama, že doba mládí již dávno mi
nula? Jen to srdce zůstává mladé —Co
asi řekne on? Neměla bych mu přec
jen psáti.”
Po krátkém přemýšlení pravila roz
hodně: ,,Jest to jeho přání, či neřekl,
piš mi, ať jest to třeba za dvacet let?
Učiním, jak si přál— zítra odešlu psa
ní!”—
Po těchto slovech odebrala se dáma
do jiné komnaty, aby se připravila k
večernímu plesu, ku kterémuž byla po
zvána.
*
*
*
Pozdě na večer shromážděna byla v
salonech lady Andrewsové vznešená
společnost pánů a dám. Domácí plesy
ty těšily se slavné pověsti v kruzích
londýnských a proto veškerá elita vždy
na pozvání do jednoho se sem shromáž
dila.
Dámy závodily zde krásou a bohato
stí oděvů, pánové pak v dvoření se krá
lovnám, které s hrdými úsměvy veške
ré poklony přijímaly.
Ve vedlejším pokojíku shromáždila
se malá společnost starších dam a pánů
by naslouchala přímo umělecky prpveeným skladbám na pianě.

Opodál této společnosti stál mladý,
silný, as 301 etý muž s osmahlou tváří.
Cizí oděv činil jej velice nápadným me
zi společností.
Vedle něho stála žena úžasné krásy,
dle všeho asi o deset roků mladší než
li on.
/Skutečně, paní Jardinová hraje
božsky!” prohodil jeden z pánů, který
sem právě byl přistoupil.
„Kdo že to hraje?” otázal se mladý
muž, v cizém oděvu živě.
„Paní Jardinová, naše milovaná spo
lečnice,” pravil gentleman.
Nikdo nepozoioval ten dojem, jaký
slova ta na mladého cizince učinila.
Mezi tím paní ustála ve hře a po
vstavší, upřela zraků svých na krásnou
postavu mladistvé dámy, jejíž havraní
vlasy propleteny byly sněhobílými per
lami.
„Kdo jest ona dáma?” pravila k ve
dle stojící přítelkyni.
„Aj, vy nevíte? Toť mladá paní
Halliwelová, kterou si pan Ilalliwell s
sebou z cest přivezl. Tento týden se
navrátili a dnes ji ponejprv uvedl do
naší společnosti. Jest to dáma skutečně
krásná, bohatá a vysoce vzdělaná. Ani
nevíte, jak jest pan Ilalliwell šťasten.
Má ale také býti proč. ”
„Zajisté — zajisté,” přisvědčila paní
Jardinová, potlačujíc silně své pohnutí,
„ona jest skutečně krásná. On musí
býti nevýslovně šťasten. Znala jsem
jej kdysi a ráda bych s ním několik
slov promluvila— prosím, nechtěla by
jste mne představiti?”
„Os radostí,” pronesla dáma a již
zmizela v davu.
Paní Jardinová klesla na pohovku,
nemohouc rozčílením ani státí.
V malé chvíli objevila se zde paní
Lewisová, vedouc se s panem Ilalliwellem.
„Stará známá,” pronesla dáma a
nechala oba o samotě.
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Paní Jardinová podávajíc Ilalliwelloví ruku, pravila s nuceným úsměvem:
Buďte mi vítán, pane. Vidím že
jste šťasten a těším se z toho. Snad
mne také představíte vaší choti?”
Denis Halliwell zíral chvíli překva
peně na tuto dámu a ze stísněných pr
sou vyšlo pouze slovo:
„Julie!”
Tak zůstali chvíli státi naproti sobě.
Denis nevěděl, jakou rozmluvu by započíti měl. Stál jako zločinec před soud
nou stolicí.
Trapný okamžik ten přerušila mladá
paní Halliwellová, která právě byla
přistoupila.
Denis představil obě dámy, načež
se mladá paní opět vzdálila, byvší jed
ním kavalírem o tanec požádána.
„Jak jest krásna,” pro1 odila pí. Jar
dinová, sledujíc lepou tu postavu svý
ma zrakom a.
„Těší mne, že tak soudíte,” proho

dil Denis. Po chvíli dodal: „Julie, při
prvním pohledu na tuto dívku tanul mi
váš obraz na mysli. Jen proto, že vám
byla tak podobna, naučil jsem se jí mi
lo váti. ”
„To aspoň jest mi útěchou,” promlu
vila paní Jardinová a podavší bývalé
mu milenci svému ruku, odcházela.
Halliwell též nechal připravit! svůj
kočár a odejel se svou chotí k domovu.
Druhý den, když sluneční paprsky
zlatily již vrcholky stromů, neobjevova
la se paní Jardinová proti svému oby
čeji v zahradě. Na klepání komorné
neozývala se žádná odpověď. Když ale
ani k polednímu paní nevycházela ote
vřena ložnice její násilím.
Vkročivším objevil se smutný obraz.
Na lenošce, ještě v plesovém oděvu
seděla paní Jardinová—mrtva. V ruce
křečovitě svírala psaní, jehož začáteční
slova byla: „Vrať se, jsem svobodna.”

PRO SMUTNÉ CHVÍLE
Osudný doutník.

Koutník, pan stárek,
s Katy byl párek.
V zahradě Koutník
v ruce měl doutník.

Přílišná oběť.

„Oh, Ethelino,“ pravil on vášnivě a vrhl
se před svým ideálem na kolena, „o rci, rci mi,
chceš býti skutečně mojí? 1
„Milujete mne opravdu?“ pravila ona, klo
píc oči k zemi.
„O nebesa, zdali vás miluji? Více nežli
svůj vlastní život. Chci podstoupit! vše, jenom
abych si lásku vaší získal, chci “
„Chci státi se vaší choť', však jen pod jed
nou výminkou.“
„O jmenujte ji, bych věděl, co podstoupiti
musím, než stanu se tím rej šťastnějším člově
kem pod sluncem. Chci pro vás podstoupiti
boj s celým světem, chci —rt
„Tolik nežádám,“ odpověděla ona, „já se
stanu vaší chotí, když mi slíbíte,, že mi nikdy
nebudete vyčítati, že neumím tak vařit, jako
vaše maminka.“
Ubohý mladík vzdychl, sklonil hlavu a
odešel. Tolik slíbiti pře e jenom nemohl.

Opravené přísloví: „Sedávej panenko v
koutě, jsi- li hodna — zůstaneš tam sedět!“
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Na Katy vzhledl
ruku svou zvedl;
z provazu běda!
kouí· už se zvedá

Párek se houpá
láska jich stoupá;
Katy své oči
po stárku točí.

Uč’telovic Bábi ráda se strojija, však
jí to také slušelo. Jednou povídala matce:
Matinko, mohu si dát ten podle mo^y
opravený klobouk místo do čela hodně do
zadu na hlavu? — Co pak tě napadá, pan
domácí by nám hned zvýšil nájemné.

Tam láska kusá
kde není pusa.
Brzy však plamen
udělá amen.

Než pusa padla,
houpačka spadla; —
— ve spod je stárek —
nebohý párek.

Syn rychtářův zpovídal se faráři, že
ukradl tatíkovi žito. „A mnoho-li asi to
bylo?“ tázal se farář. „Pět strýc' ů, ve
lebný pane, ale račte mi dát rozřešení
hned na celých deset; v neděli je u nás
posvícení,· a tu ten zbytek doberu.“
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Nebezpečný sok.

Ať čeká.

Parízek: Ach příteli, já ti mám dnes
něco hrozného sděliti. Bolí mne to velice,
vsak víš, že jsem tvým přítelem a tu mu
sím s pravdou ven? Tvoje žena . .
Kořínek: Moje žena? Blesky boží, co
jest s ní?
Pařízek: Když si jenom pomyslím, jak
něžně ty s ní zachá'íš a ona se ti tak ha
nebně odslouží.
Kořínek: Člověče, ty mne chceš zbláz
nit. Ale, čeho se dopustila moje žena?
Pařízek: Poslyš, dnes ráno jsem vešel
do tvého dómu a co jsem tam spatřil? Že
na tvoje seděla na pohovce, a ji u nohou
klečel muž.
Kořínek: Blesky boží, a kdo to byl?
Pařízek: Hochu, nelekej te, ale byl to
vyřezávač kuřích ok.“

Jeden stärý občan měl dceru, která ne
vynikala zrovna přílišnou krásou a mimo
toho měla již 35 jar za sebou. Za tou pří
činou ' ymýšlel všeMjaké plány, kterak
by ji někomu na krk hodil a také se mu
to šťastně podařilo. Dal totiž do veřejno
sti, že jeho dceři po svatbě splaceno bude
$20.000. Netrvalo to ani dva měsíce, a
dceruška byla pod čepečkem.
Ženich neměl jiné stár· sti nyní, nežli
dostat oněch $20.000 a proto také tchána
svého navštívil, aby sním moudié slovo
promluvil.
Tchán vyňal z tobolky dolar a pravil:
„To je první splátka.“
„Jak to?“ tázal se zeť zaraženě.
„D bře. Každý rok dostanete dolar, až
si vybeřete celých dvacet tisíc,“ odvětil
tchAn.
„Šmarjá!“ zvolal ženich, ,,tn já nebudu
do té doby na světě!“
„Jo, to bude pak vaše vina, pakli pení
ze byste nedostal,“ < dvětil tchán chladně
a odešel.

I

V

holírně.

Jeden občan, který neměl právě rád
mnoho řeči, vešel do holičské dílny a sot
va že usedl na stolice, již ho hovorný ho
lič trápil jeho neúnavným mluvením. Vy
chvaloval svoji zručnost holičskou, jak
manžela oholí, že se mai želce hned více
líbí.
„Nikdy jste se ale žádné tnk reza’ děčil, jako dnes mojí ženě, prohodil mrzutý
občan.
„To věřím,“ odpověděl holič samolibě,
„neb já z vás udělám mladíka mým zna
menitým holením.“
„To zrovna ne, ale ' íte, dneska jsem
ji ne· htěl koupit nový klobouk a tu mi
pravila, že bych zasloužil, aby mne někdo
odřel za živa.“
Frenologie.

Přece by nespal.

V jedné škole namáhal se učitel, aby
žáku vysvětlil co jest to dobré svědomí.
Pravil:
,,· akli jsi by1 pilným, a veškeré povin
nosti máš řádně vykonány, zajisté že by
jsi dob’e >pal?“
Hoch zavrtěl hlavou.
„Dejme tomu,“ pokračoval učitel, že
jsi byl poslušen svých rodičů, neusneš
sladce a spokojeně, když ulehneš?“
„Ne.“
„Ku příkladu,“ pravil dále neúnavný
učitel, „kdyby jsi dal nějaký dar chudé
mu, byl laskav k svým soudruhům.. tak
přeci. . “
„Je to všechno marné, pane učiteli,“
přerušil jej žák, „já bych nebyl s to
usnout. Vy ani nevíte, co je u náš —
štěnic.”

Jeden profesor, který zabýval se frenologií, vykládal svým posluchačům tuto vě
du a vyvolal si mladého chlapce, jehož
h ávu počal zkoušeti, aby své tvrzení
ihned dokázal. Nahmatal mu na hlavě
velkou bouli a ohledav ji, pravil:
„Vidíte, pánové a dámy,podle vyvinutí
Proč se rozešli.
hlavy poznáme vlastnosti člověka. Zde
„Viděl jsi tu mladou dámu, co jsme
ta boule na hlavě toho chlapce znamená,
že miluje své rodiče velmi. Vid’, že je prá ě potkali? (
*
tomu tak, chlapečku?“
„Ano, co má být s ní?“
„Hnedle bysme j’ž byli svoji.a
„Well, maminku ještě mohu tak trochu
vystát, ale iátu nemohu ani cítit. A ta
„Tak? A proč se tak nestalo?4
boule, kterou jste ohledával, pochází od
„Pro maličkost. Právě když jsem ji narány kterou mi táta dal včera klackem.“ 1 bízel sv ji ruku, řekla, že mne nechce.“
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Z myslivecké latiny.

Všechno na světě se dluží.

Zkušený myslivec na Zbirovsku vyprá
věl u příležitosti o maďarských honech.
Mimo jiné i o honbě na panství hraběte
Esterhazyho. „Tenkráte nebylo ještě těch
zadovek,“ spustil starý ferina, „měli jsme
ještě flinty na kamen. Jednou vyšli jsme
také, ale neulovili ničeho. Vracíme se
tedy lesem s nepořízenou k domovu. Sníh
se zrovna sypal, jako by se byl židovi py
tel s peřím roztrhl. Já tedy zavázal ka
men a kohoutek hadrem, jak obyčejně,
aby mně nezapadal a jdu v myšlenkách
dále. Najednou octnul jsem se v mýtině
kdežto moji soudruzi mne byli předešli.
V tom vyruší mne z dumání štěkot.
Já
se ohlednu a co vidím? Ukrutánský vlk
zrovna na mne míří. Jeden dva tři a už
mohl být u mne. Co dělat? Na vypálení
nebylo ani pomyšlení, protože jsem nebyl
s to rychle kamen z hadru vyprostit. I ne
meškám, skočím k vysokému dubu, vyle
zu až na korunu, v tom al co neštěstí
nechce, byl dub vezkrz du ý a já sletěl
do vnitř až ke kořenům. Vlk, mrcha, mne
cítil a pošal hrýzt do kůry, až prokousal
díru k mému tělu tuhle po pravé ruce.
Smrtelný pot mně vyrážel na čele, pozna
menal jsem se svátým křížem a odevzdal
jsem se do vůle Páně.
V tom zaslechne
vlk někde za sebou šramot, obrátí tlamu
v tu stranu, tak že byl ohonem k otvoru
obrácen, a já nemeškám, chopím chlapí
ka za ocas, a počnu seč síly stačily točit
jak klikou u flašinetu. Vlk se vám sví
jel a vyl co mohl. Na to jsem ho pustil,
ale měli jste vidět, jak uháněl. Vytáhl
jsem nyní nůž, prořezal jsem do dubu
větší díru a celý ještě se chvěje, vylezl
jsem a hajdy rovnou domů.—Asi za měsíc
po této udalosti šli jsme opět na hon a
zase vraceli jsme se bez výsledku. Sníh
padal hustě a já měl proklatý kámen ručniční opět ovázaný. Co nechce náhoda?
Proti mně zase ohromný vlk, chlap, skály
mohl lámat. Mně opět nezbývala času na
vypálení. V hlavě ale kmitla se mi
zrovna božská myšlenka
Položím ruč
nici na zem, a počnu rukou před milým
vlkem v povětří točit, ’ak bych kvapík
na kolovrátku hrál. Sot a že mně vlk
zočil, vzal do zaječích a již byl ten tam.
Buď to byl mrcha tentýž vlk, kterému
jsem již zatočil, anebo jeden z těch, kte
rým on pro výstrahu nehodu svou před
časem vyprávěl/'

Dlužen' jest zákon přírodou ustanovený.
Tak ku příkladu: Velká řeka dluží se od
malých potoků, moře dluží se od velkých
řek, mrabna dluží se od moře, měsíc se
se dluží světlo od slunce, země dluží si
své noční světlo od měsíce.
Pro látku
na prvního člověka vydlužil se pán bůh
od země, lát u na první ženu vydlužil se
od muže a člověk v nynějším století dluží
se od každého, kdo jenom mu chce půjčiti.
Hned ho poznala.

Katy: Slečink , dole stojí nějaký mla
dý pán a chce býti připuštěn.
Laura: Jeho jméno?
Katy: Není prý ho potřeba.
Laura: Jak pak přec vypadá.
Katy: O, je velmi hezký.
Laura: Myslím jeho spůsoby, chování?
Katy: (stydlivě) Když vešel do před
síně, chytl mne okolo krku, dal mi hubič
ku a řekl m:, že že jsem hezká a že mne
má rád.
Laura: Oh, vpuBť ho sem, toho nezbe
du, to jest můj bra
r
*
Gustav.
Spletl si syny.

Jistý sedlák dobrotísko sel ku zpově ’i.
Kleknuv ve zpovědnici a žehnaje se kří
žem, počal mluvit:
„Ve jménu otce i ducha svátého amen.1
„A kde jste nechal Syna?“ vskočil mu
zpovědník do řeči.
„Velebný pane, ten dnes vyspává po
dvoudenní posvícenské muzice,“ vyrazil
ze sebe sedlák, mysle že velebníček ptá
se na jeho syna Vencu.
Věděl kam jde.

Advokát: Podal jste účet žalovanému?
Klient: Podal.
Ad v: A co řekl
Klient: Abych šel k čertu!
Adv: A co jste učinil?
Klient: Já šel, prosím, sem k vám. —
Ženská žárlivost.

Jistá nepřející paní domácí dala par
taji výpověď proto, že nájemnice nosila v
kuchyni i po domácku župan, kdežto ona
co paní domácí chodila jenom v jedné
spodničce a zástěře.
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Drobné anekdoty.

Jisté knihkupectví oznamovalo novou
knihu a skončilo takto: „Jsme pevně pře
svědčeni, že každý s radostí tuto knihu
odloží—“
Lupič stoje pod šibenicí vedle františ
kána, pravil k tomuto: „Mám, velebu čku
jen jedno přání.“ „A jaké?“ „Aby kat
udělal — strike.“
„Nestydíte se žebrat tak pozdě v noci'4“
odbyl pán žebráka do průjezdu se derou
cího. „Milostpane,“ omlouval se tento,
j,já ve dne také žebrám.“
Jistý roztržitý profesor spatřil při
vstoupení do školy zdařilou svou podobiz
nu na tabuli vymalovánu, a mysle že už
je ve škole, vrátil se domů.
Student neměl nu oběd, I sebral knihy
a hajdy s nimi do zastivárny. Druhý den
pak psal domů: „Drahý otče, můžete mít
ze mne radost, mne už moje knihy vyži
vují.“
Nájemník žádal domácího pána, aby
dal sp avit zvonec u vrat. „Buďte rád,
že je utržen,“ pravil domácí, , aspoň vás
nebude klinkáním nikdo budit v noci ze
spaní!“
Jednou odpoledne odbýval pan učitel
cvičení. Následkem blížící se bouřky se
tmělo se s;lně. Tu přetrhl další cvičení
slovy: „Dítky, nechrne toho, je už tma
na přemýšlení.“
Učitel chtě zkoušeti ostrovtip žákův,
ptal se jednoho, jak dlouho trvá celá věč
nost. Tento odpověděl „Celá věčnost
musí najisto trvat ještě jednou tak dlou
ho jako půl věčnosti.
Jistý myslivec ptal se kluka krávy na
mezi pasoucího, neběžel-li kolem něho za
jíc. „Běžel, odpi věděl pasák. „Kdy pak“
ptal se lovec. „O vánocích tomu bude
zrovna rok,“ smál se ferina kluk.
Klouček, jemuž z domácích rozmluv
ani slůvka neušlo, pravil jednou k otci:
„Tatínku, ty vždycky říkáš, že naše kojná
vaří lip než li naše kuchařka; — proč pak
tedy neuděláš z kuchařky kojnou?“
Tatík šel se synkem na posvícení. Mezi
jídlem dal se synek do fňukání. „Proč
brečíš, Vincku?“ osopil se otec na kluka.
„Já už nemohu.“ „Tak si nacpi do kapsy“
„Ty už jsou také plny,“ řval Vincek dále.

Přece to byl flašinet.

Když ještě nebylo železnic, bývali ho
spodští na výsadních hospodách veselejší
a prováděli s četnými vozky či formany
roz ičné žerty. Jeden takový hostinský
pod Krkonošemi uměl jedním koutkem
úsr nápodobit zvuky ptačího flašinetu,
aniž by při tom obličej zkřivil. Jednou o
výročním trhu sedělo u něho několik voz
ků a statně popíjelo. Jeden z nich měl
od faráře nařízeno, aby koupil v městě
na trhu flašinet pro kanára. Hospodský
slyše o tom, nabídl se, že mu takový fla
šinet lacino prodá. Odběhnuv, přine'l
mlýnek na kávu, počal točit klikou a
ejhle, mlýnek hrál — rejdováka. Vozka
chtěl si také zahrát, ale ať točil jak točil,
mlýnek ani muk. „Vy ještě neumíte ním
točit,“ poučoval hospodský; „chcete li
aby hrál, musíte zde po straně mačkat.“
Při tom zmáčkl hospodský jeden roh
mlýnku a vybídl vozku, aby jen točil.
Vozka zatočil a hle, mlýnek hrál zase rej
dováka. „A teď,“ řekl hospodský zatočiv
knoflíkem u dolejšího šuplíka, „zahrajem
si jinou.“ A ihned hrál: „Pepíku, Pepí
ku, co pak dělá Káča? Vozka zkusil točit
ještě jednou a přesvědčiv se, že to skuteč
ně jde, dal hospodskému tvrdý dolar a
odnesl si mlýnek domů. Zena spráskla
ruce, spatříc co její muž panu faráři nese.
„Vždyť je to mlýnek na kávu,“ pravila,
h'asitě se smějíc a m ýnek prohlížejíc.
„Tys hloupá husa,“ odbyl ji muž; „já to
měl z počátku také za mlýnek; ale počkej,
až já začnu točit!“ I dal se do toho, točil
tlači , mačkal se všech stran, ale mlýnek
nic. „Vidíš ty starý blázne,“ vadila se
žena, „zase jsi se nechal napálit.“ Vozku
to mrzelo, i šel druhého dne na úřad a
žaloval hostinského. Tento jsa předvolán,
vypravoval se smíchem, že si s vozkou co
s dobrým známým stropil žert a že pří
tomní hosté o tom věděli co se však týče
peněz, že je milerád ’ ozkovi navrátí.
Vozka stál však na obžalobě, a soudce se
ptal tedy hostinského, jak že to s tím
mlýnkem udělal, že jej mohl prodat za
ptačí flašinet. Ochotný hospodský nedal
se dlouho pobízet, chopil se mlýnku, po
čal točit klikou a pískal — rejdováka.
Vš’’chni přítomní dali se do hlučného
smíchu. Tu přiskočil k stolu vozka, chopil
se mlýnku a zvolav:
přece je to
flašinet!” utíkal s ním ze dveří. Jak na
1 něj hrál, nebylo nám možno se dozvěděti. ·
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Dva chudí studenti spali v jedné svět
nicce podkrovní. Pojednou byli hlomo
zem vyrušeni ze spaní. Pozvednou hlavy
a spatří člověka lezoucího okénkem d »
jejich komory. „Vašku, le e sem zloděj,“
šeptá jeden. „Pst mlč, tu mužem něčí zí
skat. Až tu bude, houknu na něj „poví
dá druhý, „on se lekne a upustí tu leknu
tím něco, co jinde ukradl.“

Moudrý domácí pán a obchodník měl
nemoudrou domácí paní — svou drahou
polovici. Tato neustále plakala proto, že
slečna nájemnice, v třetím patře je
mladší a že se šatí podle žurnálu.
„Nu, upokoj se stará,“ přál jednou pan
domácí, „já vymažu z tvého křestního
listu dva křížky a budu tě šatit podle
hlavní knihy.

Na (len svátého Pat rieka ráno.

Pat:

„Baj džebrs!

Dnes ten svátek slavnostně budeme světití“

Učitelský mládenec jda od stolu svého
principála, zašel si do nejbližší vinárny,
kdež snědl devět housek a vypil půl
žejdlíčku vína. Když odcházel, volal za
ním rozčertěný vinárník: „Pane učitel,
pane učitel, až budete mít zase podruhé
žízeň, zajděte si raději hned vedle k
pekaři.“

Sedlák postihl domkářova kluka při
kradeni šindele se střechy. „Počkej, ty
darebo,“ křičel na mladého zloděje, „jen
počkej!“ „Já nerad, ale maminka po
třebuje dříví na podpalování pod ko'áče,“ omlouval se hoch, „a poněvadž je
dnes posvícení, nesmí se dříví štípat,
byl by to hřích.
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Do nového dvora v Tcích vjel blesk a
zabil pasáka, několik slepic a krávu, a na
památku této udalosti dala obec postaviti
pilíř, ná nějž červenou barvou napsal
místní učitel tato slova:
„V tomto novém dvoře
uhodil hrom pasáka dobře,
zábil slepice a jednu krávu—
dej jim pán Bůh věčnou slávu.

Několik studentů sešlo se v hostinci a
jelikož nebylo peněz nazbyt, pustili se
pouze do pečiva. Když přišlo k placení,
pravil jeden k svému sousedovi: ,,Bratře,
ty’s přec sněd’ asi pět rohlíků, a platíš
jen dva?“ „I mlč!“ napomínal ho druhý,
„arci že jsem jich snědl pět, ale stydím
se věru za tak tyranský hlad — člověk
musí dbát na čest.

Na (len svátého Patricka večer.

Brigita :

„Oh, džiminy kri9mas, ty tě pěkně posvětili.“

Mladé hrabátko vyptávalo se svého
vychovatele na lůzné věci, a konečně
také i nato, proč si mamá dala vycpat
toho zdechlého pinčlíká. Vycho1 atel pln
ochoty pravil, protože ho mamá měla rá
da. „Ach, to já vás dám potom také
vycpat, pane, až umřete,“ pravilo nadějné
h rabátko.

Učitel chtě dětem vysvětliti rozdíl me
zi chudým a bohatým, tázal se: „jak říká
me lidem, kteří mají mnoho hladu, špat
ný oděv a bídné přístřeší?“ „Chudí lidé,“
křičí děti. „Dobře. A jak jmenujeme ty
jenž jedí ustřice, hlemýždě, raky, aná i
ptačí trus;?“ „To jsou, s odpuštěním —
čunčata,“ odplivly si děti.
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Ze světa divadelního.

Ze světa obchodního.

Choť divadelního řidítele byla jednou
tázána zdali také hraje. Tato chtíc býti
vtipnou, odpověděla: „Ano, ale jenom za
kulisami.“

Ve Vídni kráčeli dva židé a rozmlou
vali o burse. Tu přiskočil k jednom a
z nich kluk a vytáhl mu z kapsy šátek.
„Podívej se, kluk ti ukradl šátek,“ pravil
první. Oslovený se ohlédl a pravil: „I
nech h ·; my jsme také začali s malým.“

„Proklám tebe mečem otcovským!“ měl
vykřiki.outi Zdenek ze Zásmuku ve vla
stenecké činohře; avšak přeřeknuv se
zvolal: ,Proklám tebe otcem mečovským“
Při vyzvání na souboj pravil svému
soupeři rytíř Kojan: „Zde ruštím tobě
mrkav'čku do tváře, ty sketo!“ Patrně
chtěl říci: „Zde mrštím tobě rukavičku
do tváře,“ atd.
„ lak bych naplnil hodně dům o svém
příjmu?“ ptal se herec svého kolegy.
„Velmi snadno,“ pravil tento, „pozvi jen
všecky své věřitele!“
„Jak že, vévoda ze Somerillu že se tak
daleko snižuje a sám obléká herečky?“
divil se kdosi. Ach, což na tom divného,“
prohodil jiný, za to zase ony ho svlékají.“
Jistý herec hrál po hostinskú Mefisto
fela a dostal druhý den třetinu celého při
jmu od pana řiditelé zaobalenou v diva
delním návěští, které ohlašovalo hru:
„Ďáblův podíl“. _______

z

Zid prodával krejčímu látku. Při smlou
vání o cenu prohodil krejčí, že látka ta
už musí dlouho ležet, proto že hodně za
páchá. „I toto,“ bránil se žid, „látka ne
zapáchá, to zapáchám já.“

Důstojník vyzval žida na souboj a pra
vil: „Zda li se nedostavíte, jste pes.“ Na
čež žid odpověděl: „Waj, já chci být ra
děj živým psem, než mrtvým lvem!“

„Ttziku, jak vysoko mne ceníš?” ptal
se Herš. „Nu asi tisíc dolarů,” pravil
Itzik. „Aj, tolik stojí pouze mé hodinky
co tuhle mám.” „Ty už jsem také počí
tal,” dodal Itzik.
„Co jsem dlužen?” tázal se žid sklepní
ka v hostinci. „Devadesát pět krejcarů.”
odpověděl tento. „Aj vaj, teď abych zas
pro mizerných pě adevadesát krejcarů mě
nil celou zlatku,” zlobil se židák.

Z rájů manželských.

Paní Hrozná byla obžalována, že jisté
ho mimojdoucího pána < pařila vřelou vo
dou. Když se jí soudce ptal proč tak uči
nila, pravila: „Já jsem myslila, že to byl
můj muž.“
Vadivá žena řekla manželi: „Ty ale vo
líš vždycky to nejhorší.“ „Ba, bohužel,“
vzdychl si manžel, „toho jsi ty patrným
důkazem.“
Jistý muž, kterému žena otevřití ne
chtěla, když přišel kdysi pozdě domů, vy
zdvihl druhý den dvéře z pantů a vzav je
na záda, šel 8 nini do hospody.
„Jak pak se vede tvému muži?“ ptala
se sousedka sousedky. „I děkuji ti za optání, mám s ním starosti; vůčihledně
slábne a chřadne. Jsou tomu čtyry nedě
le co mně naposledy nabil, a to už nestálo
za mnoho.

Jistá paní, která se ráda politikou zaná
šela, tázala se jednou muže co je to „oposice“. To je ve státě to, co ty jsi v do
mácnosti,“ odpověděl krátce muž.

0 posvícení.

Soused Vykysal byl na posvícení nad
míru mrzut, a tázán jsa, měl-li snad doma
mrzutost, nebo zdali špatně prodal, či ne
má-li peněz, odpověděl: „I mám notnou
zlost: snědl jsem peká6, černého kuby a
teď již mi nechce nic do krku.“
V čas posvícení leželo jedno oddělení
vojáků v Oujezdě. Zrovna den před slav
ností posvícenskou přiběhl sedlák k hejt
manoví a ohlašoval, že mu b}ly ukradeny
koláče. „Všecky?“ptal se úsečně hejtman.
„Prosím, všecky ne,“ řekl sedlák. „Tož
to nebyl nikdo z mé kumpanie, marš!“
odbyl hejtman sedláka.

Nedaleko hospody, kde se odbývala
posvícenská muzika, potkal soused Brou
kal obecního policajta a oslovil ho: „Pro
sím vás, Mošku, pomozte mi tuhle souse
da Fráňu zdvihnout ze škarpy, on při mu
zice přebral—“ „Dejte mi pokoj”, odbyl
ho policajt, , já musím támhle do hospo
dy! Měl jste přijít dřív. „Jo, kdyby se
byl Fráňa chtěl dřív namazat!“
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]\RAJ líbezný, v něm do nebes Tu z dálky zpěvných ptenců pluk I zachechtal se děsný král:
„Jsou skroceni. jak zříš!
se vznáší králi vstříc
ční šedí starci hor,
a tepe zobem v sivý zrak
Teď bez pištění k cíli zas,
jich na úpatí popěvkem
teď bez odporu výš!”
a křídly v žlutý líc:
zní ptactva rozhovor.
Usedla vesna v kyprý keř
a květný její skvost
prut dříve suchý zaměnil
na vonný letorost.

„Jdi zpět, ty dravce, pospíchej,
ty pahorky nám nech,
jich zkvětlé keře, kolem kol
tvůj otravuje dech.

A jak svou hlavu pozvednul
a nohou vkročil v před,
už zas kol něho černý sbor
krkavčí krákot veď:

Kraj cizí, ve snu králi však
jak dávno by jej znal
s po květnatých skloncích hor
zamyšlen pospíchal.

Věz, kudy jdeš, to naše říš,
v ní jásot jen a zpěv,
však ty, kam jenom pohledneš,
tam r zproudí se krev.

„Tak dobře, statný pane náš,
tak dobře, bůh tě živ!
tys ostřím hněvu zaplašil,
tu zpěvnou lůzu niv.— ”

Chtíč krutý rve mu leb i plec,
tam oněch vrchů výš
je netušeně krásná zem
a nekonečná říš.

Dřív než nás zničíš— pěvců rod, Král usmál se a výše, výš
půjdem s tvou kání v boj,
jej nese divý spěch,
kdo pěvec dobrý, ve zlý čas
ač balvan s bratrem balvanem
má také dobrou broj."
mu vzdorně v cestu leh’.

Jí chce a musí panovat,
ji zřít chce ještě dnes,
a kdyby strží skalnatou
měl stoupat do nebes,

A válčeno Hle krkavčík,
on proti pčvci sláb,
hnul hrubou hlavou, peruť zdvih»
a loupežný stáh’ dráp.

Však netuší že podzim už
nit do vlasů mu vtkal,
a neduh malý pavouček
v hruď se mu zamotal.

Nekráčí pyšný Sigmund sám,
hle, za ním v ručí chvat
stín krvavý — však není stÍD,
leč královský je kat.

V kvap rozprchnul se tu i tam,
a kudy dál sě bral,
pln zoufalosti křídlem svým
o sivé skály prii.

A neví, podzimní že chlad
vždy věje víc a víc
po brázdách hněvu, jimiž kryt
sežloutlý jeho líc.

Jich šat, jich líce, stej no vše,
aj divný-li to zjev
vždyť z jedné Číše celý věk
husitskou pijou krev.

I klne zlícen zpupný král:
„Sem, bratře kate, spěš,
ať sekery tvé blýskáním
ty pěvce zaženeš!

Před takým chladem marno jest
v plášť halit zvadlou plec;
nechť vsobolinách královských,
to chladí, zebe přec!

Král přemýšlí, zrak žhaví se,
zlou vášní chví se plec,
a lačný tíhne za králem
zlověstný krkavec.

Jich modlení, jich sborný zpěv
mně ruší mysli klid;
tak zvovna v polích modlí se
husitský zhojný lid!

A neví zlopověstný král,
co rok, co okamih,
když odpočal, hned zase vstal
a výš a výše tíh’.

Tenť ví, kam nohu šine král,
tam kořisti že dost,
vždyť česká víra, mrav a řeč
padli mu v nemilost.

Sbor Husitův, sbor slavíkův
to luza jesti táž;
nuž odpravuj!” a mistr kat
zved zkrvácenou páž.

Vždy lítěj ve zlých myšlenkách
ukrutný král se vlek’,
v tom sokolíka jasný klekt
proniká havran křek.

A havran s havranem se slít
i roste v černý mrak,
že nelze aby proniknul
jím k nebi lidský zrak.

Chyt širočinu s beder svých
a do ptáků jí met —
houf ptáků zúpěl, zakvílel,
a výše dal se v let.

Nad králem krouží zdiveným
a blesky srší zor:
„Sem, sokolici, v naší říš
se rudý vtírá mor!”

Kam padne mraku toho stín,
tam četný roste mor
a prvním jeho dechnutím
hned každý hyne tvor.

Leč topor hrůzou přiostřen
jak blesk se ptactvem mih,
a na sta padlo na cestu
hlav krví sbrocených.

A na ten povel zazvučel
kol nový jasný zvuk
vždy dál a dál, až před králem
jich celý krouží pluk.
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Ä v klcktu slyší děsný král:
„Pryč, zrádce! co zde chceš?
Tvým trůnem špalek popravák,
a tvojí vírou lež.

Leč přes ně dále spěchá král
vzdor těžkým krokům všem,
by cíl své Cesty dostoupil
a rajskou spatřil zem.

Lup prvým je ti komořím,
a zráda zákonem,
pryč, ďáble, uprostřed těch hor
je ráj — je česká zem.

Však neví král, že těžký sníh
mu k hlavě spad’ a led,
že potrhán je sivý zrak,
ze v tváři na smrť zbleď.

Však neví král, že mor naň vál
a sžírá sval i dřeň,
že sněhem poset vous i vlas,
že sláb jak shnilý peň.
v
Ze děsné zimy záchvatem
z á smrt se plíží blíž,
že líce jeho zoráno
je stokrát křížem v kříž.—

Tu králem trýznit nebudeš,
viz statečný náš voj!
On s černou tvojí družinou
u věčný dá se boj.

A neví mrazivý že dech
tak úmorně naň vál,
že brázdy čela úhorem
hloub dvakrát přeoral.

Noc vyšla chodcům z dálky vstříc
v mlh plášti zvlněném,
a šedou přizd< bil jí skráň
hvězd skvostný diadém.

Z nás každý zprvu pěvcem byl
hor na úpatí, věz,
leč v sokola se proměnil,
čím smělej’ výš jsi lez’.

Král dále spěchá, s králem kat
a havraň hlavy kol —
i stane zas by udiven
zřel orlů na chomol.

„Noc přichází,”dí král, „kde cíl?”
Jsem unaven a choř;
kde cesta výš, kde cesta níž
z těch nekonečných hor?”

A čety naše napořád
u větší rostly tlum,
až vyspěly jsme v sivý mrak
když dospěls na ten chlum.

•A s hůry volá orlí sbor:
, Hoj, vrať se, děsný, vrať,
hleď, kudy kráčíš, větrá stráň
a krví rudne trať.

„Jsme u cíle,” dí kat, „o viz!”
Král zachvěl se a kles’,
leč rudý soudruh na balvan
jej k odpočinku nes.

Věř, s Dámi klális kání svou
jít nelze v zdatný rej,
buď dej nám srdce potravou,
buď do pekel je skrej!

Z nás každ^ sokolem byl dřív,
než jsi nám hlavy srub’,
teď královským se orlem stal,
náš potřísněný trup.

Kdvž otevřel své oči král,
chvěl znovu se a žas;
zrak zdivený a zlekaný,
hned sivě plál, hned bas.

A střelmo letí na havran:
„Hoj, brati, za mnou v ráz!
Zaplašte krále nad propast1
na skalní onen sráz.

Pryč, prchni, neli, běda! dřív
Hle ráj, v němž hodlal královat
než v rajskou padneš zem,
kam katanem se vkrad,
tvůj měkký mozek v spárech svý< hna místě ráje vítá jej
po světě roznesem'”
jen řada pustých lad.

A střelmo letí na havraň,
Na blesku rozžhavený bič
se proměň v jasný zoř
ta orlům klesá v plen
jim zmrskán buď a smeten buď a do všech končin její mrak
s velebných těchto hor!”
je strachem roznesen!”

A rozlícen je ptactva boj,
už krví rudne stráň,
a rozprášena v dál a šíř
je krále černá káň.

Chce nazpět— nelze nikterak,
tak jak by nebem klet,
před hrobem stojí dalekým
a strachem chví se ret.

I po třetí zlý krkavčík
A strachem stihnut třesoucím
na bystré orly sláb;
z mdlob vyrušen je král,
hnul hrubou hlavou, peruť zved před okem jeho strnulým
a loupežný stáh’ dráp.
stín bílé ženy stál.

I podruhé zlý krkavčík
I rozprchnul se tu i tam,
a kudy dál se bral,
je na sokoly sláb;
pln
zoufalosti křídlem svým
hnul hrubou hlavou, peruť zved
a loupežný štáb dráp.
o skalní žebra pral.

A na krále se obrátil:
„Hle svaté církve chrt
po šestnácterých horách dnes
si přišel pro svou smrt.

Zas rozprchnul se tu i tam,
a kudy dál se bral,
pln zoufalosti křídlem svým
v skal sivá žebra pral.

I sténá král· „Slyš, mistře, slyš! Po šestnácteru hrozných let
V tu děsnou orlů změť
sem jako had se bral,
svou širočinu zostřenou
by pěvcům mým, mým sokolům,
mně ku pomoci meť.”
mým orlům hlavy sťal —

I sténá Sigmund: „Strašný boj!
Hoj, bratře kate, spěš
a přiostřenou sekerou
blesk metni v onu spřež!”

A mistr mrštil sekerou,
že strachem sténal vzduch,
sta rudých padlo v cestu hlav
a klekt a chomol tuch’.

Jsem vlasť! Kol kolem má je říš
nuž mrtví vzneste skráň,
kdos padl pěvcem, sokolem,
kdos orlem padl, vstaň!

A mistr topor vymrštil
v ten sokolíků dav,
i padlo k nohám královým
sta skrvácených hlav.

Aznova Sigmund tužil hnát
a rovnal kleslý týl,
by v touhy svoji Kanaán
ďábelskou patu vryl.

Vstaň! k životu já otvírám
ti mateřský svůj klín!”
A ze všech hrobů v šíř i dál
za stínem spěchá stín.
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A sklání se by zulíbal
vlasť rodnou máti svou,
na bílém hrdle rudý pruh,
kruh zlatý nad hlavou.

Duch každý hněviv patou svou
na sivou skráň mu vstoup’,
a hloub a hloub ho zatlačil
a zase hloub a hloub.

A líbá krále —král se chvěl,
i líbá zas a zas
„pryč,” upí, „pryč jdi, pryč,
dřív než mi zlámeš vaz.

Tím ustrašen a udiven
král s balvanu se zved;
chce prchnout,kam? jak ukován
je vysílen a bled.

Čím víc se níží těsný hrob,
tím dusnějším je vzduch,
a v jeho temno sekerou
jen blýská rudý druh.

Zem pod nohou mu klesá níž
duch z hrůzy v náruč mdlob,
hle, hluboký ho obemknul
a nechce pustit hrob.

Pryč, neobjímej, nech mne být!”
Vzkřik, zachvěl se a bděl.
„Pryč, pryč!” ,, Já pane lékař
(jsem.
„Tak? jiným jsem tě mněl!

,,O pomoz!” zalkal těžce král,
v hrob nachýlil se kat:
,,Zde páže, bez Sigmunda přec
mně nelze dál se brát!”

Tam na dně jeho strachu pln
vyzáblým kmetem stál
a vzkřiknout chtěl a nemoh’ víc
a hlouběj zapadal.

A z hrobu krále vyprostil.—
„Zda víš, proč jsem tě zdvih?
bez kata král bez krále kat
jsou loutky, dětem v smích.

Ten krk mů j svírán z obou stran
a v zadu hoří týl!”
Výš lékař podušku mu dal:
„To nepotrvá dýl”.

Spal,— obrátil se v loži král,
a snů podivný svod
zas pomstou otrávený šíp
v královské ňadro vbod.

OSADA SEPARATISTŮ V 10WĚ.
JRíže Josef Buriánek.

jäj 15 mil jihozápadně od Cedar Ba
pids v Iowě rozprostírá se v žírné
krajině kvetoucí osada sestávající že sed
mi vesnic z * anýcli společně Amana. Za
bloudili některý cestující do osady té,
vkročí do hostince, spatří podlahu pískem
posypanou, dlouhé neforemné a nenatřené
stoly, lavice bez lenochů, jednu neb dvě
olejové svítilny místnost jen tak tak osvět
lující, a k tomu vypaseného hostinského
s dýmkou v ústech a noční čepičkou na
lilavě, tu by myslel že spise se nalézá v
hospodě někde při Šumavě, nežli v západ
ní Americe. Zdrží-li se cestující přes noc
v hostinci tom, jest ještě více překvapen
spatřen m té staromódní postele vysoko
peřinami načechrané. Teprvé když za
• dne projde se vesnicí, plnou pěkných do
mů obklopených zahradami a vinicémi,
d< jem včerejšího večera mizí.
Jest to osada německá komunistická,
„Die wahre Inspirations-Gemeinde“ neb
„Separatisten. “
Jak knihy jejich vykazují, hlásal učení
toto nové prvně v 1816 jakýsi krejčí Mi
chal Krausers ze Strassburgu, jemuž po

máhal Švýcar Christian Metz a sice v již
ním Německu a získal během několika ro
ků hojně stoupenců. V 1832 vystěhoval
se řečený Metz s několika věřícími do
Soustátí a koupil od vlády blíže Buffalo
5000 akrů pozemků pro bratry, neb kdo k
sektě se hlásí, jest bratr a sestra. Z po
čátku zvala se osada ta „Ehen-Ezer“ a
byla nepřátelskými Indiány znepokojová
na, avšak jejich přívětivým a poctivým
jednáním zbkali si přízeň a přátelství na
vždy.
Z počátku ani nenapadlo přistěhoval
cům těm zaříditi osadu svou na základě
zásad komunistických, nýbrž měli na zře
teli žiti vedle svých náboženských zásad
pospolu. Brzo ale shledalo se, že pro
mnohé členy, hlavně povolání řemeslnic
kého není dosti práce mezi nimi, a kdežto
chudý bratr namáhavě v potu tváře pracováti muse1, hověl si bratr bohatý, jak to
na světě už tak bývá, v zahálce. Prorok
Metz, který ja^ se zdá, pilně knihy Moj
žíšovy a jeho taktiku studoval, dostal tu
ještě vnuknutí, aby se o majetek svůj roz_
dělili bratří, a od té doby, jak kronik
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dále vypravuje, „požehral bůh v hojné
míře věřícím“. Kolem roku 1867 prodány
byly pozemky osady Eben Ezer a za 1 o se
koupilo 25.000 akrů v Towě, njnější osa
dě Amana.
Náboženské náhledy Amanitů vrcholí
ve víře zachovávající přísně duchovní
život zde na zemi co přípravu ku věčnému
spasení a v úplném odložení všech obřadností při bohoslužbě. Oni věří na sv. Tro
jici, na poslední soud, ale nikoliv na věc
né zatracení. Křest se neuděluje, za to
však chodí k „přijímání“ pod obojí, ale
jen tehdy, kdy „nás roj“, jejich prorok,
dostal k tomu vnuknutí. Oni se třikráte
týdně scházejí k ranní modlitbě, a členo
vé dle této jejich pobožnosti jsou rozdě
leni na tři stupně, z nichž každý se schází
ve -zvláštních místnostech. V sobotu ale
a v neděli sejdou se společně v kostele
svém, který jest bez věže, a modlitební
síň jest na svou prostiannost nízkou. V
té nalézá se stůl, několik židlic a při stě
nách několik ttolic bez lenochů. Vnitřek
kostela činí dojem prasmutný; slěi y jsou
nenatiené, nikde žádné okrasy a jest znáti,
že navštívovatelé jeho dali už dávno vý
host všemu s' ětskému umění a pokroku.
Zpěvem pobožnost počínají i končí. Písně
jejich bez ladu a skladu, mají od 12 do
do 24 veršů,a patří k tomu dobrý žalupek
Amanity, aby je až do konce vyzpíval.
Často se jen několik veršů vyzpívá a ostat
ní se přeříkají. Po zpěvu nastává několik
minut trvající ticho, načež se některý na
hlas pomodlí a pak jednotliví bratří neb
sestry zpívají buď polt šeptem, neb hodně
na hlas. Některý starší improvisu;e co
dodatt k něj> kou modlitbu, při čemž se
pustí do rozjímání, výkladů a proroctví
toho reb onoho „nástroje“. Někdy se ale
stává, že svátý duch př. tomto bohumilém
rozjímání na něho s-estoupí a tu upadá
řečník v náboženskou třeštivost neb
blouznivosť, kroutí sebou křečovitě, trhá
údy a vyráží ze sebe „proroctví“nemající
obyčejně hlavy ani paty. Na to zapěje
se ještě jedna a jde se domů.
Každý Arcanita má zachová
*
ati 21 pra
videi, z nichž některá jsou: Upřímnost?»
počestnosť, zdržování se světských zábav»
mlčenlivost’ a pracovitosť, vyhýbání se
jinověrcům a ženským vůbjec, opovrhání
póze mskými statky, svěcení všech prací
modlitbou a pokora vůči 6vým předsta
veným.

Z toho jde na jevo, že osadníci Amarstí
jsou obyčejní náboženští zbloudi'ci a ná
leží vesměB nižší vrstvě společnosti.
Zvláštní však jest, že vzdor své nábo'
ženské předpojatosti á obmezenosti mají
ještě značný stupen zdravého lidského
rozumu a obchodního ducha. Tím se vy
světluje, že za nedlouho proměnili své
koupené pozemky za lepší, kteréž nyní už
obsahují kolem 45.000 akrů, vzdělávají je
pilně, zakládají štěpnice a vinice, pracují
v několika svých továrnách, provozují roz'
ličná řemesla, mají dvě přádelny, dva pi'
vovary, tři pily, jednu válcovnu, škrobárnu, jeden parní a jeden vodní mlýn, atd.
V každé osadě nalézají se dílny řemesl
nické, krám, hostinec, modlitebna, domy
strávní, kde vždy asi 40 osob společně
pojídá. Pokrmy připravují se pod dohlíd
kou jedné matróny, která má pod sebou
nekojik paní a dívek. Potraviny jsou do
bré, a mají tu výborný chléb, máslo a sýr.
Nemocným členům donáší se jídlo do do
mu. Oni jedí za den pětkráte a při druhé
snídaní a při svatčině pije se p vo neb ví
no, oboje velmi dobré.
Každé rodině jest vykázán jeden do
mek k ostávání. Jeho zevnějšek jest úhledný, vnitřní však zařízení jest skrovné
a nepohodlné. Čistota ale panuje všude
vzorná. Po první snídaní a po obědě jdou
dorostlé osoby do práce jim vykázané,
kterou pod dohlídkou svých představe
ných vykonávají. Chlapci a děvčata jdou
do školy, kdež se mimo elementárním
předmětům a nábožensví vyučují lila' ně
p etení punčoch, rukavic a šátků na krk.
Na otázku, proč nedostávají dítky vyššího
vzdělání, odpoví se nám: My nepotřebu
jeme žádných advokátů, ani kazatelů; nač
tedy nechat naše chlapce studovat?
Obyčejný oblek Amanity jest modrá
plátěná blůza a takové též spodky.
Správa obecní a hospodářská spočívá u
nich v rukou 13 důvěrníků, kteří jsou
každý rok voleni od všech členů osady.
Zůstávají po rozličných vesnicích a mají
pouze co celek zasedajíce moc nějakou.
Každá vesnice má své vlastní knihy a ve
de své v'astní hospodářství! Koncem roku
snesou se všechny knihy dohromady, jsou
od důvěrníků přehlíženy, pozná se, jaký
užitek čistý neb ztrátu která vesnice měla
Obecní starší nejsou členstvem voleni,
ale podle „vnuknutí“ od „nástroje“ jme
nováni a ustanoveni.
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Krásné pohlaví netěší se valné přízni a
úctě Amanitů a.jest považováno za zlo,
bez něhož nelze se obejiti a které dušev
níma klidu člověka jest na ujmu. „Ná
stroj“ varuje mladé muže před dívkami,
které prý jsou nebezpečným magnetem
neb ohněm. Manželství jest dovoleno,
znesnadňuje se však ml adým mužům vše
možně. Kandidát manželství jest dán na
rok neb na dva „na zkoušku“, kde se mu
každý den domlouvá a ku . pobožnostem
jest nabádán, aby jej pokušení minulo.
Patří k tomu věru trpělivost Amanity,aby
mladý muž to vše přestál. Byl li muž v
první třídě věřících, sesadí se po zasnou
bení na stupeň třetí.
Tato malá vážnost pohlaví ženského
spůsobuje přirozeně že dívky a ženy žijí
v úplném područí neb porobě, ba i chlap·
cůin ve škole jest zakázáno hráti sis děv
čaty. Než zákony a práva přírody moc
nější jsou všeho náboženského předpiso
vání, veřejného mínění a zakořenělého
předsudku, a mladý Amanita, jako jiný
smrtelník, má okamžiky, kdy srdce jeho
kouzlům milené sestry odolati nemůže a
jest mu sladší sestru tu vkstniti i když
musí vzdáti se nároků na radosti nebeské
po smrti o celé dva stupně níže; tak při

vede si vzdor všemu protivenství žínku
do svého 'domu.
Na šatstvo a jiné potřeby vykázána jest
každému Amanitovi jistá peněžitá částka
ale musí si za to vybrati potřeby ty v
krámu své osady, kde bydlí. Co mu z
toho zbude, nedostane se mu do ruky, ale
připíše se mu k dobru, překročit však ob
nos povolený sobě nesmí v krámu tom.
Knihovna Amanitů obsahuje jen biblí
*,
výroční knihy neb kaendáře a někořik
zpěvníků, časopisů pořídku zde viděti.
Obsada tato dostává přírůstek hlavně z Ně
mecka. Jsou to přistěhovalci zcela chudí,
kterým osada cestu až na místo vyplatí.
Tito noví příchozí jsou obyčejně bráni na
dva roky na zkoušku, má li však „nástroj“
nějaké jich se týkající zjevení, jsou ihned
ža členy uznáni a přijati.
Sousedé Amanitů, hlavně naši rodáci,
váží si jich, neb jsou to vzorní rolní
ci a počestní obchodníci. Za tou příčinou
stojí rodáci naši s osadou tou v čilém spo
jení. Ku chvále Čechů možno říci, že
při prodeji i koupi výhradně skoro své
máteřské řeči užívají a tak jiné národnosti
mravně nutí, by se naši sladké mateřštině
přiučili. Na zdar takovým národovcům!

^BRATŘÍM V D Á L 1.
RATŘI, milí bratři moji
v dálné rodné domovině,
zápasíte v tuhém boji
a já těkám po cizině.

Černé hory mezi námi,
divoké se moře pění,
ale v srdce zarývá mi
zvěst’ se vašich utrpení.

Hory, doly obzor kryjí,
tmavé moře mezi námi,
noha bloudí po prérii,
ale duše mezi vámi.

Nemyslete hoši, ale
že tu bídním, chořím v duchu,
učím já se lítat dále
také jednou v volném vzduchu.

Vzdor náť šíje hor i dolů,
divoce to moře hučí,
ale zvěst’ o vašem bolu
nepředělá, nepřehlučí.

Učím já se přímit šíji,
kde se dosud právo vidí,
volná srdce ještě bijí
kde je dosud — šťa-tných lidí.

B
I

Leč kdy byl bych orlem v letu
a vy ptenci za mřížkami,
vrátím se z těch volných světů
žít anebo umřít s vámi.

T. V SláóLelc

PĚT LET NA LOVU VELRYBÚ.
Vypravuje František Brodský z Ne w Yorku.

ARODIL jsem se v Roudnici Dad Labem
v 1835 a do New Yorku jsem přibyl 6
června 1852 po^ plachetníku. Nesnází, které
musí každý přistěhovalec podstoupiti, a kterých
bylo tehdy mnohem více nežli nyní, musel jsem
také vyti pěti v míre plné, zvláště když neznal
jsem krom mateřštiny mluvy jiné. Brzy jsem
ale se přesvědčil,
přiěinlivostí a vytrvalostí
mohou si budoucnost svou zabezpečiti. Remeslu,
kterému jsem
se v Čechách
vyučil, musel
bych se byl
zde učiti zno
vu, a to s
obtížemi, neb
Angličani a
A meri káni
měli v tom
ohledu mono
pol, a proto
chopil jsem
se řemesla ji
ného. V ten
čas silně .se
dováželo po
travin z New
Yorku do Californie, tak
že bednářství
bylo jedno z
nejvýnosněj ších řemesel
zde. Uchytil
jsem se tedy
toho a za ně
kolik měsíců
jsem pracoval
zběhle, že ob
držel jsem
František
práci ve ve
liké dílně. Na
neštěstí ale
za několik měsíců dílna učinila úpadek a přišed
o zaměstnání, musel jsem se sbáněti po jiné prá
ci,kterou jsem takép o několika týdním shánění
nalezl u jednoho Irčana,jemuž jsem se musel zavázati, že budu mu pracovali čtyři měsíce po $5
týdně. Bylo mi to velmi vítanou příležitostí ne
jen ku výživě ale i k naučení se anglickému jazy
ku.Po uplynutí lbůty obdržel jsem zaměstnání v

dílně, v které se pracovalo ponejvíce na přístavi
šti při skládání .s lodí. Když se však přiblížila
zima, nebylo co dělati a já byl opět bez práce.
Bydlel jsem u krajana, kde zůstávalo více mla
díků bez práce jsoucích. Marné bylo shánění
se po práci neb to bylo právě před krachem v
1853. Stav můj byl smutný, neb jsem se nalézal
v dluzích, a nebylo vyhlídek na výdělek a za
placení jich. Zvěděl jsem, že bych snad nalezl
záměstnání
ve Filadelfii.
Na štěstí jsem
si téhož dne
vydělal $1.50,
kterými jsem
si koupil lí
stek na par
ník a druhého
dne na to
jsem se ocítil
ve Filadelfii,
maje dva cen
ty v kapse
celého majet
ku svého. Bě
hal jsem z
jedné dílny
do druhé, ale
nadarmo, neb
práce nebylo
nikde. Večer
jsem za po
slední své
,,peníze” kou
pil kus chle
ba, ale kde
budu dnes
spáti jsem ne
věděl.
Ne
^Brodský.
pozorovaně
jsem vlezl do
parku, kde
jsem noclehoval příjemně v trávě. Ráno hned pokouše!
jsem se znovu nalezti nějakého zaměstnání, než
marně. Hlady celý už zmořený šel jsem ku
přístavu a zarazil jsem do jednoho německého
hostince. Vyprávěl jsem tu· o svém zoufalém
stavu, žádaje za pomoc, ale byl jsem nemilo
srdně vyhnán. Tu zmocnil se mne stav zoufalosti a pochybnosti v člověčenstvo celé. Běhal
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jsem v myšlénkách bouřlivých městem, hladem
vyznali se v práci. Představil mne nejstaršímu
stále dále a dále puzen i trýzněn, až jsem úplně z nich a ten mi vykázal místo k práci. Neztratil
zemdlen ocítil se u přístavu v jídelně prosté pro jsem odvahy, ale dávaje bedlivý pozor, jak
dělníky na přístavišti. Irčan, který zde hostům
druzí pracují, dělal jsem vše po nich. Tak jsem
posluhoval, tázal se mně, čeho si přeji, a já v dílně té pracoval dva dni, načež mne vzal
vyprávěl, jak jsem jen uměl, svou strasť a bídu.
starý jeden dělník do přístavu, kde se ukládaly
I hnulo se srdce jeho nade mnou, nechal mne potraviny do sudů na výpravu. Byl dobrý to
do sytá se najísti a dal mi ještě tři centy, abych
muž, vlídný a soucitný a ukázal mi všechno,
se mohl nechat převezti přes řeku. Já nastoupil jak se co dělá, což mi bylo velmi prospěšným,
zpáteční cestu do New Yorku v naději, že spíše
a poučil mne také, jak se na lodi chovati mám.
u některého rolníka cestou něco k zahnání lila
Po 14 dní jsem byl takto zaměstnán, až byla
du dostanu. Než jaké sklamání jsem zakusil! loď na cestu vypravena. Musil jsem pak podeKdykoli jsem se přibližoval k nějaké farmě,
psati smlouvu, ale byv už z předu upozorněn
vítali mne z daleka psi pekelným štěkotem
na šibalství, jaké se při tom provádí, nechtěl
svým. Nocoval jsem zase v poli a ráno o hladu jsem smlouvu před majetníkem lodě podepsati,
kráčel jsem dále. Cestou jsem nalezl kus chle dokud mi nepoví, jaký díl z lovu dostanu. Piati
ba v písku. Byl to nález nad zlato vzácnější; se totiž, jak jsem zvěděl už, námořníkům při ry
oklepav jej z písku, pochutnával jsem si na něm bolovu díly z lovu. Kapitán obdrží desátý díl
božsky. K večeru jsem dorazil k velké farmě,
výnosu, kormidelník 25. díl, druhý kormidelníky
kde nebylo slyšeti psů. I sebrav všechnu svou 40., třetí kormidelník 50., harpunník 60., obyčej
odvahu, vešel jsem do vnitra a farmáři jsem vyný námořník 150. až 180. díl. Bednář má dostati
ličoval svůj zlý osud a potřebu. Vedl mne do vždy díl jako druhý kormidelník. Žádal jsem
kuchyně, vyprávěl vše znovu své manželce, a tedy, aby mi to ve smlouvě bylo upsáno. Než
ta dala mi do sytosti se najísti i pod střechou zdráhali se dlouho, říkajíce, abych se jen nebál,
mne nechali do rána. Pak po snídaní výdatné že mne neošidí, a tak dále. Stál jsem ale na
putoval jsem volněji už dále, že jsem přišel do svém, a konečně mi upsali 55. díl.
Jindy bývají lodě vypravované na lov velrybů
večera do Newarku. Zde vyhledal jsem krajana
svého, jistého Kotrče, který život také jen tak
na akcie a výprava podobná stojí $40.000 až
vytloukal natěračstvím. Byl mi z dřívější doby
$60.000. Lodě jsou rozličné velikosti a tehdy to
byly vesměs plachetní. Loď na kterou já při
malou částku dlužen, ale postavení jeho nebylo
šel, nesla 450 ton a bylo nás na ní při vyplutí 25
mnohem skvělejší mého, neb pracoval jen za
mužů a jeden hoch. Při lovu jsme upotřebili
ztravu. Postaral se mi přece ale o 50 centů,
čímž jsem koupil lístek do New Yorku po dráze
tří člunů. Do každého se posadil jeden kormi
delník, harpunář a čtyři námořníci. Čluny ty
a ukojil trochu hlad svůj.
V New Yorku ani do bytu jsem nešel, aje jsou stavěny tak, že ostří se nalézá napřed i
zádu, aby bylo lze rychle jimi vlásti; jsou 22 až
ihned jsem počal hledati zaměstnání. Marné.
24
stopy dlouhé a u prostřed 5 stop široké, vesla
V tom naskytne se mi do cesty jistý chlap a
pak
16—18 stop dlouhá. Ve člunu se nalézá
táže se, zdali bych chtěl jiti na velryby. Neroz
náčiní
k lovu, harpuna; kopí a jiné maličkosti,
pakoval jsem se dlouho a přisvědčil jsem mu.
provaz
z nejlepší látky asi 200 sáhů dlouhý, na
Když zvěděl, že jsem řemesla svého bednář, )
pravil, že právě takého potřebuje. Objednal mne jehož konci jest připevněna harpuna.
Velryb jest, jak známo, ssavec, dýchající
na 4. hodinu s poledne k lodí. Já šel do bytu
vzduch,
jako jiné zvíře, a jest jich několik dru
bývalého pro některé potřebné náčiní, a když
mi je nechtěl hostitel vydati, zavolal jsem stráž hů, z nichž jen některé se chytají. V teplém
níka na pomoc. Šaty jsem nechal tam, neb na
pásmu jsou velryby, které se zovou „spermlodi prý je dostanu, a když jsem k lodi přišel,
whale” a ty se nalézají po jistou dobu na „past
čekalo tu už osm mladíků najatých jako já.
višťatech” kolem skalnatých ostrovů, kde na
dně mořském nalézá se pro ně potrava, sestáva
Uvedli nás na loď av 5 hodin jsme vypluli od
jící ze živočichů, kteří se nikdy na povrchu
břehů parníkem. Druhého dne jsme přistáli v
New Bedford, Mass., kde se vypravují lodě na
vody neukáží a zovou se „Skwit.” Takoví velrybové jsou 80—100 stop dlouzí a u prostřed
loy velrybů. Uvedli nís do ztravního domu,
kde jsme dostali výtečnou snídaní, Nežli jsem
břicha 8—12 stop tlustí. Hlava velrybu zabírá
se najedl, vstoupil jakýsi muž s otázkou, kde
skoro třetinu jeho délky, a také se dá souditi
jest onen bednář. Ve mně to hrklo a tisíc my dle hlavy při vyčerpání oleje, mDoholi se dá z
šlének mi hlavou proletělo, co že to má zname těla ostatního tuku vyškvařiti.
nat!. Když bylo na mně ukázáno, pravil k muži,
Tento druh má hlavu tupou a tlamu velkou;
který nás přivedl, ,,a young fellow,” a počal se
na dolenní sanici má až 24 páry zubů jakosti
slonové kosti. Oleje, který se dobývá z hlavy,
mne vyptávati, v které dílně jsem pracoval, až
upotřebuje se k vyrábění svíček tak zvaných mipak mne zavedl do dílny, kde pracovalo asi 30
lichových. Olej z těla se upotřevuje na stroje.
dělníků, kteří vesměs už byli na lovu velrybů a
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Tělo velrybu jest pokryté černou kůží, a pod ní
a jak jsem později seznal, z jakých živlů naše
hned jest tuk, špek, ztlouští 8 až 14 palců, po
mužstvo sestávalo, bylo toho nevyhnutelně za
dobající se velmi špeku vepřovému.
potřebí.
Druhý druh velrybů, který se chytá, zdržuje
Stráže jsou zřízené následovně: první od 7 do
se v pásmu studeném a mezi ledy blíže točny
11 hodin v noci; druhá od 11 do 3 ráno; puk
severní i jižní a zove se Ridewhale, neb Bow- přijde zase první od 3 do 7. Snídaní jest od 8
head. Jejich potravou (whale-feed) jsou živo
do 12, oběd od 1 do 4, a od 4 do 7 všichni na
čichové velikosti čočky plující na povrchu moře palubě. Já mohl v 8 večer jiti na odpočinek a
ve velikém množství. V tlamě veliké nalézá se
celou noc zůstati v mé kabině až do 6 ranní,
v hoření dásni velrybí kosť, která slouží za kde jsem musel pomoci při mytí paluby. Když
zuby a nechá se jí rozličně upotřebiti v průmy se chytil velryb, měl jsem na starosti olej vyškvařený ukládali dobře do svdů.
slu. Kosť ta jest asi 16 stop dlouhá a visí s
horní části tlamy tak, že jako listy visí na sobě
Následkem zákonů nesmí se na lodi žádný
natlačené, majíce na vnitřní obrubě vlasy tvo
*
trestati tělesně pro nějaké přestupky, ale když
říci podobu sítě, takže když velryb nabéře do
se přestupník potrestá tím, že mu není dovoleno
tlamy toho seménka, zavře tlamu a vodu vyplyv noci jiti na odpočinek, a že musí vykonávat!
ty nejsprostší a nejšpinavější práce.
je skrze zuby, zůstane potrava zachycena v oné
síti a on jazykem pak slízá a spolyká potravu.
Druhý den učí se každý znáti jména všech
Velryb tohoto druhu jest tučnější, nežli onen
provazů na lodi, jich řízení, jak hvězdu kom
druh v pásmu teplém, vš
k
**
olej z něho není tak
pasu poznávati se všemi její paprslky a jak s
dobré jakosti a jest v trhu lacinější. Za to na
kormidlem zacházeti. Jakmile ukáže se špatně
hradí cena kosti nedostatek ten.
chápavým, odebéře se mu za trest odpočinku.
Naše loď opustila přístav o polednách a za
Každý večer po západu slunce sejmou a spustí
se člunky, jako při lovu pro cvik. Při tom se
dvě hodiny vyvlekl nás parník vlečný na oceán.
Když nás lodivod a hosté opustili, bylo veškeré zalíbením jsem se také účastnil. Mnoho jsem
utrpěl, to se rozumí, neb nebyl jsem dokonale
mužstvo svoláno na zadní čásť paluby a tu nás
mocen jazyku a lid toho druhu nemá nižádného
kapitán po krátkém naučení, jak se cbovati
útlocitu. Musel jsem se učiti řeči i ostatnímu
máme, rozdělil na dvě čety, pravou a levou
všemu.
Několikráte jsem byl nad osudem
stráž; jedna četa pod velením druhého, a druhá
svým tak rozmrzen, že jsem byl na pokraji zou
pod velením třetího kormidelníka. Pak provedl
falství.
se výběr mužů do člunů na lov velrybů; tu kor
Po 10 dnech už byly vysýlané hlídky na nejmidelníci vybírají si ze zástupu jeden po dru
vyšší čásť stěžně a každý musel dvě hodiuy tam
hém, a co zůstane, jest ustanoveno pro koráb.
Zůstalitě pro koráb kapitán, steward, kuchař a vydržeti, a to bylo od východu slunce do zápa
já. Na mou otázku, kamže já patřím, odpově du. Třicátý den jsme dopluli k Azorským
ostrovům, když tu se stěžně volala stráž: ,,a
děl mi kapitán, že náležím na jeho loďku. Pak
byl každému na tři roky vykázán jeho domov she blows!” Kapitán otázal se kde, bylo mu
ukázáno, nechal loď tím směrem plouti, vzal
a on si jej musel upraviti a vyčistiti, i své věci
v něm ukliditi. Tu měl každý teprvé příležitost’ dalekohled a šel na stěžen. Za chvíli velí kor
prohlednouti si výbavu svou, kterou mu slibo midelníku, aby byly čluny k lovu připraveny,
vali, že ji na loď obdrží. Šatstvo, které mělo
že jest ,,škola” velrybů „spermových” nablízku.
nám tři leta vytrvati, bylo prabídné, že by žid 1 Nevím, jak bylo druhým, ale mně se něco zastažádný ani takové hadry neprodal. Samá záplata | vilo v krku najednou, že jsem skorém ani dý
chati nemohl. Ten ruch se nedá vypsati, který
a díra, barvy všechny vedlé sebe na záplatách.
nastal Když se někdo podíval na obličeje těch,
Barnum by takového rybolovce v jeho oděvu
kdo poprvé do člunu vsedali, poznal, že ten
mohl ukazovati s prospěchem.
úsměv není upřímný, který se na tvářích zračil.
První noci byla zkouška, jak dovedeme pra
Kapitán povelel s hora vytáhnouti plachty a
covati. Lid sebraný ze všech končin, zelený,
nemající ani ponětí o námořnictví, ten se špat obrátit jě na prostředním^ stěžni proti vě
tru, aby loď zůstala státi. Čluny * se spustily,
ně učí práci té přivykati. Byli mezi námi jen
odrazily a umě poveleno vztýčiti prapor na stě
4 námořníci, pak harpunníci a kormidelníci,
žen. Přinesl jsem jej nahoru a připevnil při
kteří znali lodí ylásti,, ale za to nebyl nikdo z
praveným
provazem, aby se pomocí jeho dávalo
nich jistě pro zdvořilost’ jak živ bit. Jak nás
znamení
člunům,
v jakém stavu se velryby na
proháněli, nedá se popsati. Tu neměl nikdo
lézají.
času k stonání, nýbrž byl každý hnán do práce,
Kapitán díval se dalekohledem pilně a stále
o které neměl nikdo ani ponětí. Tu jsem ča
si bručel pro sebe: „A she blows.” Pojednou
stěji kroku učiněného litoval. Než nebylo po
mi káže prapor vytáhnouti, což bylo znamením,
moci a neclitěl-li jsem skočit do vody, musel
že jsou velryby na vrchu a dýchají. Pak se
jsem si vše nechat líbiti, jak to přišlo. Kázeň
vojenská jest hříčkou proti lovcům velrybů, a obrátil ke mně s otázkou, zdali vidím velryby
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blízko člunů? Já viděl skaliska mezi ostrovy a
odpověděl jsem že ano. On ale obrátivse, smál
se, že ani nehledím směrem, kde ryby jsou.
Hleď, pravil už jsou dva čluny na blízku nich.
Čluny jsem viděl,neb měly plachty,ale jiného ne
viděl jsem nic, neb jsem očekával, že budou plo
vat jako domy veliké nad vodou. Tu najednou
kapitán: „Hle, už mu jednu zasazuje — už
zase!” Já viděl jen vlny kolem člunků, plachta
sebou hází sem a tam, člunky ujíždí najednou
r^’chle a plachty se sundávají—za malou chvíli
zůstalo vše tiché—a už zase čluny jdou, a okolo
nich se dělají vlny. Kapitán opakuje jako pro
sebe: to je dobře, to je dobře! a táže se mne,
zdali vidím, jak vystřikují krev. Teprve nyní
jsem viděl velryby, jak vyhazují do výše krev.
Za nějakou hodinu byl první ten lapený velikán
u korábu.
Koráb při skrácených plachtách pluje pomálu
aneb zůstane státi. Když velryba přivlekou,
otočí se mu dobrý řetěz kol slabizny a jest k
lodi připevněn. Druhý velryb byl také přivlečen
a připevněn, a teď jsem měl příležitost činiti
svá pozorování. Byly to obě „krávy,” jak se
samičky zovou. Krávy nejvíce vždy táhnou ve
„školách,“ to jest ve velikém houfu pohromadě.
Jakmile ale jedna zpozoruje nějaké nebezpečí,
hned se dají všechny najednou ua útěk, a kdy
by byla škola na celých sto mil široká, v jednom
okamžiku se všechny hnou k útěku. Kráva
nikdy neopouští své mládě a později jsem často
pozoroval, jak kráva své mládě na ploutvi nese
utíkajíc, jako matka dítě na ruce. Proto také
harpunáři, když mohou, raději harpunují telát
ko, poněvadž jsou jistí, že matka ho neopustí a
že třeba dvě krávy při tom uloví.
Když z člunu velrybu zočí, musí býti opatr
nými, a nesmí ani od zadu, kde odlesk je pro
zradí, ani od boku, kde ryby mají oči, a musí
se zachovali úplné ticho, neb velryby mají vý
tečný sluch
Harpunník hodí harpunu kamko
li v, jen když dobře trefí. Obyčejně upotřebí
dvou harpun, na kterých jest .provaz 200 sáhů
dlouhý. Harpunované velryby chovají se roz
ličně; některé hledají spásu v útěku, jiné v hlu
bině, jiné se válí. Bulíci obyčejně se brání,
•činíce útok na člun, při čemž se jim dostane
harpunník dobře k tělu a raní je. Aneb kormi
delník pomůže oštěpem, .jenž jest na drátě půl
palce tlustém a 6—7 stop dlouhém, i na provaz•ci pevně přivázaný, tak že když smrtící svůj
úkol vykoná, vytáhne se hned zase. Při usmr
cení velrybu musí se dbáti toho, aby trefil do
života zvířete oštěpem tím, neb kdyby rybu
zabil a ona nevydýchala krev, potopí se její
tělo jako kámen hluboko, a nežli znovu vypluje
na povrch, jest vyssáta a ožraná od žraloků.
Jinak pluje velryb na povrchu, že voda jen přes
hřbet mu šplýchá.
Když jest u korábu připevněná, musí se tuk

z ní dostati co nej rychleji. Kormidelníci tu
mají na boku lodi lešení, odkudž pomocí rovné
ostré lopaty řežou a sekají tuk. Nej prvé se
usekne hlava od trupu, ta se rozpoltí ve vodě
dle velikosti své na dva neb tři díly, kteréž
jsou mimo kosti samý tuk. Díly ty se vezmou
na loď a rozsekají se na malé kousky 4—5 pal
ců vysoké a ty se škvaří pak.
S těla se pak táhne jeden řemen tuku po
druhém až k ocasu, ryba se při tom stále obrací,
až jest celá stažená a řemeny ty se vytáhnou
na palubu. Tělo ostatní zůstane ve vodě a jest
hnedle pohlceno od žraloků, jichž se třeba sta
kolem lodi shromáždí a ti jsou při ucítění krve
celí vzteklí.
Na palubě jest veliké ohniště s dvouma kotlema zazděnýma. Pod těmi se rozdělá oheň a
počne se špek vyškvařovati. Škvarků se upo
třebí co paliva, tak že jen při první velrybě jest
zapotřebí dříví neb uhlí k roztopení pece. Při
škvaření jest olej čistý a zápach není nijak ne
příjemný že se to vše děje jako při škvaření
sádla vepřového. Viděl jsem, jak si divoši na
ostrovech Tichého oceánu na těch škvarkách
pochutnávali; také jsem sám okusil a nenalezl
jsem na nich nic odporného Maso z mladého
velrybu dobře při pravené jest pochoutka.
Olej takto vyškvařený nakládá se do sudů,
nechá se několik dní na palubě ochladili a pak
se uklidí sudy pod palubou do skladiště.
Při vyškvařování prvních velrybů přihodila
se mi nehoda, která pro mně měla ale dosti do
brých následků. Povstalo mezi mnou a dru
hým kormidelníkem nedorozumění dosti pová
žlivé, že jsem zapomenul, že jsem pod nějakou
kázní. Hlukem naším byl i kapitán ze spaní
vyburcován a vyslechl nás, oč vedeme spor. Já
na nadávky představeného svého odpověděl
jen, že kdo chce takové nadávky proti mně
upotřebiti, musí státi v dobrých střevících, a
slíbil j-^em svému pronásledovateli, že jakmile
přijdeme na pevnou zemi, kde rozdíl mezi námi
přestává, bude se mi muset zodpovídali. Slo
vem kapitánovým byl spor náš ukončen, vlastně
odložen. Druhý den ale nechal si mně kapitán
představiti ve své kajutě a ptal se mne po mém
původu. Sdělil jsem mu vše, co mne přimělo
k tomu, že jsem se dal k lovu velrybů. Tázal
se mne pak, zdali mám chuti k učení se tomu,
co by mne. mohl on naučili. Já mu děkoval se
slzou v oku a pak každý večer jsem se u něho
učil hodinu číst a psát. Tím obrátil a polepšil
se můj stav velice, neb jsem byl nejen jeho žá
kem, ale více společníkem, což mi u jiných
budilo závisť, zvláště se strany druhého kormi
delníka. On byl rozen na Azorech ve Fayal.
Zalíbilo se mu pronásledovati mně při každé
příležitosti, což zavdalo často příčinu k bouřli
vým mezi námi výstupům.
Když jsme byli s chycenými velryby hotovi,
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přistáli jsme k jednomu z ostrovů a přibrali
jsme tam čtyři mladíky a něco zásob, jako zemčat, cibule a ovoce, které tam bylo znamenité.
Ostrovy náleží Portugalsku a majf obyvatele
vesměs chudé, ale až pověrčivé katolické. Kaž
dá stopa p&dy jest zdělaná a rodí výborně
Na
ostrově Fayal vystoupil jsem do přístavního
města stejného jména, a shledal jsem tam malé
jednopatrové domky, ale o čistotě ani památky.
Lid skoro všechen samý žebrák a doráží každý
na-cizince nezbedně prose o nějaký dárek. Každá
žena a každý muž, kterého potkáš, už z daleka
natahují ruku prosíce o dárek jakýkoli, třeba
tabáku, neb dýmku.Ženská ctnost1, jak jsem sez
nal, má u nábožných těch katolíků nej menší
ceny, což na mně učinilo dojem příšerný. A při
každém i nemravném činu vzývají stále nějakého
svátého patrona neb svátou Marii.
Odtud pluli jsme ku předhoří Ward při po
břeží africkém. Ostrovy zdejší jsou též pod
ochranou vlády portugalské. Obyvatelstvo jest
už většinou černé a jeho stav vzdělanosti jest
ještě nižší a smutnější, nežli na Azorech. Při
brali jsme tu také dva mladé černochy a pluli
jsme přes rovník k předhoří Horn na jižním
konci Ameriky, kamž jsme až za šest měsíců
přibyli a v přístavu Falkohana vystoupili jsme
na břeh republiky Chili. Kipitán chtěl popříti
plavcům svým trochu svobody na pevnině, ale
právě tam zuřily neštovice a my raději čtvrtý
den odtrhli od břehu a pluli jsme do Payty v
republice Peru. Cestou však 4 muži naši ulehli
na neštovice a my museli zůstati tam 40 dní v
karanténě. Po uplynutí té pustili nás do města
a my mohli po odbytí stráže vždy odebrati se
do města „na svobodu.” Místo to nalézá se v
písčité poušti a vodu pitelnou musí si obyvatelé
dováželi 15 mil z daleka na oslech z řeky. Dom
ky vesměs jsou nízké a vystavené z bambuso
vého rákosí. Osadníci jsou míšenci, mluví po
Španělsku, jak si totiž tuto řeč sami připůsobili,
takže jim pravý kastilian sotva porozumí. Jest
to město obchodní a doprava se děje vesměs na
hřbetech oslů do vnitra země, tak že jest tu
těch zvířat na tisíce. Ti dělají pekelný rámus,
že nezvyklé ucho jest lákáním tím velice obtě
žováno. Bylo mi milé, když jsme díru tu opou
štěli. Pluli jsme zase na rovník k ostrovům
Calepacos, kde se velryby zdržují. Tam nám
štěstí sloužilo, že jsme za 4 měsíce pochytali
20 velrybů, z nichž jsme dostali na 500 věder
oleje.
Po šestiměsíčním sem a tam křižování jsme
připluli zase do Payty na odpočinek a svobodu.
Ti velrybolovci jsou chytří; aby jim z mužstva
žádny' neutekl, přirazí ku břehu jen v takových
chudých místech, kde je nic neláká, neb na
ostrovech, kde není běloch životem svým jist.
Po 14 denním odpočinku jsme zase se ubírali
na lov podél břehů jižní Californie a pak k

ostrovům SandwiČským. Odtud jsme se dostali
až do moře ledového na severu, kde jsou velry
by černé mezi ledy. Nechci ten díl země naší
ani popisovati. Zdrželi jsme se tam dva měsíce
a štěstí nám nesloužilo, neb jsme chytili jen tři
velryby za tu dobu, z nichž jsme dostali 500
věder oleje a 5.000 liber kostice.
Navrátivše se na ostrovy Sandwičské, vyložili
jsme všechen olej a poslali jej do New Bedfordu. Byla nám tu také dána svoboda. Oby
vatelé domácí byli ještě polodivochy; měli dom
ky nízké, skoro více děrám podobné, půdu ale
mají velice úrodnou, ač málo ji zdělávají, po
něvadž veškerá spotřeba potravin jim roste di
voce a nevyžaduje mnoho práce. Masitých po
travin se tu málo užívá, ač drůbeže a vepřů jest
tu dosti; nejlépe se spokojí na kořinkách roz
ličných a na ovoci. Tuzemci jsou znnmenití
plavci a vydrží ve vodě po celý den. Setkají li
se se žralokem, pustí se s ním do boje a vždy
zůstanou vítězi. Viděl jsem, že někteří z nich
měli na sobě kůži podobnou rybí s penízky neb
šupinami. Od častého koupání a pak na slunci
pečení kůže popuká a utvoří takový povrch.
Ostatně jsou ve svém stavu dosti šťastní. My
slím že působení misionářů křesťanských jest
jim více na škodu, nežli k užitku. Misionáři a
těch několik bílých obchodníků s nimi bohat
nou z nich a je odírají a zabíjejí, ne sice mečem,
ale kořalkou.
Odtud jsme navštívili ještě mnoho ostrovů
australských v tichém oceánu, a po nejvíce
takové, které jen spoře byly obydleny buď di
vochy neb polodivochy, až zase po 30 měsících
jsme se dostali do Tolkobany s 1000 vědry oleje,
jsouce na cestě k domovu.
Mezi tím časem se ze mně stal pravý nám iřník, neb kapitán dostál slovu a naučil mne
všemu, co sám uměl. Obzvláště v počtech a
vyměřování mořském jsem byl zblěhlým, a
dělali jsme pokusy s novými vynálezy všelikými.
Poslední dobu se ani o to nestaral a přenechal
mi, abych mu přinesl tabulku a mapu, kde se
nalézáme, dle čehož pak nařízení činil. Také v
lovení jsem nezůstal pozadu, neb jsem použil
každé příležitosti, abych se do Člunu dostal.
Když jsme byli 18 měsíců na cestě, mohl jsem
už zastávati harpunníka, když tento se rozne
mohl. Po prvním mém pokusu dal mi kapitán
$10 odměny a od té doby mne minul všechen
strach a ostych před nějakým nebezpečím. A.Č
několikráte jsem dostal pořádnou lázeň, když
velryb člun náš na dobro rozbil neb poškodil,
neb dnem na vrch obrátil; to vše zevšednělo mi
tak, že nešel z toho žádný mi strach.
Při takové práci, svízelích a trampotách uply
nuly mé tři roky a my se vrátili zpět do New
Bedfordu. Pobyl jsem tu jen jeden den, opa
třil jsem si dobré šaty a spěchal jsem do New
Yorku, přislíbiv kapitánovi, že po druhé s ním
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zase pojedu, k Čemuž mi slíbil místo druhého
kormidelníka a bednáře.
V New Yorku jsem vyhledal hned své staré
druhy a přátele, kteří se domnívali, že snad už
dávno mne nějaký velryb spolkl, jako Jonáše
a užíval jsem plné teď svobody. Za 10 dní na
vrátil jsem se do New Bedfordu pro svůj díl.
Zde už bylo všechno odměřeno a dílce vypočtěny. Obdržev svůj díl, hajdy do New Yorku, a
do dnes bych nebyl sto udati, kam se ta sumi
čka mé mzdy poděla, že za 4 týdny mi zbylo v
ruce celých $5 na cestu do New Bedfordu, kamž
jsem také hned odcestoval.
Přijda druhý den ráno na místo hladov, use"
dl jsem do drožky u nádraží a poroučím kočí"
mu, aby mne dovezl domů. Hostitelka se di"
vila a na mé přání dala mi snídaní, kterou
jsem s chutí snědl. Tu přijde jeden pán a táže
se po tom bednáři. Byl jsem představen a on
hned spustil, že slyšel, že jsem přijel abych plul
na lov velrybů, že jest majetníkem jedné lodě,
která bude v několika dnech vypravena, nabízel
mi místo u sebe a pozval mne, bych jej v písárně jeho navštívil. Tázal jsem se, kdo že bude
kapitán, a když mi sdělil jméno jeho, kteréž já
už znal, odpověděl jsem mu, že s ním sotva po
pluju, vyprávěje, co o něm smýšlím. On mi to
vymlouval, že se zatím kapitán ten oženil, že se
dal ku kostelu, že všichni v kajutě na jeho lodí
jsoi z New Bedford i dze známí a z vážených
rodin, a že se všichni a vrážali, že nebudou užívati žádných lihovin cestou. Já pak neslíbiv
nic určitého došel jsem k mému výpravčímu se
žádosti o $100, které mi hned vyplatil co zádavek. Pak jsem šel na zvědy. Sotva ocítil
jsem se na ulici, koho potkám jakoby náhodou
—onoho kapitána. Tu bylo hned Cooper sem,
Cooper tam, vypravoval, jaká změna se s ním
stala, že nepije, že jest ženat, abych s ním jel,
že budeme jako bratří a sliboval tak hory doly.
Uvedl mne do svého domu, představil mne své
mladé paničce, poslal pro kormidelníka a harpunáře, kteří byli z dobrých rodin, a tak dlouho
mluvili do mně, až jsem na polo svolil, že s
nimi pojedu, když obdržím 35. díl a bonus
$200. Rozešli jsme se, ale večer už na mne
čekal zase majetník s otázkou, jak jsme se do
hodli. Vyprávěl jsem mu své podmínky. Divil
se, jak mohu tolik žádati, když ani nemám od
poručení z předešlé své lodi od kapitána. Od
pověděl jsem, že jsem se u něho o místo neucházel, a že pakli mne nemůže přijmouti bez
odporučení, nemusím s ním plouti, ostatně ale
že nevěřím, že by jeho kapitán dělal teď lepší
dobrotu než dříve. Druhý den obdržel jsem
telegram od mého kapitána z New Bedfordu
tohoto znění: ,.Nechoď s tím člověkem; nemášli peněz, přijeď sem.” Sotva jsem se zpamatoval ze svého udivení, jak on může o mém
vyjednávání co věděli, už tu byl staroušek opět

s vyřízením, že jest vše v pořádku, papíry po
hotově k podpisu—dáme ti co si přeješ; kapitán
nás žádal, abychom ti vyhověli, že by tě rád s
sebou měl, poněvadž tě zná, a že se vyznáš v
umění plaveckém. Já mu teď ukázal telegram
od svého kapitána a táží se ho na vysvětlení, jak
se to dozvěděl. On sdělil mi ale, že mu tam
telegrafoval sám, žádaje jej o odporučení jeho.
Sliboval mi vše možné, i kapitán přišel, vzali
mne do písárny a já konečně míst·» přijal. Nežli
ale smlouvu jsem podepsal, chtěl jsem míti vy
plněno místo pro mé jméno 35.díl, což oni zdrá
hali se učiniti napřed,jako prý bych jim nevěřil.
Museli ale, vyplatili mi $200 a dali mi jménoSealawyer ponejprvé.
Za osm dní jsme opustili New Bedford. Vše
šlo dobře, až když jsme se dostali do Cápe
Word Island, musel kapitán loď spravovali, ana
tekla. Tu ukázal prvně svou divokosť. Měli
jsme 4 muže s sebou, kteří byli lovci také ale
chtěli se jen sem přepraví ti nechati za práci ce
stou skytanou. Zde je měl dle smlouvy propustiti, ale on nechtěl jim ani zapůjČiti člun, aby
se na břeh doslali. Oni vynesli věci své na pa
lubu a zavolali člun se břehu. On však vida,
co se děje, přiběhl jako divoch, popadl železnou
tyč a už chtěl do nich biti, když jsem přiskočil,
ruku jeho zachytil a zvolal jsem. ,,Co to počí
náš, ty veliká krávo; pamatuj jen na Thombas.
Tam jej totiž chtěli Španělové občsiti jednou.
On spustil tyč, zbledl, odešel do své kabiny, ale
za malou chvíli poslal stewarta pro mně, že
clíce se mnou mluviti. Jdu dolů a naleznu jej
zamyšleného; bylo znát i, že pil. Dělal mi ká
zání a vyhrožoval, že pakli se ještě jednou do
jeho záležitostí budou míchati, bude se mnou
zle. Já také nemlčel, a připravil jsem jej tak
daleko, že plakal jak stará baba. Sliboval mi
věkověčné přátelství, a vícekráte že ku kořalce
ani nečichne. Tak to trvale asi týden, když
jsme se přiblížili k předhoří Dobré naděje. Ránoo 4. hodině slyším hřmot na palubě, mytí její a
jeho křik a láteření nesmírné. Vyskočím a bě
žím nahoru. On hned na mně, co že tu
chci, mně že nikdo nevolal. Já odpověděl, že
jen jsem chtěl věděti, co se děje, zdali jsou vel
ryby už vidiny. To prý ne, ale že se nemůže na
žádného spolehnout], že musí sám zakročiti, aby
ti chlapi viděli, co jest to býti námořníkem, a
že toho už má dost. Byla to narážka na prv
ního kormidelníka, který byl ale dobrá duše.
Poznal jsem, že kapitán se vrací do staré své
koleje. Při snídaní mi vyprávěl, že první í
druh}' kormidelníci za nic nestojí a že se jich
chce zbaviti. Nabídl mi místo druhého kormi
delníka, ale já nepřijal a hleděl vše usmířiti
zase.
Přijeli jsme na Desolation Islands, kde jsme
začali chytali černé velryby. Chytili jsme jich
pět, a všechny chytil třetí kormidelník, nel>
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první dva neměli štěstí. Kapitán začal zase
piti a roztržka byla hotová, tak že na lodí to
bylo jako v plujícím horoucím pekle. Prvnímu
kormidelníku zakázal sundati člun k lovu a dru
hého sprostil veškeré služby
Připluli j9me k
ostrovu Madagascar a tam jsme lovili spermy.
Abych se toho pekla zbavil vyplul jsem si ra
ději v člunu druhého kormidelníka na lov.
Podařilo se mi ujoviti tři velryby, a třetímu
kormidelníku 4. Ze to byli sami bulící, vyškvarili jsme z nich 540 věder oleje. Já chtěl pořáde, aby zajel k Isle de France, kde jest ameri
cký konsul, aby už byl jednou pokoj a oba
kormidelníci aby byli zákonitě propuštěni, ale
nemohl jsem jej k tomu přemluviti. Zatím
setkali jsme se a jednou lodí, která plula už
domů do Ameriky. Tam byli dva lovci, kteří
by byli chtěli na naší loď za naše dva kormidel
níky a tak je kapitánové vyměnili
Zákon vy
žaduje, že musí na každé takové lodi býti dva,
kteří se v plavecké vědě vyznají, a nový první
kormidelník se v tom nevyznal. Na prosbu ka
pitána převzal jsem tedy tu službu na sebe, ale
měl jsem zároveň na mysli, že když uskuteční
smlouvu na širém moři, neplatí tato, poněvadž
kapitán nemá právo žádné články smlouvy zruáiti, nemohl tedy zrušiti smlouvu, a následkem
toho byla nová neplatná. Když já tedy vzal
službu na sebe, byl jeden z nových plavců uči
něn prvním kormidelníkem, z našeho třetího
stal se druhý, a z druhého cizince třetí kormi
delník.
Sotva se ale to chlapisko co první kormidel
ník na naší lodi ohřálo, už začalo rozkazovati.
Ku kapitánu byl pln lichocmí a dotírání. Po
lodí chodil stále s hrnkem barvy a štětcem v
ruce a tu bylo samé čistění a týrání lidu zby
tečně.
v
Čekal jsem, jaké divy bude dělati ve člunu a
príležitosť se brzo naskytla. Spatřili jsme vel
ryby a náš hrdina dělal, jakoby je chtěl všechny
pochytat (na palubě arci). Pozoroval jsem jej
se stěžně, jak nemotorně si poč'ná, když byl k
jedné rybě připevněn, a viděl jsem jeho příleži
tost’, které nepoužil k svému prospěchu. Když
pak přišel zpět na loď, počal vykládat a se
omlouvat. I nemohl ]sem dále to smlčeti a
obrátiv se k němu, pravím, že bych byl udělal
lépe, nežli on, maje jednu ruku v kapse. Tu
arci bylo po všem přátelství mezi námi. Několik
dní na to mi vyprávěl, že by rád něco natíral;
kdybych udělal hezké belíky na vodu, že by je
obarvil a pěknými nápisy opatřil. Odpověděl
jsem, že ty, co máme, jsou dosti dobré ještě, a
až bude loď plna oleje, že udělám pak tak hez
ké, jaké ještě nikdy neviděl. I šel ku kapitá
novi a stěžoval si, že jsem jej odbyl. Druhého
dne na to kapitán a tesař dali se do práce a
chtěli dělat belíky. Spatřiv, že tesař béře mé
dužiny, vzal jsem mu je z ruky a napomínám,

aby se to vícekrát neopovážil. Tu přišel kapitán
a praví, že on tak poručil, když já nechci belíky
udělat, že si je zrobí sami. Odpověděl jsem, že
když uznám, že jest toho zapotřebí, udělám
vše, neb že své postavení zde znám a plním své
povinnosti, ale od žádného passažíra že si poroučeti nedám, neb neuznávám ani prvního, ani
třetího kormidelníka za důstojníky, což také
dokážu, až přijdeme před amerického konsula.
Tu byl oheň na střeše. Výhrůžky se sypaly
jedna za druhou a jinak mně nepojmenovali,
nežli ,,the sealawyer.” Nemohli ale se mnou
nic svésti, neb když mi něco nepříjemného udě'
láli, nevzal jsem stroj na měření slunce do ruky,
řka, že to není moje práce, a hned jsem ty pány
přivedl do prosa.
Než stav můj byl každý den horší a na lodí
bylo samých nadávek, klení a trýznění lidí. Ani
žádný jiný kapitán, kterého jsme potkali,
nechtěl s námi mluvili a z daleka se nám vy
hýbali. Když jsme křižovali v moři Mozambickém mezi Madagaskarem a východní Afrikou,
spatřili jsme malý skůner, který byl v nesnázích
a žádal pomoci. Bylo na něm tré arabských
kupců a 30 otroků. Loď jejich tekla, neměli
vody k pití, a k tomu nevěděli, kde se nalézají.
Jejich ,,boDgona” byla domácí rychlíce, neveli
ká a s jednou plachtou, která jest zavěšena na
spůsob křídla, a loď litá dosti rychle na vodě,
tak že úžinu tu přeletí za 48 hodin obyčejně.
Oni ale byli na vysokém moři už čtyři dny a
nevěděli kde jsou a kam by měli mířili. Když
tomu nešlechetníku své postavení zjevili, byl
hotov dopravili je ku břehu, pakli mu zaplatí
$300. Smluvil se s nimi skrze jednoho Portu
galce. Oni s radostí svolili k tomu a vzali jsme
tedy na naši loď ty tři Araby s jejich sloužícími.
Na místě ale aby nařídil loď trochu po větru,
kudy bychom za 6 neb 8 hodin spatřili ostrov
Madagascar, poručil plachty utáhnouti a loď
proti větru říditi. Od našeho mužstva šest
jich šlo na skůner, s nimiž šel první kormi
delník, aby se přesvědčil, co by se dalo pro nás
dále využilkovati. Tak jsme po dva dni proti
větru skorém stáli, jen že se loď házela, ale ni
jak ku předu nepohybovala. Ti chudáci měli
ještě větší starosť Třetí den si začal kapitán stě
žovat, že skůner moc teče, že jej musí potopiti,
chtějí-li se sami na místo pevné dostali a k to
mu že mu musí přidati ještě $500.
Toho dne jsem mu jeho jednání předhodil
a vys’ovil jsem se, že jsem nepřijal místo na
lodí loupežnické (piratní). Než on nedbal mých
slov a aby provedl svůj záměr, přenesl otroky,
zboží a vše, co mělo cenu se skůneru na loď,
nechal udělat do skůneru díry a tak teprvé byl
spokojen. Jel pak stejným směrem jeden den
a jednu noc. Tu mně přešla trpělivost’ a napo
mínal jsem jej k poctivosti. On ale mi pravil,
abych nebyl zpodilým, že ti Arabové mají ještě
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dva měšce těžké se zlatém, a že z toho také na
mně díl připadne. To mne rozhněvalo. Zapo
menul jsem, že jest kapitán a vytýkal jsem mu
jeho čin, že já žádné krvavé peníze nechci. Tak
jsme se dostali ve spor a výsledek toho byl, že
v půlnoci nechal obrátit po větru.
Mezi sluhy Arabů byJ jeden černcch, který
mluvil po portugalskú, v které řeči jsem se ce
stami trochu oblomil. Vzal jsem jej stranou a
vysvětlil jsem mu stav věcí, by to sdělil svému
pánu. Také jsem mu sdělil, že nepřijedeme do
Madagascaru, ale na ostrovy Camor. Radil
jsem, by hned po vystoupení z lodě odebrali se
před guvernéra, kapitána našeho aby udali, že
je okradl a domáhali se náhrady.
Tak se také stalo. Ráno· jsme viděli ostrovy
a o 10. hodině už jsme byli zakotveni u jedno
ho z ostrovu. Ale za krátký čas po odchodu
Arabů připluli francouzští vojíni s úřadníkem,
otroky a s jedním tím Arabem a těm musel ka
pitán navrátili vše, co ze škuneru vzal i ty pe
níze, které od Dich dostal. Viděl jsem také, jak
by ti Arabové byli rádi se mnou mluvili, ale k
tomu jsem nemohl přivoliti, aby nebylo pode
zření kapitána proti mně opodstatněno. Vím
jen tolik, že-náš pan kapitán se na lodi celé tři
dni neokázal, a že první kormidelník chodil
jako zmoklá slepice, a já se v duchu smál.
Když kapitán přišel zase na loď, měli jsme
zase výstup. Žádal jsem jej, aby zastavil někde,
kde jest americký konsul, že chci loď opustiti.
Ke mně přidali se všichni, kteří zákonitě k lodi
patřili. On nechtěl povoliti. V noci na to,
když já měl hlídku a kapitán byl jako dobytek
ochlastán, přišli ke mně o mé svolení, že kapi
tána svážou, pakli jen já převezmu vedení lodě
a dovezu ji do Mauritiusu neb Zanzibaru. K
tomu jsem alesvoliti nechtěl.
Nezůstalo to ale tajemstvím. Druhý den,
nežli jsem vstal, byli všichni plavci v železech
a druhý kormidelník zavřen ve své kajutě.
Poprask na palubě mně vyburcoval a vyvolal
ven, a tážu se, co se děje. Kapitán ale na mně
jako zlá san. Nežli se ale přiblížil, uchopil
jsem se sekyry, napřáhnu·, a volám: ani o krok
blíže. To jej zkrotilo, a celý se třesa, volal: Já
ti to mořské zákonictví vyženu, atd. Tím jsem
se nedal zastrašiti, ale mluvil jsem don jako do
dubu a jeho neplechy jsem mu všechny vyčetl.
Přesvědčil jsem jej, že nemá žádného práva pu"
dobně jednati, loď že jest zakotvena a na zemi
že jsou úřady; aby nás dal všechny do rukou
práva, že nám bude lépe, nežli v jeho moci.
Když věděl, že je jest zle, obrátil. Na mé
upozornění, že se strany lidí nestal se ještě
pražádný přestupek a proto on že nemá práva
někoho trestati pro domněnku neb pouhé pode
zření. Poručil tedy, aby druhý kormidelník byl
propuštěn a plavcům aby byly okovy sejmuty.
Začal mi pak lichotit a děkovat mi, že jsem už

často jej zachránil, a loď také a on že chce vše
učiniti, aby zabezpečil na lodi mír a pokoj.
Když ukončil, ^napomenul jsem všechny, aby
se dobře chovali, že bude vše zapomenuto, a od
kapitána jsem vyžádal, by se nikomu nechtěl
mstíti. Zároveň ale jsem oznámil, že, pakli ne
bude naše loď v krátké době v přístavu, v kte
rém by byl americký konsul, že se vzdávám
služby a že budu se chtít navrátit. On slíbil
arci vše, ale netrvalo dlouho, a bylo to při sta
rém. Ohlásil jsem se churavým a přestal jsem
službu zastávati. I vzal mne na ostrov Mahy v
souostroví Seashell v indickém oceánu a nechal
mne od anglického lékaře prohlednouti. Ten
tvrdil, že nejsem tak churav, aby z toho byl
strach. I nechal mne na lodi 4 měsíce, ale já
chřadl stále.
Konečně potkali jsme jednu americkou loď,
která byla po třetím roce lovu svého na cestě k
domovu a‘potřebovala bednáře, neb jim olej
tekl. Když viděl, že se mnou nic nesvede,, a
také týž čas se dozvěděl, že již jest jiný kapi
tán vyslán, aby převzal loď v Mauritiusu, udě
lal sobě výminku, kterou jsem mu musel podpi
sem svým utvrditi, že totiž proti němu nijak
zákonitě nevystoupím, kdybych se do Soustátí
navrátil. Proti tomu mi dal dopis a dosvědčení
na majetníky lodě stran mého dílu oleje, který
na lodi byl. Tak jsem se ho zbavil. On ale se
domníval, že nikdy se neuzdravím. A také to
nebyl žádný div tolik měsíců se trápiti o hladu
stále a soužení. Nevypadal jsem dobře, ale
když jsem přišel na druhou loď, nemohli mi dáti dosti k jídlu a kapitáfa hnedle seznal příčinu
mé choroby.
Co ďas nechtěl míti, že hned druhého dne
ještě jsouce ve společnosti lodě první, chytili
jsme velryba a oni také. Třetího dne přišel ten
starý hříšník na loď a hučel do mně, bych se k
něnpu vrátil, že neví, co si má počíti, že nemůže
do člunu lovit, an se nemá na koho spolehnout,
atd. Ale já na něj bez okolků: ,.Tamhle v
bedně mám list, že mně propouštíš, a ty máš
ode mně list,že tě nebudu úřadně pronásledovati.
Já jsem spokoje na ty též buď. Tvůj list jest mi
pláten, můj tobě nic, neb ty nikdy asi do Sou
státí nepřijedeš; budeš-li se vyhýbat konsulovi,
přijede za tebou loď váleční, aneb ji někde na
skaliskách pochováš. On zase chtěl použiti
staré politiky a začal bečet jak baba. Můj nový
kapitán mi dal znamení, abych nechodil a já
odpověděl tedy, že jsem rozhodl se zůstati na
nové lodí a nevraceti se. Jel domů.
Na cestě teď jsem teprvé obživl. Když mne
kapitán poznal, byl mi takřka společníkem. Byl
to muž řádný a přísný puritán, jenž nedovolil v
neděli ani lovit, aniž nějakou práci konati.
Když jsem se tady zase za krátko zotavil a
olej přivedl do pořádku, byl jsem spokojený a
šťastný. Cestou jsme ještě chytili něco velrybů
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a když jsme přijeli do New Bedfordu zpět, ob
držel jsem zaplaceny své piáce a 30. díl z toho,
co se chytilo za doby mého bytí na lodi. Ka
pitán chtěl ode mne slib, že na z:mu s ním zase
pojedu na lov. Když jsem se pak dostavil
k stařičkému majetníku oné lodě, na které
jsem dva roky byl ztrávil, zvěděl jsem stra
šné věci, které se přihodily na lodi za tu do
bu, co já byl pryč už. Ukázal jsem jim můj
denník a oni nemohli uvěřiti, aby se v nynější
doby něco podobného na moři dělo. Vypsání o
ulovení arabského škuneru je zarazilo. Chtěli,
abych jim svůj denník prodal, což jsem ale za
žádnou cenu učiniti nechtěl. Pobízeli mně.
abych se vydal znovu na lov s jinou lodí, která
za 2 měsíce vypluje. Když mne vyplatili po
řádně představili mi kapitána nové 1 ^dě, jejž
jsem znal, slíbil jsem, že pojedu. Na to nechali
mou bednu zavezti už do svého skladiště a mně
nechali jeti do New Yorku. Já měl v úmyslu
navrátiti se k nim a loviti dále. Nevrátil jsem
jsem se ale už. Neb v New Yorku jsem se se
známil s nynější mou manželkou a vypomohl
jsem svému bratru.
Tak uplynuly čtyři měsíce. Došlo mi ještě
mnoho nábídek z New Bedfordu, že lodě jsou

vypravené, zdali bych chtěl se súčastniti na ně
které, než já nepřijal. Oženil jsem se ale po
příkladu všech pořádných lidí přede mnou. Ale
hmotně se nám nedařilo, neb skrovná zásoba v
měšci brzo se vyčerpala, výdělku nebylo a br
zo přišel peněžní poplach před občanskou vál
kou. Tehdy bylo zle. Nebylo práce dlouho,
až když válka byla v plném proudu, bylo práce
dosti pro mou bednařinu.
V 1865 jsem obdržel místo v Castle Gardenu
u společností železničních, kde jsem sloužil po
čtyři roky. Já jsem ale byl všímavý a zpozoro
val jsem i to, co jsem viděti neměl, upadl jsem
u dozorce v nemilost?, který tak dlouho na tom
pracoval, až Jsem byl propuštěn. Na to jsem
obdržel zaměstnání u rozličných drah na prodej
železničních lístků a při tom jsem pracoval’k
tomu, abych si zavedl samostatný svůj obchod.
Byly mi činěny nabídky od rozličných společ
ností přeplavních, abych přijal jejich jednatel
ství, ale znaje už, jak to zde chodí, že použijí
člověka tak dlouho, jak jim může sloužiti a
pak že jím pohodí, nevzdal jsem se svého před
sevzetí, zavedl jsem si obchod přes všechny pře
kážky s jistých stran, a jsem s postavením
svým spokojen.
Fr. Brodský.

Ze života prvního Čecha V Detroit, Mich.
*

Vypravuje Fr. r* o spíšil.

A.RODIL jsem se na Kutných Horách
v Čechách v pohnutých dobách fran
couzských válek. 24. května 1809 a mládí mé
padalo do vojenského ruchu neustálého. Když
jsem se oženil a měli jsme už dítek, počal jsem
pomýšleti na to, jak bych své syny od nebla
hého vojáctví osvobodil. Počítal jsem, kdybych
je vyplatil z vojny, že nic nezbude mi. čím
bych je mohl založiti v řemeslu neb v obchodě
a pro dcery že bych také nic neměl Co neudělá
pečlivý otec pro své dítky. Moje manželka byla
nemocná a žádný lékař jí nemohl pomoci, až
jeden mi radil, bych s ní jel na more, což bylo
jako voda na můj mlýn, neb jsem měl do Ame
riky sto chutí, abychom vyklouzli s dítkami
vojně a všemu poddanství policajtům a všeli
kým škrabákům. Odebral jsem se tedy do
Břemen a najal místa na plachetníku, neb ce
sta na parnících byla velmi drahá. Bylo to v
1852. Platil jsem za 1. kajutu po $73 za osobu,
z dítek polovic. Vypluli jsme 20. dubna. Můj
Švagr mi dal také svého syna s sebou a já polo

vinu na něho připlatil a o něj se pak staral. Byl
mi také svěřen p. Václ. Kohout, jenž jel na své
vlastní peníze, a byl velmi milým společníkem,
a vzal jsem též p. Jana Pauul na jeho snažné
prosby s sebou na své útraty. Všichni tři jeli
bez úřadního povolení, a tu si vysvětlí každý,
jak opatrným jsem musel býti a co jsem měl
starostí, aby žádný ze svěřených mř nepřišel do
nesnází, zvláště když p. Kohout byl ještě ve
službě vojenské. Tehdy bylo cestování po
dráze velmi obtížné, časté přesedání, dlouhé če
kání a ve vozích, byli jsme namačkání jako
sledi v sudu. Zpozorovav to hleděl jsem vždy
získati pak konduktora pomocí nějakého stříbrnáku, aby nám dal pohodlnější místo a to po
mohlo znamenitě. Nejhůře nám bylo v Lipsku,
kde na nás všech chtěli průvodní listy za tolik
osob, kolik lístků chceme koupiti. Já pak měl
tři osoby bez listů na,starosti. Tu pomohl mi
náhodou starý známý,, s kterým jsem se na ce
stách byl sešel a spřátelil, a ten vypravoval kasíru, že mne dobře zná a já dostal lístků tolik,
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den pluli jsme po lodí do Albany. Jel s námi
kolik jsem jich potřeboval bez vykázání se listy
z Čech jistý p. Steckl s rodinou. Byl to nějaký
průvodními.
fikaný pán, zdvořilý ale chytrák. Nežli jsme se
V Břemen jsme šli k jistému Mayerovi na
rozloučili, ošidil mne a ještě se $2.50 přivypůjčil,
byt a pak jsem hledal jednatele přeplavního.
že mi je hned vrátí, jak v Albany promění. Ale
Ten chtěl viděti smlouvu naši, kterou byl mi za
zmizel mi před očima a od té doby jsem jej ne
slal. Vzal mi ji z ruky a pak mi oznámil, že
viděl do ones. Jel do Sandusky, O., kde prý si
naše zamluvená loď nepopluje a abychom po
chtěl vedlé svého bratránka zakoupiti farmu.
čkali na novou právě dostavenou loď několik
Já plul dále do Clevelandu, kde se mi velice
dní, že budeme míti lepší cestu Nebyl jsem
líbilo, pak dále, zanechav rodinu zde,do Detroit,
arci spokojen a spoléhal jsem se na úmluvu pí
semní, že mám vyplouti 20. dubna. Chtěl jsem
Milwaukee a Chicaga. Tehdy bylo obyvatelstva
v Detroit asi 28.000, v Milwaukee taktéž; a v
aspoň loď tu viděti. Jeli jsme druhý den do
přístavu a loď byla na cestu přichystaná a plná.
Chicagu 34.000. V Chicagu byla toho dne, co
Spatřil jsem na ní p. Nedvídka s rodinou a s
já připlul, silná mlha, jednu ulici tam naváželi
o 4 stopy vý
dvouma spoše a vypukla
lečníkama.
Jednatel mne
tam zrovna
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Pak jsem se
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On
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spodu mědí
la. Nemoha
okovaná, což
ale v městě
se jí mělo stá
dostati práci,
ti až v New
najal jsem 3|
Yorku, plouti podél břehů, když byly silné vě
míle od Detroit farmu malou, kde jsem si zaří
dil zelinářskou zahradu a vozil jsem zeleniny
try. Ty ale přestaly a my byli za 7 neděl v
New Yorku, kdežto ta prvnější tu byla za 4
do města. P. Jan Paula vozil cihly s koňmi.
Byl jsem prvním Čechem v Detroit. Za půl
neděle. Plavba byla velmi příjemná, neb nebyla
roku později přijel jsem p. Zníně ze Strakonic,
loď přeplněna, ano nás tam bylo jen 94. Naše
o nějž jsem se postaral, pak p. Macoun, doutníloď se zvala „Patria” a její kapitán konal tu
kář z New Yorku.
cestu poprvé. Byl mlád a jmenoval se Sippel,
Jednoho dne rozvážeje zeleninu po svých odjen že měl k ruce zkušeného kormidelníka sta
běiatelích zvěděl jsem od jedné hostinské, že
rého.
Cestou jsme měli na lodi vzbouření lidu. Byla jsou u ní moji krajané. Nalezl jsem tam sku
tam tlupa Bavoráků, jejichž vůdcem byl jistý tečně p. Blumu s mnohými jinými. Měli jsme
zahradník. O svatoduševních svátcích to při velikou radost z krajanského se shledání. Jeden
šlo k rvačce s matrosy, kteří ale zůstali vítězi.
byl cihlář a chtěl do cihelny na práci. I poslal
Do New Yorku jsme přibyli 2. července a druhý jsem syna pro jeho zavazadla s koňmi, ale jak
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jsem se podivil, když mi přivezl na noc plný
lékařem mladým na venek. Nastudiv se jednou
vůz beden a za vozem asi 12 rodin českých v
onemocněl zase, odebral se na Floridu za zdra
prfrvodu. Ti se u mně ubytovali. Druhý den
vím, ale podlehl tam a jest tam pochován.
jsem cihláři a ještě jednomu opatřil práci v ci
Moje manželka opět starou svou nemocí po
helně za větší plat, nežli jiným platili a o ostat
čala trpěti; v Detroit byla nějaký čas s dítkami,
ale nemohli jí lékaři pomoci. I vzala si ji dcera
ní jsem se dle možnosti staral, bych jim nalezl
Antonie,
provdaná za p. Šindeláře v Milwaukee
byty a zaměstnání. Pobyli u mně asi 14 dní, a
pak se rozešli do města po práci, neb po far
k sobě, že ji lépe bude moci obsloužiti. Ale ani
mách.
to nespomohlo. Přišly tu tři veliké rány na
Své peníze měl jsem uložené v bance, ale
mne· Josef, druhý inženýr, zemřel v Detroit,
když tehdy mnoho bank popraskalo, ztratil i já
za 4 neděle po něm zemřela milovaná manželka
dvě třetiny jmění svého. K tomu nemoc mojí
moje, a za 3 měsíce na to přišla mi zvěsť o úmrtí
manželky stála mnoho, neb jsem jen dru. Kiesyna Karla, doktora na Floridě.
frovi zaplatil $200. To mne tížilo. Po dvou
Meškal jsem ty doby v Milwaukee, zanechav
letech jsem farmu svou přepustil jinému a ode
nejmladší dva syny Emila a Jindřicha na farmě.
bral jsem se do Detroit zase, kde jsem založil Těm se ale nejen stýskalo, ale nehody je počaly
ztravní dům, sám pak jsem chodil do práce při
pronásledovati. Lesní požár je stihl, museli
stavění strojů. Syn byl vyučený hodinář. Pokolik dní a nocí bájiti stavení a ploty před
sýlal jsem jej napřed do školy, aby se přiučil
ohněm, mladá pěkná kráva jim zahynula v mo
řeči a pak jsem jej umístil u hrdináře v Port
čálech se probořivši, když jim oheň nedovolil
Haven. Dcera Barbora vdala se za p. Gregora
ji vyhledati a zachráňiti, pěkný kůn za $150
a s ostatní rodinou jsem se odebral do Lepeer,
koupený, pošel, pár tažných volů prodali hoši
kde jsme otevřeli obchod hodinářský a puškářbez peněz na notu a nedostali nic; o krásné hří
ský. Manželka moje se tu uzdravila, jak myslila,
bě je také jeden dareba opálil—hoši nebozí v
užíváním patentovaného léku dr. Jainese a byla
zoufalosti nad tolikerými nehodami pronajali
několik let dobře zdravá pak Dařilo se nám
farmu a přišli za mnou. To nebylo ale ještě
neustále dobře, ale veliká rodina přemáhala
vše. Vítr velký přišel, povalil nám kůlnu a
všechen výdělek a k tomu za několik let se mi
rozbil nám pěkný kočár;následu-jící zimu zmrzly
syn hodinář roznemohl po nastydnutí na honu
nám všechny broskové stromy; vysázeli jsme
a chřadl. Poslal jsem jej do Detroitu, v naději,
nové a mnoho jiných štěpů k tomu, a to zase
že se vyhojí, ale on za krátko tam zemřel po
následujícího velmi suchého léta všechno uschlo
! a jen asi dva akry toho zůstaly naposledy
čátkem osudného roku 1860.
ještě stavení na naší farmě neopatrností nájem
Ztrativ hlavu obchodu hodinářského a vida
níka vyhořelo, á od té doby ani se nestarám, kdo
blížící se vojnu s jihem před sebou, přestěhoval
tam jest aneb není, a nechci na to ani mysleti.
jsem se do Detroit a vedl jsem dále obchod puPobyl jsem u svého zetě v Milwaukee, p.
škářský. Dítky jsem dal do škol a do učení.
Šindeláře, po smrti manželky své ještě půl ro
Za dva roky zemřel mi druhý syn Rudolf, třetí
ku, vděčen jemu a dceři své za yšechno přátelpak Josef roznemohl se z unavení a léčili jsme
telství a upřímnost1 mi prokazované a odebral
jej 4 roky. Vystavěl jsem si cihelný dům na
jsem
se pak do Detroit zase. Syn Emil odebral
Monroe avenue, ale stav zdravotní mých synů
se
též
do Detroit a nej mladší, zde rozený Jin
stal se velmi povážlivým. Jednoho jsem nechal
dřich,
odstěhoval se do Kansasu, kde do dnes
studovati lékařství, ale ten byl na tum nejhůře,
bydlí v Lindsburgu pod jmenem Henry Hastigs,
neb už chrlil krev. Lékař mu radil, aby jel do
ženat a dobře se mu prý vede. Emil, jenž byl
Minnesoty. Poslal jsem jej do St. Paul, Minn.,
též inženýrem, churavěl zde a odebral se kone
a on se mi za půl roku navrátil zdravý a silný.
čně za Jindřichem do Kansas, že jest tam lehčí
Druzí dva churavěli též. í koupil jsem 80 akrů
vzduch—ale zemřel tam. Tak ztratil jsem pět
u Grand Haven a poslal jsem je tam na zimu,
synů za sebou, když jsem je byl co nejpečlivěji
aby půdu tu zdělávali a byli na zdravém vzdu
vychoval
až přes jejich 24. rok stáří.
chu. Zatím provdaly se mi tři dcery zase a já
z jara se odstěhoval na farmu. Hoši mi pilně
Teď žiji u svých dítek ostatních v stáří svém,
pomáhali, dělali dříví na pilu, přičinili se jak
milován a obsluhován věrně, jak si jen mohu
zkušení rolníci a byli zdrávi až radosť.
přáti. Těším se z 25 vnuků a 6 pravnuků a mé
zdraví jest výborné, jen že sluch a zrak počínají
Nejstarší stal se prvním inženýrem na vlád
slábnouti, ač’do dnes čtu bez skel.Na minulá leta
ním vyměřovacím parníku. Za rok následoval
života svého mohu vzpomínali si bez zardění a
jej druhý a dostal místo druhého inženýra, a za
těším se té lásce,kterou u svých milých požívám.
dvě léta Karel odbyl zkoušku a doktorát lékař
Až se ten první Čech v Detroitu odebéře za
ství s nejlepším úspěchem v Detroit a dostal do
ktorský diplom. Nechtěl ale pak uposlechnout!
svými oplakávanými, naději se, že nad ním
naší rady, aby zůstal v Detroit, kde byl vážený
mnohý vysloví přátelské: Odpočívej v pokoji,
a ctěný všeobecně, ale odebral se s jiným ještě
a že bude na něho blaze pamatovati.

ČECHOVÉ V DETROIT, MICHIGAN.
DNNÍ život Cechů v Detroit zapozaložením Slovanské Lípy v 1857.
Zakladatelově její byli.pp. Vojtěch Bluma, Jos.
Kastl, Kudrle, Holub, Václ. Dušek, Václav
Pfeifer, Kubíčka, Jan Paula, Novák a více ji
ných, na které se už pamatovat! nemohu. Při
mém návratu do Detroit z La Peer v 1859 při
stoupil isem také k Lípě, která neustále se zvět
šovala, Čím více krajanů sem přibývalo a po
kračovala zdárně v národním působení. V tom
roce byly objednány za několik dolarů české
knihy skrze p. Náprstka v Praze a on poslal
nám 40 kněh k založení naší knihovny. Knihy
ty ale byly zaslány na Slov. Lípu do Milwau
kee, kamž i jejich zásylka přišla a odtamtud
jsme je nemohli dostati, poněvadž se tam domý
šleli, že zde žádného spolku nestává. Měli jsme
dlouhé o tom dopisování se Slov. Lípou v Mil
waukee, která si chtěla knihy ty podržeti, ač
jsme jí dokazovali, že jsme si na knihy peníze
zaslali p. Náprstkovi. Až když jsme se roz
hodli. že buď budeme spolek ten žalovati pro
odcizení kněh, neb že budeme od p. Náprstka
žádati své peníze zpět, zaslali nám bednu knih
sem.
Spolek zkyétal utěšeně rok od roku. Zavedli
jsme si dobré stanovy, české zábavy besedy a
deklamacemi a zpěvem, plesy, výlety a podob
né a byli jsme spokojeni vespolek Pak jsme
založili českou nedělní školu pro naše dítky, v
níž první učitelové byli pp. Fr. Pospíšil, Fr.
Šindelář a p. Plansker. První divadlo jsme
pořádali na jevišti, které jsme si sami zbudo
vali. Hrálo se: „Jeden z nás se musí oženit.“
Při tom účinkovali: pí. Barb. Gregorová, roz.
Pospíšilova, sl Antonie Pospíšilova, nyní pí.
Šindelářová, p. Fr· Šindelářová a p. Havlíček,
nyní v Clevelandu. Měli jsme tu velmi pěknou
mladou společnost českou, mladé dívky a mlá
dence, kteří pěkně deklamovati znali, a českých
hudebníků nám také nescházelo. Ku školním
zkouškám dostavilo se vždy četného obecenstva
a na naše zábavy se těšil vždy každý mladý i
starý. Později hrávalo se divadlo častěji na
zjednaných jevištích a zábavy byly velmi četně
vždy navštívené.
V r. 1862 utvořil se druhý spolek Slov. Lípy,

který se chýlil více k náboženskému obřadu, ale
netrval dlouho a rozpadl se. Pak se utvořil
spolek Budivoj,který-trvá po dnes, kdežto Slov.
Lípa se připojila k řádům Č. S. P. S. Také jsme
tu měli pěvecký spolek, který jen tak že živo
řil po několik let, až p. Kozák se ho ujal a učinil
jej spolkem dokonalým a pokročilým pod jeho
správou.
Pak asi 12 mladíků utvořilo spolek Sokol
pod jmenem K. Tyl a pokračovali zdárně, že i
vlastní síň si brzo postavili, do níž za krátko
postavili rozkošné jeviště, že se vyrovná všem
jiným a šatna divadelní jest též velmi dokonalá.
Nyní se spojil Budivoj se Sokoly pod jmenem
„Budivoj.“
Několik nespokojenců ale odtrhlo se od spol
ku, založili pro sebe spolek též ,,Budivoj“a ny
ní se o majetek starého spolku soudí, vydávajíce
se za členy původního starého spolku, jimž že
jmění jeho náleží. A tak si obě strany působí
veliké výlohy a mrzutosti. Máme tu též dva
spolky ,,K Havlíček“ zvané, které zdárně pro
spívají. Česká nedělní škola silně jest obsazena
a má též vybranou školní knihovnu českou po
ruce. Jest znáti, že všude vzdělání a osvěta
panuje a prospívá.
Čechové nábožensky naklonění vystavěli si
tu pěkný katolický kostel a pěknou faru pro
kněze z cihel. Při tom jsou dva katolické spol
ky, které mají hojný počet členů a podporují se
vespolek.
*
v
Český národ jest zde ve veliké vážnosti, neb
na něj není zde nic špatného slyšetia spořádané
i mírné jeho chování získává mu všestranou
octu. Spokojenost a blahobyt zračí se každému
v očích, s kým se setkáme.
.p.

Oprava.— Ve článku p. Fr. Chadimy z East
Saginaw, Mích., v loňském ročníku nalézají se
některé nemilé chyby, a sice na místo· 14 mil
jest 41; na místo sto tisíc jest 10.000; na místo
že ti zabití vojíni měli ožehnuté vlasy a černé
jako uhel, stojí, že jsme měli ožehnuté vlasy a
byli jsme černí jak uhel; místo naše ,,tlupa,“
má státi ,,naše kapela“ dostala dovolenou do
mů; místo turnerská slavnost má státi ,,hudební
turnament.“

Úryvky ze života Uherských Slováků V Americe.
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VLCIlTslL PODÁVÁ J. F. VOSATKA.

^^HEKŠTÍ Slováci jsou nejmladším

přírůstkem obyvatelstva ameri
ckého mezi všemi ostatními národnostmi
neboť pravé stěhování jich do Spoj. St.
počalo v roce 187^·. Od tohoto roku
přijíždělo jich sem skoro s každou lodí
značný počet a ne zřídka tvořili na lodi
i většinu cestujících ostatních národno
stí dohromady.
Jest to lid na pořád chudý, postrá
dající většinou každého vzdělání; ba
dobré dvě třetiny nejsou psaní ani čte
ní mocny. Jaký tu div, že stali se hned
při vkročení na půdu americkou dobro
volnými otroky rozličných továrníků,
společností železničních a hlavně majite
lů ulilodolů Pennsylvanských.
Nej
více Slováků stěhuje se z krajů, ne
boli komitátů Saroš, Zemplín, Zips, Ungvár, Abaujvár a Szolnok, tedy z Hor
ních Uher a to ponejvíce buď svobodní
mužští neb mužové bez žen. Slovák se
stěhuje do Ameriky snad ze všech náro
dů nejsnáze. Torba plátěná, s kšandou
přes rameno, v torbě jedna z hrubého
režného plátna zhotovená košile, kus
domácího chleba za groš kudla, jest asi
vše, co 8 sebou Slovák ze svojí dědiny
odnáší. Při opouštění lodě jest ovšem
torba obohacena bílým chlebem, jímž se
dle možnosti zásobí a za provázek visí
plechové nádobí, které od paroplavební
společnosti buď ,,vyfasoval·’ neb od ji
ných spolu vy stěliovalců zanechané po
dědil. Jest to originelní pohled na
transport nově vystouplých z lodě, v
houni zaobalených, v úzké kalhoty ušněrovaných těchto pobratimců, kterak s
veselou myslí do této nové vlasti vstu
pují. A jak by ne ! Vždyť jsou zdraví,

mladí silní junáci, plni života a jdou sem
na práci!
Nu a kdo je silný, pracovi
tý, zdravý, mladý a spořivý, tomu přec
není v Americe zle. Těmito vlastnostmi
obohacení jsou skoro všichni Slováci,
kteří do Ameriky jedou, neboť jsou to
po nejvíce jak z předu již praveno sami
mužští, kteří hodlají v Americe pobýti
dva neb tři roky, a když uhospodařili sí
několik set dolarů, vracejí se zpět, jak
říkají do ,,starého kraju”. Slováci tedy
nestěhují se do Ameriky, aby se zde
trvale usadili a všechny pokusy přinu
tit je k osazování na pozemkách zůstaly
bezvýsledné, marné. On baží jedině
po hotových penězích a raději pracuje
o hladu s vynaložením nadlidských sil
za sebe menší mzdu. První Slováčtí
vystěhovalci přijížděli do Ameriky úpl
ně bez peněz a proto museli v přístav
ním městě někdy i delší čas sezdržovati, než jim některý dohazovač práci pří
stavění některé dráhy neb v továrně zao
patřil. Kam šel jeden,tam chtěl i druhý,
až továrník neb kontraktor jich více zaměstnati nemohl a ti pozdější museli
stále dále a dále až konečně octli se v
horách Pennsylvánských, kde jich pří
tomně několik tisíc dobýváním uhlí se
zaměstnává. Majitelé uhelných dolů a
hlavně kontraktoři ochotně poskytovali
práci Slovákům, neboť Slovák neštítil
se i té nejtěžší práce, svému představe
nému se v ničem neprotivil a pracoval
o mnoho levněji, než uhlokopové ze ře
mesla od národností jiných. Kontrakto
ři touto manipulací se ovšem společno
stem jen zavděčili, neboť dělníci druzí,
kteří každé jim činěné bezpráví si mlč
ky líbit nenechali, byli stále ze zaměst
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nání propouštěni a nahrazováni dělníky pozornost cizince svým šuměním a jem
lacinými, predajnými. Za těchto okol ným se vlněním přes skaliska ven vy
ností není divu, že celé obyvatelstvo v čnívající, když tu pojednou vyrušen
krajinách uhlodolných rozhořčeno je jest člověk ze svého hlubokého zamy
proti Slovákům a již vícekráte nespoko šlení pronikavým písknutím a stále hla
jenost uhlokopů ostatních zuřivě vypu sitějším hekáním parostroje pod řadou
kla a i krvavých následků, měla. Tepr- nepřehlednou uhlím až do vrchu nalo
vé od oné doby, kdy Slováci v uhlodo- žených vozů. Jak z nenadání se nám
lecli zaměstnání nacházeli, nastalo ta- parostroj objevil, tak i tajuplně mizí a
kořka hromadné se stěhování jich do před našima očima objeví se nám celé
Ameriky a každý skoro z nich vlastnil vůkolí zahaleno hustým tmavošedým
mimo onu nezbytečnou plátěnou torbu dýmem, poznenáhlu vystupujícím, říd
i 10 až 12 zl. r. č. které si zašil hned noucím, až konečně zdá se nám, že se
* nová obloha utvořila. Co to ale
doma do pytlíčku, uvázal šňůrkou na z něj
krk a tkanicí okolo těla ovázal. Deset vylézá naproti nám přímo z té skály? A
až dvanáct zlatých stačilo každému na skutečně ze skály vytažena kára o dvou
vyplacení železničního lístku do uhlodo- kolech k níž zapřažení jsou dva mezci,
lů a proto každý hleděl si tuto částku jež kdosi na opratích drží. Člověk s
doma opatřit, aby při svém příjezdu dlouhou žilou v ruce, na klobouku při
do Ameriky mohl ihned odjet a začít pevněnou malou .dejovou lampičkou v
pracovat. Nejvíce Slováků nájdem v obličeji i po rukou černý k nepoznání,
Pennsylvanii v následujících okresích: spocený a utrmácený, vyváží z šachty
Allegheny, Berks, Carbon, Cumberland, nalámané uhlí. Jak abychom nechali si
Fayette, Lehigh, Luzerne. Lycoming, od tohoto člověka něco o živote uhlokoNorthcumberland, Schuylkill, Tioga, ( pů výpravo váti. On zajisté z vlastní
Westmoreland
a York.
zkušenosti bude nám moci sdělit mno
v
Život Slováků v těchto uhlodolecli hé, co by nás zajímalo. Abychom se
vzbuzuje u každého soustrasti ošklivost však k němu dostali, musíme asi půl
současně. Soustrast, poněvadž násled míle západním směrem k mostu. Sotva
kem nízkého jejich vzdělání a neuvědo- octneme se na mostě, uzříme dále na
mění ve všech ohledech odstrkováni západ kotouče dýmu. Toť zajisté pece,
jsou před ostatními spoludělníky a kaž kde se pálí ,,koks”. Změníme svůj pů
dým jsou opovrhováni; odpor a oškli vodní plán ajdemg se podívat k pecím.
vost musí pak vyvolat jich nesmírná ne Cím více se k cíli blížíme, tím jasněji
čistota i pospolité obcování, jaké dalo objevuje se nám v obzoru, že zde mimo
by se hledat spíše u národů divokých pece, v nichž se uhlí vypaluje, naléza
než u kmene slovanského.
jí se též rozličná stavení a dle rozměru
Kdo neměl ještě příležitost do samé i podoby sezná každý na první pohled,
ho srdce pennsylvánskych uhelných do že celá ta řada domků slouží asi k stej
lů vniknou ti, ten sotva dovede si kraji nému účelu. A je tomu tak: Jsou to
nu takovou znázornit. Na všech stra vesměs domky o jednom poschodí, onách, kam jen oko pohledne, vrchy, ho brácené průčelím ku straně východní,
ry a kopce nebetyčné, tu hustě tam tmavočervené obarvené, měřící 20X25
řidčeji listnatými stromy a křovím po střevících. Co tak pozorujeme tuto jed
rostlé, nad jichž vršky se divoký ostříž noduchou prkennou stavbu, octneme se
vznáší a vzduchem jen krákorání havra náhle u samých pecí, z nichž pekelný
nů k uchu našemu proniká. Dole pod žár člověku v tvář sálá a tisíce ohnivých
námi potůček neb říčka upoutá na sebe jazyků valícím se kouřem prokmitují.
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Toť vedro nesnesitelné! A přec vidíme men v koutě sama o sobě stojí palan
tu lidi od rána do večera těžko pracují da, s druhé strany z nehoblovaných
cí, kteří buď vypálené uhlí z žíravých prken sbitá tabule sloužící za stůl, u
pecí vyhrabají, na vozy nakládají aneb stěny z toho samého materiálu lávka,
odvážejí. Jak ale jsou ti lidé obleceniť pejl, několik hrnců a plecháčů tvoří ce
Mnoz\ z nich zdá se, že mají kosili vy- lé domácí i kuchyňské náčiní. Patrně
kasanou z kalhot ven! Jděme blíže a k je zde někdo hlavou, jejž na první po
velkému našemu překvapení seznáme, hled poznati můžem. Všichni zde pří
že není to muž ale — žena. A skutečně tomní jsou v obličeji jak by je ,,navikžena as pětactyřicetiletá s rukama a pr- soval” a jen jeden muž a žena mají při
sama obnaženýma, bosa, s holou hlavou rozenou barvu bělocha. Gazda, jak jej
s očima hluboko vpadjýma, po jejíž tvá všeobecně jmenují,
nazývá se Jura
řích pot jen se leje— vyhrabuje koks. Szimko, jest asi čtyřicet let stár, ženat
Toť strašné. Zena tato byla Polačka. a je se svojí asi o 5 let mladší polovicí
Dáme se s ní do řeči, avšak žena jaksi manželskom domácím pánem tohoto do
bázlivě neb ostýchavě ne nás pohledne mu. Platí §8 nájemného za měsíc a při
a ptá se, hledáme-li dělníky. Z delší jímá tolik strávníků, pro i.nnoho-li asi
rozprávky dozvíme se že vydělá za mě podlaha a první poschodí, ovšem kde
síc, pracuj e-li celý Čas §35 až §45, dle se takové postaviti nechá, vystačuje.
toho, kolik má v týdnu dnů. —
Slovák nehledá pohodlí. On po celoden
,,Američan House”, kde jsme se ním namáhání natáhne kosti na holou
ubytovali, obrácen jest průčelím v stra podlahu, pod hlavu dá torbu, halenou
nu východní a ač v polovici březnu dle se přikryje a spí jak by jej do vody ho
kalendáře má vycházet slunce brzy po 6. dil. Nestačí-li pro všechny podlaha, po
hodině, a dle rafiček na ciferníku i dle stará se Gazda o palandy. Každý pla
našeho žaludku již sedmá minula, odpo tí §1 za měsíc a za to musí žena Gaz
čívá, zde slunce přec ještě v klíně příro dova vařit a pro všecky péct chléb, Ko
dy a první paprslek objeví se nám as o šili vypere si již když toho potřeba kaž
jednu a půl hodiny později, než laska dý strávník sám, k čemuž ovšem nepo
vý čtenář na počátečních stránkách to třebuje mýdla. Vyšplouchá ji v potůč
hoto kalendáře východ slunce uvedený ku, sluníčko ji usuší a má zase na tři
nalezne. Po malé chvilce nalézáme se až Čtyry neděle pokoj. Zásoby potravní
na cestě nám již známé, přejdeme most kupují vždy dohromady, ovšem že ty
a opět vidíme ony tmavočervené natře nejlacinější. Tímto spůsobem komu
né domky, obydlí to uhlokopů. Po ma nistickým potřebují ne více než §4.00
lé čtvrthodině přijdeme k pěti stavením na celý měsíc. Není tudíž divu, že
sbitým se syrových prken, v průčelí 2 když Slovák pracuje jen půl Času a vy
okna. Z jednoho okna vyčnívá roura a dělá za měsíc §15.00 zachová přec §10
touto valí se hustý černý dým. Jsou a jakmile sežene částku buď na 25, 50
to stodoly, v nichž naši uherští Slováci neb 100 zl. r. č., pošle to ihned do
* vla
nocují. Bez rozmýšlení vezmeme za sti. Za dva až tři roky zahospodařil
dřevěnou závoru, klap a vrz, a dvéře se síce několik set zlatých a navrací se
otevrou a proti nám vyvalí se kotouč sám do starého „kraju”, avšak v jakém
dýmu pocházející z tabáku syrového, stavu! Před třemi roky vstoupil na
nevypracovaného. Nacházíme se v pro půdu americkou pln života a síly, a ny
stoře asi 20X30 veliké o dvou oknech, u ní navrací se o holi s nohama opuchlý
jednoho postavena jsou kamna od nichž ma, tváří žlutou. Síly jej opustily a on
vede roura oknem ven. Nedaleko ka vrací se ku svojí rodině co — mrzák.

ZLO NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ V LIDU.
(Dle Maxe jNox
claxia
*

f

gsfíAi zla našeho vzdělaného věku, kte
rá tíží největší část člověčenstva a
sice co nejpříkřeji a nejtrvaleji, jsou zla
národohospodářská. Jest dosti jednotliv
ců, kteří nepřemýšlí o otázkách nadsmyslných, jimž jest bůh tak lhostejný, jako
hmota, a o encykliku z Říma starají se
tak málo, jako o Darvinovu nauku, a u
nichž ani víra, ani věda nenalézá mnoho
povšimnutí hlubšího. Ba i politika ne
dotýká se jich smýšlení, a věru jest mno
hem větší, nežli myslíme, počet těch lidí,
kterým pranic na tom nesejde, zdali žijí
pod vládou osobního vladaře neb neosob
ní republiky, neb vídají stát nad sebou
obyčejně jen v jeho policajtech, vojácích
neb výběrčích. Avšak není jediného člo
věka vzdělaného na zemi, jemuž by se
denně nepředstavila na oči otázka o vý
dělku a spotřebě. Zjevy života národo
hospodářského vtírají se i nejtupějšímu
pozorovateli a nejzabedněnějšímu smyslu.
Kdo vůbec o sobě ví, ten cítí potřeby,
repce nad obtížemi, aneb vzpírá se nemož
nosti uhájení potřeb těch, pozoruje s trp
kostí nesrovnalost mezi jeho dřením a
mezi požitky, jaké si za práci svou může
opatřiti, a srovnává vlastní svůj úděl na
darech přírody i umění s údělem jiných
lidí. Za každých několik hodin cítí hlad;
každého večera po práci jest unaven; kdy
koli spozoruje nějaký skvoucí pěkný před
mět, zatouží popudem vrozeným mu na
ukázání se po něm, by si jej přivlastnil: a
tak poměry tělesnými býváme stále k to
mu vedeni, abychom přemýšleli o našem
poměru k všeobecnému národohospodář
, skému ruchu,k vyrábění a upotřebení zbo
ží. Nestává věru ničehož, co by mohlo
davy v takové míře rozčíliti, jako před
mět tento.
Ve středověku pohýbali se milionové,
jakmile se k nim mluvilo o náboženství.
Ku konci minulého století a až do polovi
ny tohoto rozohnili se národové, kdykoli
se k nim mluvilo o jich myšlenkových po
třebách, o osvětě a jich politické svobodě.
Ku konci 19. století našeho rozohňuje se

tlumaoí F. B. Z.)

mysl veliké většiny volání o chléb. Toto
volání jest jediným obsahem politiky,
která často pokouší se odvrátiti mysl lidu
od této vševládné myšlénky pomocí všeli
jakých zajímavých meziher, zejmena štva
ním jednotlivých tříd proti sobě, válkami,
osazováním, výstavami, dynastickými ko
mediemi, sněmovním žvastem a tak zvaný
mi opravami, avšak bývá přece zase nátla
kem veřejného mínění přinucena navrátiti
se ku jediné veliké péči lidstva, k otázce
práce a výroby. Dnes už nemůžeme si
představiti, že by bylo možné křižácké
tažení k dobytí svátého hrobu, ale spíše k
dobytí zlatého rouna, čili blahobytu lid
stva, a převraty provádějí se nyní nikoli
za účely dosažení papírové ústavy a lidovládných hesel, nýbrž za účelem ulevení
roboty a obohacení stolu.
V žádné době nebyly protivy bohatství
a chudoby tak příkře vyvinuty v životě
národův, jako nyní. Onino národohospo
dáři, kteří započínají psáti učená svá díla
na základě tom, že chudoba jest tak stará,
jako lidstvo samo, pohrávají si lehkováž
ně ba podvodně slovy. Stává chudoby po
měrné a chudoby úplné. Úplná chudoba
jest onen stav, kde člověk skutečné své
potřeby, to jest takové, které z jeho ústrojných výkonů života vznikají, nemůže
buď docela, neb může jen částečně ukojiti, kde tedy nenalézá s dostatek pokrmu
vůbec, aneb môže si ho dobýti s tím nej
větším namáháním, tak že nemůže si ani
potřebného odpočinku a spaní dopřáti,
jichž přece jeho ústrojí potřebuje, nemá li
hynouti a pak konečně klesnouti v hrob.
Poměrná chudoba značí ale nemožnost
ukojení oněch potřeb, kterým jsme uměle
přivykli, které ale nejsou nevyhnutelné
ku zachování života a zdraví, a o kterých
nabývá jednotlivec známo-ti teprvé srov
náváním svého vlastního žití s jinými.
Dělník cítí se chudým, když by nemohl
zakouřiti si a vypiti nějakou sklenku pá
lenky; kramářka, když nemůže si koupiti
hedvábné šaty pro svátek a všeliké trety
pro domácnost; lékař, učitel, měřič, když
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nemôže vzmoci se na uložení nejaké úspo
ry pro své dítky a svá stará leta. Tato
chudoba jest zřejmě jen pomerná, neb
kramářka zdá se býti dělníku bohatou, a
profesor by považoval život, který mnohé
mu šlechtici zdá se chudým, za přepych
žádoucí. Chudoba ta jest také osobní, po
něvadž zakládá se hlavně jen v obrazo tvornosti jednotlivce a nemá v zápětí
svém nedostatek výživy a zdravoty ústro
jí člověka.
Se stanoviska vzdělaného člověka 19.
století, jenž jest otrokem všech zvyků a
potřeb vzdělaného života, zdá se, že větší
část člověčenstva byla vždy jen poměrně
chudou v minulosti nám známé, a čím
vzdálenější ta minulost’, tím chudší člově
čenstvo. Oděv lidí byl hrubší a řidčeji se
zaměňoval; jejich obydlí bylo chatrnější,
ztrava jednodušší, nábytek a nádobí spo
řejší, peněz bylo méně a tretek v domě
velmi málo. Tato poměrná chudoba však
nedojímá. Leda nerozumná nějaká fiflena
bude to považovati za neštěstí, když slyší,
že žena eskymácká chrání tělo před zimou
pytlem z kožešiny surové na místo hedbávným a pěkně spracovaným kožíškem.
Pochybuji také, že by dobromyslné přání
krále Jindřicha IV., aby v jeho zemi kaž
dý sedlák měl každou neděli slepici k obě
du, pohnulo skutečně některého sedláka k
nadšení a uznání, pokud by se mohl do
sytá najísti hovězího masa.
Avšak úplná, skutečná chudoba vzniká
pouze v zápětí vysoké a nezdravé vzděla
nosti co trvalý zjev. V stavu přirozeném
u člověka divokého a nevzdělaného nelze
si jí mysliti. Jesti to první a nejhlavnější
výkon života každé bytosti ústroj né od
monady po slona, od bakterie pod dub,
hledati si dostatečného pokrmu. Pakli ho
nenalezne, tož jednoduše zahyne. Dobro
volně ale neuodrobí se nikdy stálému ne
dostatku potravy. To jest životní zákon,
který ovládá člověka tak dobře, jako všec
ky jiné bytosti žijící. Divoký člověk ne
dovede se podrobiti bídě a hladu, nýbrž
bojuje proti nim, a tu buď zvítězí nad
nimi, aneb přemožen rychle klesá a hyne.
Je-li lovec, a zvěř utíká mu z jeho loviště,
vyhledá si jiné. Sedi li co rolník na neú
rodné hrudě, tu první zvěst o úrodném
Toli vzdáleném jej pohne aby si ho vy
hledal a tam se usadil. Pakli postaví se
jiní lidé mezi něho a jeho potravu, tu
sahá ku zbrani a zabíjí, neb bývá zabit.

Hojnost pak jest odměnou síly neb odho
dlanosti. Tak valí se proud stěhovavých
národů z neúrodných krajů do jiných slun
cem požehnanějších. Hrdinn· st Geisericha a Attily, Čingischana a Viléma Nor
mandského má svůj původ v žaludku, a
na bojištích nejkrvavějších a nejslavenějších, o nichž básníci pějí a dějiny vypra
vují, rozhoduje se železnými kostkami
otázka: co budeme jistil Jedním slovem:
prvotní člověk (divoký) nestrpí skuteč
nou chudobu, t. j. hlad. Neprodleně se
ozbrojí proti blížící bídě a dobývá si hoj
nosti, aneb zmírá pod palicí nepřítele,
nežli jej mohl hlad zdlouhavě zničiti.
Také se vzdělaností, která ještě nevy
stoupila na stupeň z přírodní vlády, nedá
se sloučiti skutečná chudoba. Pokud zná
národ některý jen dobytkářství, rolnictví
a domácí průmysl, třeba neměl zlata a
tretek ozdobných, přece neschází mu po
třebných potravin. Až když člověk ztratil
spojení s všeživící matkou zemí; až když
odtrhl se od věrné brázdy role a příroda
nemůže už k němu dosáhnouti, aby mu po
dala chléb a ovoce, mléko a maso, zvěřinu
a ryby, až když uvelebí se ve zděch měst
ských, vzdá se svého údělu na půdě, lese,
řece a nemůže více vlastníma rukama čerpati potravu svou ze špižíren přírodních
v říši živočišné a rostlinné, nýbrž jest od.
kázán na výměnu výrobků svého řemesla
za plodiny přírodní od jiných monopolisované: tu teprvé počíná možnost, že
menšina shromažďuje veliké bohatství a
většině zbývá úplná skutečná chudoba.
Ná’ od sestávající ze svobodných rolníků,
není nikdy chudým. Takovým může se
státiaž pak, když rolník jest vnucen v podanství, kde mu pán nějaký uzme část
jeho půdy, neb jeho čas a práci upotřebuje pro sebe, aneb když se města rozmno
žují a mnoho obyvatelstva do sebe pojí
mají. Vysoká vzdělanost konečně odsu
zuje denně značný počet 1 du k úplné chu
době, poněvadž podporuje vzrůst měst na
účet obyvatelstva venkovského a rozvoj
továrnictví na účet plodění zvířat a bylin
a tak utvoří četný proletariát, který nemá
ani píď své země, jest z přirozených pod
mínek života lidského vyvržen a musí zahynouti hlady téhož dne, kdy svou dílnu
továrnu, přístaviště nalezne ku práci za
vřené.
Na tento stupeň dostoupily země západ
ní Evropy, které jsou považovány za nej
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bohatší a nejvzdělanější. Jejich obyva
telstvo rozpadá se v malou menšinu, která
žije v urážlivém a bujarém přepychu i
marnotratnictví, a ve velký dav ostatního
lidu, který bud’ jen při nejtvrdším namá
hání živobytí své hájí aneb vzdor všemu
úsilí svému ani člověckého žití si dobýti
nemůže. Ona menšina denně více bohat
ne, rozdíl mezi její žitím a životem chudi
ny se denně zvětšuje a její vážnost’ a vliv
na obec jest denně mocnější.
Když se mluví o nebývalé a neslýchané
marnotratnosti žijících nyní milionářů, tu
někteří mravokárci počnou se vážně tvářiti
a poukazují 8 úsměvem nad nevědomostí
naší na některého latinského labužníka,
kterým se má dokázat’, že to zav našich
dnů dalece tak nechodí, jako v Římě v
době císařů, aneb ještě ve středověku, a
že rozdíl mezi velikými boháči a velikými
chuďasy v národě byl jindy mnohem vět
ší nežli nyní. To jest ale jen planý
tlach. Jmění, jaká nalézáme v rukou
Vanderbilta, barona Hirsche, Rotšilda,
Kruppa, á j., která se páčí u každého přes
sto milionů dolarů, neměl v středověku
nikdo. V starém věku snad někdy ně
který miláček despoty, neb satrap, neb
prokonsul, když něajkou provincii mu svě
řenou důkladně vydrancoval, mohl ohrom
ného jmění nahromaditi, ale to nemělo
žádného trvání. To bylo jako poklady, o
nichž pohádky vypravují. Dnes bylo, a
zítra nebylo. Majetník jeho měl krátký
sen, z něhož jej vytrhla ocel některého
vraha, neb pronásledování panovníka, neb
zabavení jmění jeho vládou. Že by se ta
kové veliké jmění bylo kdy mohlo dostati
s otce na syna skrze aspoň tři pokolení, a
že by se byl majetník jeho těšil užíváním
ho pokojným a bezpečným, o tom nenalézá
me v celých dějinách římských císařů a
východních říší ani jediného příkladu.
Mimo to zajisté byli milionáři v oněch
dobách mnohem řidším1 úkazy, nežli dnes,
kdy počet soukromníků majících přes mi
lion dolarů, pouze v Anglii čítá se na 800
až 1000, a těch, kteří mají do půl milionu
dolarů pouze v Evropě, ostatní díly světa
nečítaje, jest na sto tisíc.
S druhé strany pak nebylo nikdy tolik
úplně nemajetných jednotlivců, chudých
úplně, kteří ráno vstávajíce, nevědí, co
přes den budou jisti, a kde večer budou
spáti. Sice byl v starověku otrok, y stře
dověku porob také úplně nemajetnou oso

bou, neb byl sám jměním, dobytkem, zbo'
žím svého pánaj ale o jeho nevyhnutelné
potřeby bylo postaráno pro celý jeho život
a měl od svého pána přístřeší a potravu.
V středověku byli úplně vyděděni jen ne
poctiví lidé, pobudové, komedianti a ci
káni. Ti nevlastnili ničehož na světě, pro
ně nebylo nikde prostříno a právo tehdejší
jim upíralo i nároky na přírodní plodiny.
Oni si ale pomáhali ze své bídy žebrotou,
krádeží a loupeží, k čemuž je tehdejší
společnost byla odsoudila ze zásady, a aČ
častěji b0a šibenice, neb kolo příčinou
jejich smrti, nežli sešlost’ věkem, tož přece
obyčejně dostali se veselí a sytí až ku
stupni popraviště.
Nynější proleriat velkých měst ale ne
má žádných předků v dějinách. On jest
dítkem naší doby. Novověký proletář jest
bídnější otroka starověkého, neb žádný
pán jej neživí, a třeba měl přednost svo
body před otrokem, tož musíme doznati,že
ta svoboda hlavně v tom pozůstává, že smí
hladem zemříti. Jému nevede se ani tak
dobře, jako nepoctivému chlapu v středo
věku, neb nemá ani oné jaré neodvislosti
vyvrženého psance a tuláka, málo kdy
jen vzepře se proti společnosti, a nemá
příležitosti ani, aby si krádeží a loupeží
přisvojil to, co mu řád a společnost’ stá
vající odpírá. Boháč jest tedy bohatší,
chudák chudší, nežli byly kdy v minu
lých dobách. Totéž platí o sveřeposti
boháčů.
Pořáde nám nažvastajl toho plné uši o
hodech Lukulových, z jichž odpadků se
do dnes živí dějepiscové sbírající anek
doty a starožitnosti. Avšak to ještě nikdo
nedokázal, že by byl starý Rím kdy viděl
takové hody, které stály za jednu noc
$100.000, jako ples jednoho newyorského
Kroesa, o němž časopisy nedávno psaly.
Soukromník, který svým hostům předlo
žil paštiky ze slavících jazýčků, aneb da
roval záletníci řecké několik stotisíc sestercí,arci v Římě spůsobil udivení veliké,
že všichni posměváčkové a kronikáři jeho
jméno pro pozdější věk uchovali. Dnes ale
nikdo nemluví o tisících a tisících bohá
čů, kteří zaplatí $50.000 za tucet kusů ná
dobí na stůl ze starého Sevresu, aneb vy
dají $150.000 za, je líného běhouna, aneb
povolí milostnici prodajné promrhati mi
lion dolarů do roka.
Přepych orgií starého a středního věku
byl zjevem velmi řídkým, který byl ná-
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pádným pro svou neslýchanosť. Onen
přepych mimo to se styděl veřejnosti a
skrýval se v kruhu jisté společnosti. Davy
lidu nemajetného o něm ničehož nezvědě
ly. Dnes ale přepych boháčů nezavírá se
mezi soukromé Btěny paláců jejich, nýbrž
bují nejraději na veřejných náměstích,
procházkách, v divadlech a koncertech,
při dostihách a v lázeňských místech. Je
jich spřežení jezdí všady, kde mohou bosé
hladové chuďasy blátem postříkati; jejich
brilianty září v plném lesku nejvíce tam,
kde mohou oči proletáře oslnit’. Jejich
prostopášnictví rádo nechává se popisovati v časopisech, aby se o něm dozvěděl
i ten, který neměl příležitosti to viděti na
vlastní oči. A tu podává se novověkému
proletáři příležitost ku porovnávání, což
v starověku nebylo. On vidí mrhačství
milionářů a vedlé .něho svou bídu tím
ostřeji a pádněji. Chudoba ale jest zlem,
které cítíme, když jsme v něm osobně.
Proto milionáři nemoudře na odiv stave ním svého přepychu a prostopášnictví jen
přitěžují utrpení proletáře; lenivý a rozkošnický život veřejný u boháčů budí u
chuďasů tím větší nespokojenost a závist,
a tento jed mrávní zažírá se silněji do
jejich myslí, nežli hmotné jich strádání.
Toto hmotné strádání nesmí býti pod
ceňováno. Veliké davy nemajetných v
zemích vzdělaných živí se bídně za pod
mínek, jakými není sklíčeno nižádné svo
bodné zvíře na zeťni. Obydlí proletariátu
ve velkých městech jest mnohem špina
vější a nezdravější, nežli pelechy velkých
dravců, lvů, tigrů, medvědů, jezevců a
lišek. Proti zimě nemá člověk chudý ani
tolik ochrany, jako tato zvířata. Jeho
potrava jest nedostatečná k životu i k
smrti hladem, ač se denně téměř stává ve
velikých městech i to, že jednotlivci hla
dy skutečně zmírají. Národohospodáři
vynalezli k útěše nepokojného svědomí
boháčů průpovídku, kterou zovou chvástavě „železným zákonem n. zdy.ť; Dle
tohoto „zákonu“ má mzda denní obnášeti
nejméně tolik, mnoholi na dotyčném místě
stačí k výživě člověka. To by znamenalo
v jiných slovech, že dělník může býti jist,
že si bude moci vydělati ne li přebytek,
aspoň dostatek k ukojení všech svých po
třeb. To by bylo velmi hezké, kdyby to
bylo pravdou. Pak by si mohl boháč
každý den večer předříkávati pohodlně,
že jest všechno v pořádku na tomto nej

krásnějším všech světů a že nemá nikdo
práva hekáním a proklínáním svým jeho
noční pokoj vyrušovati a záživnost mu
kaziti.
Neštěstí ale jest, že onen pověstný „že
lezný zákon mzdy“ jest jesuitský vynález
kapitalistů a pouhá hra se slovy. On
předně nemůže 8e vztahovati na ty, kteří
si nemohou žádnou práci opatřiti. A i
když dělník pracuje, není žádné země
vzdělané v Evropě, kde by mohl ještě ž
toho ukládati něco na dobu, když práce
nebude. Jest tedy odkázán jistou dobu
v roce na žebrotu, neb na zdlouhavé hy
nutí hladem.
Železný ten zákon mzdy ale neplatí ani
co míra pro toho, kdo pracuje. Co jes
pak ten nej menší obnos potřeb jednotliví
ce? Patrně tolik c > potřebuje ústroj
člověka ku svému vyživení a uchování v
dobrém stavu, aby se mohl člověk vyvinouti a dosíci přirozené meze svého života.
Jakmile se namáhá více, nežli to jeho ústrojí jeho vyžaduje, aby zůstal na nejvyšsím stupni svého druhu uchován, tu jed
notlivec ten tělesně už hyne. Přemožení
prací jest tak dobře zdrojem ústrojného
zakrnování, jako nedostatek potravy, a to
jest tolik, jako zdlouhavé hynutí hlady.
Kdyby skutečně stávalo nějakého zákona
mzdy, musel by nádenník každý svou pra
cí wdělati tolik, kolik k uchování, ústrojí
svého v pořádku obdržeti může. To ale
nádenník nikde v Evropě nemůže. Tako
vý honosivý národní hospodář vítězně
ukazuje na svůj vychválený zákon o mzdě,
když vidí, že nádenník po každém dni
práce hned nesklesne vyhladovělý k zemi,
ale naplní si žaludek bramborami, vykou
ří dýmku sprostého tabáku, vypije sklen
ku kořalky a pak si namlouvá, že jest syt
a spokojen. Tu ale přichází statistika a
ukazuje, že průměrná délka života nádenníků jest o třetinu, a někdy o celou polo·
vinu kratší, nežli u bohatých jeho rodáků,
kteří žijí pod stejnými podmínkami podnebními na stejné hrudě země- Kdo olu
puje proletáře a tyto leta života jeho, na
která má co syn stejného plemene a oby
vatel stejného kraje tolik práva jako ostat
ní všichni? Kdo jiný, nežli hlad, bída,
strádání, které zdlouhavě jeho zdraví podhlodávají a jeho ústrojí oslabují! Mzda
denní tedy nejvýše stačí k tomu, aby zba
vila proletáře od rychlého zahynutí hladem
neb zimou, ale nestačí, aby jej zachránila
*
v
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před předčasným zhynutím následkem ne
dostatečného vyživení, šacení a odpočin
ku a výkazy o nemocích a úmrtích dělni
ckého obyvatelstva pranýřují ten „železný
zákon mzdy” co nestydatou lež.
Obraz národohospodářského ustrojení
společnosti nebyl by úplný, kdybych ve
dle bujného milionáře a k smrti předča
sné odsouzeného proletáře neukázal ještě
jednu třídu jinou nemajetných, kteří dle
stávajícího rozdělení hospodářského asi
také tak macešsky jsou poděleni blahem,
jako průmyslový otrok velkých měst. Jsou
to vzdělanci, kteří z domova jsou bez
majetku a musí živobytí své ubajovati
prací duševní. Na tomto poli jest stále
nabízení práce mnohem hojnější, nežli
její spotřeha. Místa taková jsou všude
tak přeplněna, že dotyční jednotlivci je
den druhého utlačuje a boj o bytí a nebytí
mezi nimi zuří v nejvyšším a nejhnusněj
ším stupni. Tito nešťastníci, kteří snaží
se po veřejném neb soukromém úřadečku
nějakém, po místě učitelském, po úspěchu
uměleckém, spisovatelském, lékařském,
právnickém, strojnickém, atd., jsou pro
vyšší své vyvinutí schopni hlubšího cítění
své bídy; jejich důvěrnější obcování s
boháči stále jim staví na očí blahobyt
jeiich se vším pohodlím naproti jejich
bídě a nedostatku a sesiluje v nich vědo
mí o chudobě jejich tím ostřeji. Od spo
lečenského předsudku jest jim přiřknuto
jisté chování a držení se v životě, které
vyžaduje na nich mnohem větších obětí,
nežli na proletáři, a získání něčeho jest u
nich spojeno s takovým pokořováním se,
ponižováním povahy a důstojnosti lidské
a vzdáváním se svého já,které dobromysl
ným povahám jest ještě trapnější, nežli
hmotné strádání. Kdežto tito jednotlivci
osobně trpí silněji, snáší trýzeň hmotné
bídy také netrpělivěji, nežli proletáři.
Majetníci a boháči jich potřebují, ale po
hrdají jimi na oko. Avšak oni jsou ti
na smrť odhodlaní přední bojovníci ve
vojště, které vzdornou pevnosť společen
ského zřízení obléhají a dříve neb později
ji stekou a nivec obrátí'

Porozbeřme jednotlivé živly předcházejícíh · obrazu poněkud podrobněji. Máme
tu před sebou boháče bez práce blahem
oplývajícího, proletáře k zdlouhavému
umírání hladem odsouzeného, a duševního
dělníka vražednou soutěží utištěného. Po·

svěťme si napřed do tváře menšiny.—Které
jsou zdroje bohatství menšiny? Ona svůj
majetek bud’ zdědila a obmezuje se na to
udržovati je, aneb je rozmnožila aneb
sama je utvořila. O dědění pr mluvíme
níže. Zde budiž poznamenáno jen tolik,
že jest člověk jediným živočichem, který
péči o své potomky co pokračování pudu
zachovacího přehání tak dalece, že by
chtěl nejen nejbližší potomky s é i déle
nežli do plnoletí, ale i nejvzdálenější po
mnoho a mnoho pokolení opatřili tak,
aby nemuseli nic dělati a dobře se měli.
Rozmnožení velikých zděděných statků
děje se obyčejně bez nejmenšího namože
ní a přičinění jich držitelů, a není to roz
hodně výsledek nějaké jejich práce. Veli
ké staré statky obyčejně pozůstávají ve
velikých nemovitostech, jejichž cena rok
od roku roste, a při tom roste jejich jmění
a jejich důchod, zároveň s tím, jak rychle
roste vzdělanost’ vůbec.
Výrobky řemeslnické píle stávají se la
cinějšími, potraviny stále dražšími, a pří
střeší v rostoucích městech jest spořejší a
dražší. Jednotliví národohospodáři popí
rají stále zdražo ání potravin, ale nemo
hou postaviti pro své tvrzení leda klama
vé důvody. Arci za doby obtížné a zdlou
havé dopravy byl možný hladomor po
neúrodě v jednotlivých zemích a ceny po
trav n vystoupily velmi vysoko. Náhlosť
a velikost kolísání cen potravinných a
dopravných vstoupá stále,a toto vstoupání
nedá se zastaviti ani nemoudrým vyčer
páváním panenské půdy v nesmírných ob
jemech v Americe a v Austrálii, jen že se
protahuje. Až ale budou všechny pozem
ky tyto nové obsazené a vzdělané, a ne
bude už žádných krajin k dobývání, pak
pozvednou se ceny plodin vysoko, kdežto
při zdokonalování strojů a při neustále
rostoucím používání mimolidských sil v
přírodě ku práci budou výrobky lidské
klesati do nekonečna v ceně své. Tyto
dva proudy v národohospodářském životě,
tot" stále postupování cen za plodiny, a
stálé klesání cen výrobků, působí, že průmyslný dělník stále chudne a majetník
nemovitostí stále bohatne. Onen musí stá
le více pracovati, větší počet zboží vyrobiti, aby si mohl k živobytí svému potřeb
ných plodin opatřiti; tento pak může plo
diny své půdy rok od roku vyměniti za
vždy více a více výrobků. Proletáři stává
se nasycení se stále těžším; majetníku
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plýtvání výrobky stále lehčí a počet pro živobytí si vytlouci. Výdělek obchodníka
může bý i větší, ano lupičsky veliký, když
letářů, kteří pracují pro přepych majetní
ka, a jsou následovně jeho otroky, roste se mu podaří svobodnou soutěž ocnromiti
neustále. Není to tedv zásluha dědice neb poraziti. Kdo dobývá zboží za obtíž
statků, že mu majetku stále přibývá na ných okolností v středu Afriky, neb mezi
ceně pozemků i domů jeho v městě, nýbrž divochy v Austrálii, bude moci prodati je
jest to pochybené ustrojení národohospo s velikým výdělkem, poněvadž počet těch,
dářských poměrů ve společnosti, kteréž kteří by chtěli nasaditi zdraví neb život
půdu, přirozený to nástroj práce lidské, svůj na opatření onoho zboží, jest malý
vkládá v ruce jednotlivců, a shání pak a oni mu aspoň na čas pole nebezpečné
proletáře podílu na majetku země zbave přenechají samotnému. Dlouho ale ne
potrvá toto výnosné, obchodní tažení bez
ného do velikých mě-t.
Nové jmění utváří se pomocí obchodu, soutěže,neb nebezpečí první cesty a dobytí
spekulace a velkopr úmyslu. Případy, pomine, ovšední, přístup do země té se
kde jednotlivec pomocí náhody získá veli usnadní, obchod s oněmi národy se zavede
ké jmění nálezem zlata, diamantu, prame a za 20—30 let tento zdroj velikého
ně petrolejového a podobně, a může dle bohatství vyschne úplně. Obchodníci do
panujícího pořádku to vše pro sebe podr- stanou se do té země už snadněji, smlou
žeti i vyčerpávat!, nemusíme počítati, vají tam a snižují ceny plodin, aby jeden
poněvadž jsou to příliš řídké výminky. druhého přeplatil, a konečně nevydělá
Nicméně ma’í i tyto výminky svou plat se nic více dováženiu^ slonové kosti z
nosť co důkazy proti pravosti onoho Conga, neb bavlny do Cíny, nežli prodá
pravidla národohospodářského, že kapitál váním sňupavého tabáku a rohlíčků v
jest vždy nahromaděnou prací. Jakou Litoměřicích. Nepoměrně veliké výdělky
práci na příklad obsahuje v sobě diamant mohou také nastati, když se podaří jed
velikosti „kohinůru,“ jejž dobrodruh ně notlivému kupci, neb společnosti kupců,
jaký v Africe náhodou nalézne na zem’, monopoli8ovati nějakou plodinu neb zboží
na čas, že to kupec může obdržeti jedině
zvedne a za několik milionů prodá? Ně
z
jejich rukou a nemá jiné volby nežli
jaký profesor národního hospodářství na
lezne k tomu odpověď, že drahokam ten buď vzdáti se zboží toho, aneb zaplatiti za
jest přece jen výsledkem práce, neb člověk ně tolik, kolik si monopolisté ti, spiklí to
ten jej musel zvednouti, vstrčiti do kapsy loupežní lotří, žádají. Takové jednání ale
a donesti do trhu. Zásada jeho jest tím už nenalézá se v oboru poctivého obchodu,
zachráněna. Avšak zdravý rozum lid-ký nýbrž jest to násilnosť, kterou některé
odkopne takovou vědu od sebe, která od sněmy, jako na příklad ve Francii, pova
hlupáků pro hlupáky vynalezena má za žují za zločin a trestají jej po zákonu. A
účel, aby nespravedlnosti řádu stávajícího to nás vede k druhému zdroji bohatství—
ku spekulaci.
blbými slovíčky okrášlila a omluvila.
Spekulování jest jedním z nejne
Poctivý obchod, to jest takový, který
snitelnějších
neduhů v ústrojí náro
sprostředkuje výměnu mezi ploditelem a
dohospodářském.
Oni hlubocí mudrci,
spotřeb o vatelem i prodej plodin i výrob
ků a za své sprostředkování si připočítá kteří shledávají, že vše to jest dobré,
na ceně pro sebe jistou daň, která mu pokoušeli se také ospravedlňovat! speku
musí být’ zaplacena, vede v našich dobách lování, o zvali je oprávněným, ba potřeb
jen mimořádně k zbohatnutí velikému. ným, a dovedli se pro ně i nadchnout!.
Jest příliš mnoho lidí, kteří nepřejí si nic Ukážu jim, pro jakou zásadu tu své dřevvíce, nežli vydělati si na živobytí a opa ce lámou.
Spekulant hraje v životě národohospo
třit! si obstojný blahobyt, a soutěž o pří
zeň odběratelů jest příliš silná, aby ob dářském úlohu cizopáska. On nevyrábí;
chodník mohl vysoký výdělek žádati a on neskýtá a d služeb sprostředkovatele,
obdržeti. Všeobecný směr velikého i jako obchodník činí; on čelí jen k tomu,
malého obchodu jest ten, aby potlačil aby pracující členy společnosti o největší
všechny zbytečné sprostředkovatele, po část’ jejich výdělku lstí a násilím připravil.
stavil spotřebovatele co nejpříměji naproti Spekulant jest zákeřník, který vyrabitenabíziteli, a aby přirážka na ceně zboží lům jejich plodiny a výrobky za nepa
jeho byla co nejmírnější, by mu dovolila trnou náhradu v pravém smyslu slova

155 —
uloupí a spotřebovatele přinutí, aby je od
něho mnohem dráže koupili. Zbraň, kterou
napadá vyrabitele a ploditele i spotřebo
vatele zboží jako loupežník na cestě, zove
se .,hau8se” a „baisse,” po americkú ,,hýk
a medvěd.” Používá bráně té smrtící
následovně:
Když výprava jeho po kořisti má za cíl
vyrabitele, tož jednoho dne prodá zboží,
které nemá, za lacinější cenu, nežli jak
trh ukazuje a slíbí, že je dodá kupujícímu
později, za čtrnáct dní, za měsíc, za tři
měsíce. Kupující raději koupí od speku
lanta nežli od vyrabitele, poněvadž spe
kulant prodává mu laciněji. Vyrabitel teď
stojí zde se svým zbožím a má před sebou
dvě cesty: jest buď dosti bohat, aby mohl
počkati,až zboží jeho na ceně zase postoupí
později, a pak nebude moci spekulant
opatřiti si zboží to v den, kdy je odevzdati slíbil, aspoň ne tak lacino, jak
doufal, ale bude pak nucen od vyrabitele
koupiti zboží za cenu, kterou ten si usta
noví, a z lupiče stane se oloupený. Aneb
jest vyrabitel odkázán na prodej svého
zboží—a to bývá většinou takové—a musí
za ně vžiti takovou cenu, jakou mu kupu
jící nabídne; on musí, aby kupce nalezl,
prodati laciněji, nežli spekulant slíbil, a
kupcem tím jest pak spekulant sám, který
v den odvádění slíbeného zboží koupí toto
ještě laciněji, nežli je slíbil. Vyrabitel
při tom třeba padne a zhyne, ale spekulant
uřízl si z jeho boku svou libru masa.
Když se vypraví spekulant na lup proti
spotřebovateli, skoupí všechno zboží, kte
ré může sehnati. za cenu žádanou od vyrabitelů. On to může lehce učiniti, neb
ho to nestojí ani centu On za svou koupí
neplatí hotovým1, nýbrž jen slibem; on
musí cenu teprvé za týdny neb za měsíce
zapraviti. Aniž by tedy spekulant měl
majetku, aniž by byl vydal jediného cen
tu, jest pánem zboží toho, a když si ho
chce spotřebovatel opatřiti, musí pro ně
ku spekulantu a zaplatiti mu cenu, jakou
tento si ustanoví. Spekulant jednou ru
kou vezme peníze spotřebovatele, zastrčí
hodnou z toho částku do své kapsy a
zbytek a dodá vyrabiteli za jeho zboží.
Tímto spůsobem spekulant aniž by pracocoval, aniž by byl obci užitečným, bohat
ne a mocní. Kapitál mu dává neobmeze·
nébo úvěru a důvěry. Kdyby se chtěl
chudý dělník osamostatniti, nebude moci
ani malý obnos se vypůjčiti k tomu, aby

mohl nakoupiti si nářadí, suroviny, a vý
živu, nežli by mohl kus zboží zhotoviti a
do trhu dopraviti. Když naproti tomu
povalovač se železným čelem, který chce
z práce jiných týti, chce provozovat! spe
kulační koupě a prodeje, postaví se mu
hned vyrabitelé i spotřebovatelé k službě,
aniž by se dosti málo o to prošiti dali.
Oni si mysli, že přece nic při tom ztratiti
nemohou; že ten povolený úvěr stojí pouze
na papíru; vyrabitel nevydá zboží z ruky,
nýbrž jen zajištění, že ho s jistý den za
umluvenou cenu dodá za hotové arci;
spotřebovatel opět nesloží kupní cenu, ale
dá jen slib, že ji zaplatí v ten den, kdy
mu bude zboží dodáno. Tento domnělý
úvěr ale postačí, aby spekulantu z ničehož
stvořil to nejhanebnější bohatství.
Každý dělník jest poplatným spekulan
tu. On ví napřed o všech našich potře
bách a skoupí vše ua úvěr, co nám pak s
přirážkou pro sebe prodá. Nemožno nám
snísti sousto chleba, hlavu pod střechu
složití, úsporu v cenné papíry zaraěniti,
aniž bychom obilnímu, nemovitostnímu
neb bursovnímu spekulantu nemuseli výpalné zaplatiti. Dan, kterou státu odvá
díme, jest iž břemenem dost’ obtížným,
ale není daleko tak nespravedlivou, jako
ona, o kterou nás spekulanti obtahují.
Obyčejně se vychvaluje bursa co potřebné
a užitečné zařízení. Ze neudusí se
v zastaňce její drzostí svého tvrzení! Ci držela
se bursa kdy v mezích svého úkolu sta
novního? Byla ona kdy pouze trhem, kde
by setkávali skuteční prodavači se sku
tečnými kupci a kde by se poctivá ■ optávka a poctivá · ábídka spolu setkávaly?
Obraz, který přirovnává bursu k jedovaté
mu stromu, jest slabý a neúplný, neb zná
zorňuje jen jednu stránku řádění bursovního, jeh » působení na mravní pojmy li
du. Bursa jest peleší lotrovskou, v níž
řádí novověcí dědiči středověkých loupeživých rytířů, kteří kolemjdoucím krky
řežou. Jako onino loupeživí rytíři tak i
spekulanti tvoří jistý druh šlechty, která
se nechává davy lidu živiti; oni jako rytí
ři loupeživí ukládají dělníku a řemeslníku
desátky; jsou ale šťastnější rytířů oněch,
pouěvadž nevrhaj í se v žádné nebezpečí
šibenice, když by byli někdy silnějším při
loupeži své dopadeni. Obyčejně těší nás
tím, že spekulanti v okamžicích rozhody
ztrácí jedním rázem vše, co běhe n něko
lika roků byli naloupili. Jest to ale pěkná
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domněnka, kterou se ti kazatelově burzov
ní mravnosti konejší, kteří chtějí vždy na
konci zločinu viděti potrestání.
I když rozhoda přinutí spekulanta vydáti lup jeho přece nepřekazí mu, aby po
mnoho let žil a bujil na účet pracují -ích
členů sp lečnosti. Spekulant snad ztratí
pak své jmění, ale to šampaňské, kterým
si krk proplachoval, ty lahůdky, kterými
se. ožíral, ty hromady zlata, jež na zele
ném stol k u prohrával a ty rozkoše, jichž
v loktech záletnic byl užil, nevezme mu
žádná moc světa. Ostatně jest rozhoda
osudnou jen jednotlivým spekulantům a
nikoli všemu spekulování. Naopak jsou
rozhody veliké jen změny spekulování, pří
ležitosti ku hromadnému posekání celého
dobývajícího a spořícího lidu celého dílu
světa. Tu otevírá velko-kapitál svůj hr
tan aby pohltil nejen blahobyt celého
obecenstva, ale i nemravný výtěžek menší
ho lupiče na burse, kterého nechával dří
ve kolem sebe pohrávati si, jako lev myš.
Veliké úpadky bývají spôsobený a využitkovány velkým kapitálem. On vše
skoupí, co má pro budoucnost’ ceny, a
hnedle to zase vyprodá s nesmírným užit
kem těmže lidem, kteří papíry nedávno za
fatku odevzdávali jemu, aby mohl při no
vé rozhodě lacino to zpět koupiti a ukrut
nou tu hru dále prováděti, jakmile práce
a spořivost’ lidu poněkud zase měšce jeho
naplní. Finanční rozhody jsou jedno
duše pravidelné rány pažbou, pomocí
jichž velkokapitál výdělek celého národa
nejednou do svého bezedného hrtánu
polapí.
Obhájci spekulování praví: Spekulant
má v truchlohře hospodářské oprávněné
místo a úlohu; jeho výdělek jest odměna
za bystřejší zrak, moudřejší předvída
vost’, rychlejší vypočítavosť stavu a za
ráznější odvahu. Ten důvod se mi líbí;
přidržme se ho jen pevně. Poněvadž te
dy spekulant vládne prostředky k poučení
svému, kteréž jsou velké obecnosti nepří
stupny; poněvadž před ztrátami má menší• ho strachu, nežli poctivý spořivec a chy
třeji všechny možnosti vypočítá si, tož
má právo pracujícímu jeho výdělek ukrá
sti a v nečinnosti bohatství hromaditi.
Toto právo tedy spočívá ná tom, že má
lepší zbraně—poučení, větší odhodlanosť
jíž peníze jiného dává do hry a převážnou
sílu—úsudku rozumu. Nyní ale dejme
tomu, že proletáři mají ještě lepší zbraň,

kulomety a dynamitové pumy; ještě vět
ší odvahu, neb sází via-tni život ve hru;
ještě výdatnější sílu—svaly akosti. V tom
to případu musí jim obhájci spekulantů
přičísti také právo, že mohou spekulantům
jejich peníze odejmouti, sice celá ta jejich
nauka, kterou vysvětlovali oprávnění spe
kulače, jest holou lží.
Třetí pramen velikého bohatství jest
veliký průmysl. V tomto jeden majetník
a využitkovatel kapitálu vyčerpává nadenníky, kteří mu svou pracovní sí
lu pronajímají. Rozdíl mezi skutečnou
cenou pracovní síly, jak se jeví v ceně
výrobku jejich a mezi mzdou jimi vypla
cenou tvoří výdělek podnikatele a ten vý
dělek jest ve většině případů nepoměrný,
lichvářský. Tento výdělek často vykládá
se co odměna duchovní práce’podnikatele.
Na to se ale nechá odpověděti, že duchov
ní práce, kterou vedení továrny vyžaduje,
nedá se ani porovnati s tou, které jest
zapotřebí k vědeckému bádání a písemnickému plození, a že 8e nejspíše ještě dá
přirovnat! na stejný stupeň s prací, nějajakého vyššího úřadníka státního, neb
správce statku, tedy s prací osob, jimž
stávající řád hospodářský dalece tolik ne
platí, co obnáší roční důchod velikého
továrníka Uo pouhé zúročení kapitálu
také se nemůže výdělek podnikatele počítati,neb žádný továrník neměří cenu svých
výrobků jen tak vysoko, aby mu po odta
žení výrobního nákladu, k němuž už také
chci počítati jeho vlastní důchovní prácí,
zbylo jen asi 4 neb 6 ze sta úroků, kteréž
kapitál dnes nese při uložení ho bezpečně
i lenochu každému. Tuto cenu ustanovu
je spíše ohled s jedné strany na soutěž
ostatních továrníků, s druhé strany na
větší neb menší nábídku pracovních sil.
Továrník nej prvé se vynasnaží o to, aby
dělníkům svým platil co nejméně a pak
od kupujícího (co nejvíce za to obdržel.
Když mu dovoluje nával dělníků, aby si
mohl vybrati z nich ty nej lacinější a ne
dostatek soutěže i jiné okolnost mu po
máhají prodati výrobek co nejdráže, tu se
nerozmýšlí ani na okamžik vžiti výdělek,
jenž neobnáší pouze 4 neb 6, nýbrž 100 a
více ze sta jistiny jeho.
Obhájcové kapitalistického vydírání
dělnictva praví že by rozdělaní výdělku
podnikatelova mezi dělníky onoho učini
lo chudým a dělníky že by neučinilo bo
hatými, neb prý by to zvýšilo jejich denní
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mzdu jen o nepatrnou částku. Jest to vě
ru šlechetný, mravný důvod. Na to ne
přijde, zač se dělník odhaduje, jen když
se odhaduje ve prospěch kapitalisty. Jest
to možně, že by dělník jen o malou část
ku více denně obdržel, kdyby dostával
celý obnos výdělku svého. Ale jakým
právem zadržuje se mu i ta nej menší čá
stečka jeho výdělku a proč on ji má darovati podnikateli, který už beztoho má uži
tek z jistiny své a přebohatou odměnu za
svou tak zvanou duševní práci? Jen si
jednou představme, že by zákon nějaký
ustanovoval, aby každý obyvatel Soustátí
musel jediný cent ročně platiti nějaké
mu Smithovi neb Meyerovi, ne z vděčno
sti za jeho zásluhy a obec, ne za odměnu
vykonaných služeb, ale pouze co dar.
Takto vyznamenaný by obdržel roční ve
liký důchod as $500,000 a z jednotlivých
přispívatelů by to nikdo necítil ani. Cent
jest taková maličkost, že to nestojí ani za
řeČ. A přece by takový zákon byl přijat
od celého národa s výkřikem rozhořčení
a každý občan by se proti takovému úti
sku a takové nespravedlnosti vzepřel.
Avšak ten hospodářský zákon, který uklá
dá části národu, té nejchudší části, prole
tářům, daň nikoli jednoho centu, ale $52
až $300 ročně ve prospěch toho nějakého
Smitha neb Meyera, nalézají oni, kteří
mu nejsou podrobeni v pořádku. Nespra
vedlnosť jest v obou případech tatáž.
Avšak učitelové ti necítí onu na dělnic
tvu páchanou tak s lně,aneb vůbec pranic,
neb jí stává od staletí a lid ji uvykl, aneb
že vystupuje tak křiklavě, jako musí vy
stoupit! pravda, aby zabedněné duchy
pronikla.
Poznali jsme tedy, že veliké bohatství
ve všech případech nahromaďuje se niko
li vlastní prací a zásluhou, nýbrž při osvo
jováním se ovoce práce cizí. Vlastní svou
prací může člověk na nejvýše živobytí své
uhájiti, někdy něco pro dobu nemoce neb
stáří uložiti a málokdy může mírný biahobyt si získati. Jednotliví lékaři, právníci, spisovatelé, umělci mohou někdy osobní své výrobky tak vysoce zpeněžiti,že
dostane se jim vysokého důchodu ročního
a mohou ku konci svého života bez vší
spekulace, bež nepoctivého výdělku, na
shromáždit! nějaký milion dolarů. Avšak
takových jednotlivců nežije najednou v
celém vzdělaném světě ani 200, snad ani
100. Jejich pak bohatství, á když přihléd

neme pilněji, jest i toto bohatví u někte
rých osob těch povahy cizopásné, a jedině
spisovatelská činnost jest tohoto přívěsku
prázdná. Neb když tento napsal knihu,
jíž se vyprodá milion neb více výtisků,
představuje obnosy, které vzdělaný svět
rád a ochotně v oběť spisovateli za dílo
jeho přinesl. Když ale prodá malíř obraz
za půl milionu neb právníku se zaplatí tak
vysoký obnos za vyhrání veliké pře, aneb
ranhojič dostane za podařenou velikou
operaci od boháče $50,000, aneb zpěvačce
zaplatí se za jedno vystoupení $20,000,
tož obnosy ty nenaznačují skutečně uzna
nou cenu práce za ni odevzdané, nýbrž
jest to jen důkaz, že stává ve světě něko
lik milionářů, kterým, ani nevydělali si
majetek svůj prací rukou svých, nedostá
vá se měřítka, kterým by mohli odhad
*
nouti práci, která ukojuje nějaký nápad
jejich vrtošivý, ať to stojí co stojí a oni
si přebírají a přeplácejí toho aneb jiného
jednotlivce buď za právního obhájce, za
lékaře, za umělce a rvou se on mezi sebou.
Když pak přehlédneme těch několik jed
notlivců takto zbohatlých, musíme dozná
*
ti, že v celku platí pravidlo uvedené, že
veliká bohatství povstávají jen odíráním
spolubližních a nijak jinak. Když zdědě
*
ný pozemek rolníka postoupí v ceně, ne’
stane se to následkem jeho přičinění a
práce ale následkem toho, že jiní nema
jetní pracující průmysl a výrobu šíří,
města naplňuj', potraviny zdražují a vý
robky zlaciňují. Když spekulant nahro
madí miliony, tož získá jen zneužitím své
přesily nad pracujícími a spořícími, jimž
vydře jejich majetek, jako lupič na cestě
uloupí cestujícímu jeho měšec. Když
podnikatel průmyslový stane se boháčem
velikým, stane se tak využitkováním a
utlačováním dělníků, kteří jako stejný
počet domácích zvířat dostávají co nej
méně za to potravy, co nejbídnější obydlí,
kdežt > plná cena jejich výrobků vtéká do
kapes
jeho. V tomto smyslu musí se vyi
kládati
přehnaný a proto nepravý výrok
1
Proulhonův že majetek jest krádeží. Tu
to průpověď bychom mohli nazvati pravou
jen tehdy, kdybychom se postavili na sta
novisko úsudků křivého, že vše co jest,
jest samo pro sebe a čerpá právo svého
osvojení se z toho, že to jest. Při tako
vém názoru arci krademe stéblo, které
utrhli jsme, vzduch který dýšeme; rybu
kterou ulovíme; ale pak krade i vlaštov-
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ka,která pohlcuje mouchu a dešťovka, kte
rá ohrýzá kořínky bylin; pak jest příroda
obydlena celá samými arcizloději, pak
krade vůbec vše, co žije—totiž vše krade
od jinud látky, které mu nenáležejí, při jí ·
má je do sebe a spracovává je. Kus plati
ny, který ze vzduchu neukrádá ani ždibec
kyslíku, aby se okysličil, byl by jediný
příklad poctivosti na světě. Nikoli, jmění
z práce povstávající není krádeží. Ale
velko-kapitál, to jest nahromadění jmění
v jedné ruce, který by jeden člověk prací
rukou svých za celý život nevydělal, jest
vždy lupem spáchaným na lidech pracu
jících.
IVIenšina lupičů, na které celá obec se
dře. jest velmi důkladně seřaděna. Ona
si nejprvé učinila úslužné zákonodárstvo,
které po mnoho století pro ni pracuje a
jed zájmy zastává. Při každém zákonu
vzdělaných států mohli bychom zvolati s
Molierem: „Vy jste boháčem, pane zá
konodárce, aneb chcete boháčem se státi,
a proto prohlašuješ vše za zločin,
co by vám překáželo bohatství vašeho
užiti a zneužiti.“ Vše, co člověk může
urvati si jinak, nežli zřejmým násilím, jest
jeho a zůstává mu. Ba i když rodokmen
jmění vede k přímé loupeži a krádeži (jako
při dobývání, zabavování církevního ma
jetku, zabavování jmění z politických pří
čin), tu i zločin stává se nedotknutelným
oprávněním majetku, jakmile jen dovede
někdo udržeti majetek ten několik roků
ve své ruce. Státní zákon, který úřadníky
pořádku vede k činnosti, nestačí ještě pro
milionáře; on potřebuje více, a spolčuje
se s p< věrou, žádaje od kněží a od nábo
ženství, aby mu udělali zámek k jeho po
kladně. Oni uposlechnou a postaví do
katechismu větu, která prohašuje majetek
za svátý a nedotknutelný á komu by jen
napadlo záviděti bližšímu svému majetku
jeho, neb jen „požádati” si ho v myšlén.
kách, ten už propadá horoucímu peklu,
^Milionář ve spojení s kněžími padělá i
mravouku, aby se mu k jeho sobeckým
cílům hodila a mu sloužila co děvka, neb
on balamutí, ten pracující a mozolující se
nan lid, aniž by se při tem pousmál, že
práce jest ctnost bohulibá, a že jest člověk
jen proto na světě, aby hodně mnoho mohl
pracovati.
Jak to přichází, že ti nejlepší a nejpo
ctivější duchové tento nesmysl .po tisíceletí
věřili a hlásali? Pláce že jeBt ctnost?

Práce že jest ctnost? Dle jakého to při
rozeného zákona? Žádný ústroj v široši
rém světě živočišném nepracuje, aby pra
coval, nýbrž jen aby dodělal se jistého
účelu, totiž zachování sebe a zachování
plemene svého,a tu pracuje jen tak dalece,
pokud tento dvojí účel toho nevyhnutelně
vyžaduje. Arci praví se, že ústrojí naše
prací udržuje se zdravé, silné a vyvinuté a
leností že zakrnuje. Obhájci této velko
kapitalistické mravouky, kteří tyto důvo
dy přednášejí, velemoudře zamlčují, že
ústrojí to následkem přílišné práce ještě
rychleji se rusí, kazí a hubí, nežli žádnou
prací. Klid, pohodlná zahálka jsou člo
věku jako všem ostatním živočichům mno
hem přirozenější příjemnější a vítanější,
i ežli práce a namáhání. Práce jest jen
trapnou nutností vyžadovanou k udržení
života. Vynálezce pohádky o biblickém
ráji pocítil to ve své prostomyslnosti velmi
jasně, když nechá svého prvního člověka
tam žiti bez práce a namáhání v původní
blaženosti, a práci, která nechává pot z
čela vytrýskati proudem, líčí co ten nej
těžší trest za zločin prvního pádu. Při
rozená živočišná mravouka prohlásila by
klid co nejvyšší zásluhu a nechala by
člověka jen tolik práce ku cti a potřebě,
mnoholi jí ku svému vyživení potřebuje.
Při tom ale oděrači lidu by špatně pocho
dili se svými účty, neb jejich zájem vyža
duje, aby davy lidu pracovaly co nejvíce,
více nežli ku své výživě potřebují, a vyro
bily více, nežli samy spotřebuií, poněvadž .
oni se chtějí zmocniti tohoto přebytku
práce ve svůj užitek. Proto boháči pomo
cí náboženství potlačili přirozenou mra
vouku a vynalezli jinou, kterou kněžími
svými a mudrci placenými nechali odůvod
nit!, hlásati a odporučovati, a dle které
klid a zahálka jsou počátkem vší nepra
vosti pfý, ale práce jest ctnost’, ba ta nejV} šší všech ctností.
Arciže vydřiduši ti odporují sami sobě
co nejneopatrněji. Neb oni se tomu
velmi opatrně vyhýbají, aby se mravním
S'ým náukám napřed sami podrobovali,
čímž jen dokazují, jak málo své mravouce
sami věří. Zahálka jest jen pro ty chu
dé počátkem nepravosti. U nich, u
boháčů, u kněží, jest zahálka jen důkazem
vyššího postavení a důstojnosti, i známka
jejich povznešení. A tatáž práce, kterou
jejich dvojstranná mravouka prohlašuje
za ctnosť, jest zároveň dle jejich náhledu
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hanbou a s ní jest spojeno společenské aby mohli do svého 20. neb 23. roku žití
ponížení. Milionář poklepá dělníku na bez vydělávání si živobytí. Proletář, jenž
rameno, ale nechce s ním seděti ani u svému synu nemůže poskytnouti vzdělání
jednoho stolu, ani v jedné hospodě, ani v vyššího, poněvadž jest k tomu příliš chůd
jednom kostele. Společnost, která si při musí přece připláceti na to, áby syn bohá
svojila mravouku kapitalistů, velebí práci če vzdělán byl, neb i on musí daně platiti
do nebe, ale pilného dělníka staví na nej- z nichž vyšší školy se vydržují. Angli
nižší stupen pod sebe. Ona poníženě líbá čané a Amerikáné jsou aspoň v tom ohle
ručičku v rukavičce, ale plvá po ruce plné du důslednější. Jejich vyšší školy, ne
mozolů. Na milionáře hledí jako na jsou li každému přístupny, nejsou břeme
poloboha, na nádenníka jako ná otroka. nem každému, nýbrž vydržují se jedno
Proč? Z dvou příčin. Předně z podržení tlivými podnikateli neb fondy. V evrop
středověkých představ, a za druhé, poně ských státec » ale vydržují se školy vyšší
vadž práce ruční v době vzdělanosti naší z rozpočtu státního, k němuž všichni připláce i musí, ač výhody toho dostanou se
platí tolik co nevzdělanost’.
jen
některým málo vyvoleným. A kdo
V středověku byla zahálka předností a
právem šlechty, to jest oné vyšší třídy jsou ti vyvolení, pro něž stát vydržuje z
obyvatelů; práce pak byla nucený úkol daní celého lidu gymnasia, reálky a fa
lidu, to jest onoho nižšího plemene podro kulty, s nákladem několika milionů ročně?
bených, dobytých. Tím, že někdo praco Či jsou to ti nejschopnější jednoho poko
val, přiznával se za syna rodičů, kteří na lení? Pečuje stát o to, aby ústavy ty
bojišti objevili méně statečnosti a udat směli navštěvovati jen ti, u nichž by ne
slo učení to n jlepší ovoce pro obecnost?
nosti, a svobodný pán, který výživu
hledal a měl ze svého statku dobýtého, Zajišťuje se stát, aby na školních těch
neb z meče svého, pohlížel na pracující o lavicích neseděli doškové, prkenné hlavy
s opovržením takovým jaké běloch cítí, na místo chápavých a schopných? Niko i.
když hledí na Indiana aneb afrického Stát, jenž má své vyšší vyučování jen pro
divocha, a které jest založeno v sebecitu některé, nevybírá si žáky ústavů těch z
č’ovčcké povznešenosti. Dnes přestaly už nejlepší h a nejschopnějších, nýbrž z nej
práce a zahálka býti známkami kmenový bohatších. Ten nenejschopnější špalek
mi. Milionáři nejsou více potomky kmene může se v gymnasiích, realkách a fakul
dobyvatelů a proletáři nejsou více potom tách roztahovati a duchovního pokrmu
ky podrobených. Avšak jako v jiných zde požívati bez prospěchu nějakého pro
mnohých případech i zde ovládá starobylý obec, jen když má dosti peněz, aby studie
předsudek a boháč, který nechává chudé
mohl dokonati, kdežto nejnadanější mla
ho za sebe pracovati a z jeho práce sebe dík musí zůs ati vyloučen z vyšších škol,
živí, vidí v něm, jako někdy dávno, jen jakmile se mu nedostává prostředků k
svého roba, svůj „dobytek” a nikoli rovno dalšímu studování a obecnost pak v něm
právného člověka.
ztrácí pozdějšího velikého muže.
Dále jest považována ruční práce v naší
Tak slučují se zlořády společenské s
vzdělané době za nedostatek vzdělání, za hospodářskými v kroužek záhubný, z ně
nevzdělanost?. Skutečně celé naše zaříze hož není cesty ven: dělník jest povrhoní společnosti činí vzdělání chudému a ván, poněvadž jest nevzdělaný, on ale
pracujícímu nepřístupným. Syn chudého nemůže se vzdělati, poněvadž to stojí
sotva může navštěvovati pořádně a pravi
peníze, jichž on nemá. Boháči vyhradili
dělně obecnou školu, tím méně školy vyš si pro sebe nejen všechny požitky hmotné,
ší a university, poněvadž jest odkázán na ale i duševní na úkor chudým; vzdělanost’,
výdělkování pro život, jakmile jeho síly věda, umění, básnictví, jsou jen pro ně
naleznou nějakého zaměstnavatele. Po zde. Pakli že se některý syn chudé třídy
divme se jen jednou na tomto příkladu strádáním, ponižováním, o hladu a sebe
účelnosti stávajících zařízení: Nákladné zapření, žebráním a nadlidským namáhá
ústavy vzdělávací jsou vydržovány od stá
ním přece prodere školami vyššími a
tu, to jest od poplatníků, tudíž od dělní dobude si diplomů universitních, tož ne
ků, tak dobře od proletáře, jako od mili vrátí se více k práci otců s^ých, nehledí
onáře. Ústavy ty ale mohou posloužiti zlomiti předsudek proti nižší třídě společ
jen těm k jich vzdělání, kteří mají tolik, nosti, aby ukázal, že i ruční dělník může
bvou
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býti vzdělaným a i okročilým více snad,
nežli mnohý škrabák v úřadě, nýbrž on si
přispíší, aby předsudek tento posilnil,
když sám ruční prací povrhuje, hledá
místa svého mezi výsadníky a nechá se
jako ti ostatní na dále živiti také od lidu
pracovního.
Stává řemesel, v nichž by mohl bez
velikého namáhání člověk vydělati ročně
$800—$1.000. Na druhé straně většina
míst úřad nich, písařských, krámských a
podobných vynáší jen asi $600 do roka.
Vzdělaný člověk takový ale mnohem ra
ději přijme takové otrocké místo v písárně
neb v úřadovně nějaké za $600 ročně,
nežli by si při práci svobodné vydělal ro
čně $1000, neb on co úřadníček počítá se
do třídy, společností vyvýšené, vzdělané,
ale co dělník neb řemeslník by musel zůstávati ve společností nižší, povržené, ne
vzdělané. To by se všechno ale změnilo
toho dne, kdyby vystudovaný člověk po
stavil se za hoblík k stolu truhlářskému,
opásal by se zástěrou ševcovskou, a mohli
bychom pak setkávati se s obuvníky, kte
ří by v jedné ruce drželi Iloráce, a řeme
slníky, kteří při zábavě by dovedli tak
dobře a rozumně švitořiti, jako ten pán z
kanceláře. Vždyť poctivá práce má stej
nou důstojnost' v sobě, ať se zanáší zhoto
vováním kabátů, neb železnic, a při stej
ném vzdělání ducha nemá inženýr pra
žádné přednosti před tesařem. To studo
vání lidé ale nečiní, ale raději trou bídu,
nežli by se dobře měli při ruční práci. Z
toho pak povstává jeden nej hrozivější
útvar otázky společenské: přeplnění všech
svobodných povolání. Studovaný považuje
se, a dle panujích náhledů musí se považovati za příliš vznešeného, nežli aby
sestoupil mezi dělnictvo, nýbrž žádá na
společnos i, aby jej jako pána živi’a. Spo
lečnost’ ale má pro práci, jaké jest studo
vaný ten schopen, jen obmezenou potřebu,
a proto jest v starých vzdělaných státech
dobrá polovina studujících odsouzena k
tomu po celý ž vot doufati a toužiti a
a ničeho se nedočkati, o sousto chleba se
rváti a při tom hlady mříti, u tabule bo
háčů blízko seděti, ale opasek si na břichu
stáhnouti. Proto také lidumilové onoho
druhu, kteří prohlašují mor a válku za
dobrodiní, poněvadž pohltí mnoho {lidí a
učiní místo pro pozůstalé na živu, skute
čně považují vzdělání školní za zlo a
rozmnožování vyšších škol za útok na bla

hobyt lidu, poněvadž tím prý se tvoří
jen tím více nespokojenců, vzdělaných
žebráků, kteří nej-ou k ničemuž, nežli aby
z nich se stali barikádníci a petrolejníci.
Tomu odpomůže se jen tehdy, když se
vzdělanosti školní přidělí její úloha pravá.
Ona musí se státi svým vlastním účelem.
Musíme nahlédnouti,že vzdělání jest samo
o sobě už bohatou odměnou namáhání k
jeho dosažení věnovaných a že nikdo
nemá právo za to namáhání žádati ještě
jinou odměnu, a že vzdělání nezbavuje
člověka povinnosti k výrobnéj práci.
Vzdělanec má bohatší a plnější sebevědo
mí, on pojímá h’oubčji zjevy světa a
života, jemu jsou přístupné krásy uměle
cké a duchovní požitky a jeho bytí jest
daleko důkladnější a obšírnější, nežli
nevzdělaného člověka. Jest to nevděk
žádati od tohot') vyššího vzdělání ještě
chleba, který mají ruce pilné skýtati.
Pakli ale nemá vzdělaný pohrdati výrob
nou prací, musí společnost’ poskytnouti
kaž Jému příležitosti ku vzdělání. Nucená
návštěva školy jest k tomu jen slabý po
čátek. Jak možno donucovati chudé ro
diče, aby své dítky posýlali do školy do
jejich 12 neb 14 roků stáří, když nejsou
sto dítky ty vyživiti a ošafiti, ale musí
je nechati pracovati, aby ku své výživě
si pomohly? A jest to spravedlivé a dů
sledné, když Stát praví: „Ty se musíš naučiti psáti a čisti, ale dále přes to nesmíš!“
Proč přestává nucená školní návštěva při
škole základní? 1’roč se nevztahuje i na
vyšší vzdělání? Buď jest nevědomost
zločinem, který škodí nejen jednotlivci,
ale i celku, aneb není zločinem. Není li,
proč nutiti děti aspoň do základní školy?
Je li zločinem, proč se nemá vyhojiti co
nejdůkladněji nuceným vzděláním vyš
ším? Či není znalosť přírodních zákonů
zrovna tak důležitá, jako násobilka? Ne
potřebuje nastávající volič, kterýž má o
osudu vlasti spolu hlasovati, znáti také
politiku, národohospodářství a dějepis?
Či může z jeho znalosti člení dobývat i
plného užitku si, když není přiveden až
k porozumění básnických i nebásnických
plodů písemnictví svého? K tomu ale
jest nevyhnutelně třeba aspoň vzdělání
středních škol (Higli School a College).
Proč tedy nemá býti donucen každý také
navštěvovati střední školy ještě? Překáž
ka v tom jest hmotná. Chudý otec, který
8 tíží to dokáže, aby nechal dítě své pro
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jiti obecní školou základní, nemohl by
nikterak to dokázati, aby vyži il dítě své
až do vyššího jeho stáří, řekněme do 18
neb do 20 let. On jest přinucen využitkovati pracovní sílu svého dítka co nej
dříve. Aby mohlo vzdělání středních
škol býti tak všeobecným, jako vzdělání
základních škol, musela by práce dítek tak
býti zařízena, jako v některých vzděláva
cích ústavech Soustátí, kde chovanci vedlé školních prací vykonávají ještě práce
ruční rolnické neb řemeslnické s dosta
tečným úspěchem, aby se pomocí této své
práce při nadacích ško’ních mohli uživiti,
aneb, což jest ještě důslednější, musela
by obec pečovati nejen o školní vyučová
ní, ale i o výživu všech žáků a jich ostatní
potřeby.
„To by ale byl očividný komunismus!“
volají uděšení přívrženci onoho ustavené
ho sobectví, jemuž se říká stávající hospo
dářský pořádek. Mohl bych jim k vůli
ukrutnému tomu s’ovu se vyhnouti a říci:
„Nikoli, to by nebyl komunismus, to by
byla vzájemnost.“ Nechci ale hráti na
slepou bábu s myšlénkami. Nuže, ano,
to by byl kousíček komunismu. Což
ale nevíte, že celí vězíme v komunismu?
Není to komunismuě, když stát pro celé
pokolení od 6 do 12 let obstarává školní
vyučování? Či není tato podávaná du
ševní potrava také potravou? Či nestojí
peníze? Není to obec, která ty peníze
musí opatřiti? A což vojsko? Nespočívá
vojenské zařízení na čistém komunismu?
Nevydržuje obec neb stát celé pokolení
mladých mužů od 20 do 23 let a více, a to
úplně potravou tělesnou i duševní, oby
dlím i oděvem? Proč by to mělo býti
obtížnějším neb méně rozumným vydržovati milion dětí po celou dobu jejich chodění do školy až k universitě, nežli půl
milionu mladých mužů na vojně? Ná
klad? Ten by nebyl nic větší, nežli na
vojíny. A vychování ve vojště není pro
bezpečnosť a pokrok národa pran:c užiteč
nější, nežli poučení vyšší veškeré mládeže
národa. A ostatně: proč by se nedaly
oba účely spojití? Proč by se nemohla
všechna mužská mládež až do 18 roku
stáří svého na státní výdaje živiti, odívati
a bytovati a podávati jí vedlé vzdělání
školního i tělocviku a vzdělání vojen
ského? A obecnost by to ani nespozoro
vala, neb by nestálo to vychování veškeré
mládeže při rozumném rozdělení ani tolik

jako odsouzení dospělých mladých mužů
na tři roky^k zahálce a vojančině.
Aby taková soustava byla dokonalá,
předpokládá se ale ještě jedno zařízení.
Ne každý duch jest schopen pojmouti do
sebe s užitkem vyšší vzdělání. Když by
stát převzal vzdělání veškeré mládeže své,
aby i ten nejchudší mohl na něm podílu
míti, musel by se o to postarati, aby se
výhody té dostalo jen těm, kteří toho jsou
hodni a mohou s užitkem to přijmouti pro
blaho celku. Koncem každého školního
roku by musela býti zavedena dokonalá
zkouška, přeborné cvičení, a jen ti, kteří
co vítězi by z něho vyšli, měli by právo
do vyšších škol dále jiti. Tu by méně
nadaný mladík opustil školu s vědomost
mi, které by pojmouti mohl v sebe, a jen
ten nejnadanější by použil příležitosti ve
škeré ku vzdělání se nejvyššímu ať chu
dý neb bohatý a byl by připuštěn do škol
nejvyšších, do fakult, do vědeckých, uměckých a technických ústavů. Tak by se
dalo docíliti, aby vyšší vzdělání sta
lo se společným majetkem celého náro
du a nezůstávalo by výsadou jen pro bo
háče. Pak by kajda dělníka ručního ne
znamenala opovržení a nevzdělanost’, a
studovaný by si nijak nestyděl,kdyby svou
výživu si dobýval ruční p *ací výrobnou;
přeplnění odborných povolání domýšli
vými, nadutými a prázdnohlavými jedno
tlivci bohatými by přestalo a skutečné
nadání po všech zkouškách a zápasech
přest^lýc1! vítězně, by nalezlo čestné
zaměstnání. Bída a chudoba mezi vzdě
lanými by přestala a jedna z nej nebezpeč
nějších nemocí těla společenského by
byla vyhojena.
Vedlé menšiny bohatých lenochů žijí
cích z práce dělnické, a vedlé tlupy nepo
třebných lidí, kteří domohše se nějakého
diplomu, myslí že mají právo žiti přižívavě jako milionáři,máme ve svém obrazu
národohospodářských poměrů ještě nema
jetného, od výživné hrudy odtrženého
průmyslového dělníka. Jaká to smutná
postava u prostřed našeho vzdělaného vě
ku proslaveného, tento proletář! Jaká to
děsná kritika celé náší vzdělanosti! Často
se uvádí slova, kterými La Brueyere pod
daného francouzského sedláka své doby
líčí: „jistý druh temného, plachého zví
řete, odřeného, bydlícího v jeskyních, na
všech čtyřech na trávě se pasoucího,
hadry oděného, při přiblížení se člověka
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uděšeně prchajícího, a přece lidským du
chem nadaného—a přece člověk to!“ Lí
cení to platí o nádenníku naší doby.
Bídně živený, hlavně zemčaty a odpadky
masitými ve spůsobě klobásů, špatnou
kořalkou otravovaný, od níž očekává lživý
posilující a sytící pocit, špatně šacený, do
zvláštních šatů oděný, dle kterých už z
daleka jest k poznání co chuděra, vydě
děnec, jenž jest z nedostatku času a peněz
odsouzen k tělesné nečistotě, bydlí v tem
ných a nejšpinavějších děrách velkoměst.
On nejen nemá žádného podílu na lepší
potravě, kterou země plodí, ale i světlo
a vzduch, které jsou piece stejně pro
všechny žijící tvory, jsou mu co nejspořeji
přány, aneb jest jich docela zbaven. Jeho
nedostat- čná potrava a přílišné upotřebení
sil vyčerpávají jej tak, že jeho dítky dědí
po něm chorobnosť a on sám propadá
předčasné smrti, jíž často i delší nemoc
předchází. Jeho nezdravý byt působí u
něho i u jeho dítek zárodky skrofulí a
tuberkulí. On jest jistý druh „ztracené
varty,” v níž každý mor nejprvněji a nejzuřivějí životy kosí. On jest na tom hůře,
nežli otrok v starém věku, neb jest stejně
s ním utlačen, stejně s ním odvislý od
svého pána, ale za ztrátu své svobody
nemá ani k očekávání tako1 é výživy, jako
domácí zvíře, které má stáj svou a obroku
hojnosť; při tom všem ale má to horší, že
diová v sobě novou dobou vseté v mysl
vědomí své lidské důstojnosti a svého
přirozeného a nezadatelného lidskéhó prá
va, kteréž otrok neznal.
On jest na tom hůře, nežli divoch jenž,
potuluje se pláněmi a lesinami australský
mi, neb jsa jako on odkázán výhradně na
vlastní sílu, jako on žije den se dne z
ruky do úst, jako on hladem bývá trápen,
když několik hodin po sobě nemohl nic
uloviti; ale on mimo to se má hůře onoho,
poněvadž musí jistou částí své práce
přispívat! obci, společnosti, která mu za
to v náhradu přikovává pouta a upevňuje
řetězy, ba někdy i přidává dření, aby jej
krotkým udržela. Vzdělaná společnost’,
která mu slibovala svobodu a blaho, jen
jemu jedinému nedodržela slova. On jest
vyděděn z její všech nejvyšších statků.
Novověká zdravověda, která domovy bo
háčů tak pohodlně upravuje, nevetře se
do jeho úkrytů; on musí cestovati ve 4.
třídě železničních vozů méně pohodlně,
nežli by pěšky šel, neb na plachtovém

voze seděl; vydobytosti bádání vědeckého
nedosáhnou až k jeho chápavosti; výkony
krásného umění, básnická mistrovská
díla jeho řeči neposkytují mu nižádného
požitku, poněvadž není k tomu odchován,
aby jim porozuměl; i sám ten stroj, který
mu měl úlevy a požehnání přinést1’, jen
zveličil a přidal jeho otroctví. . est to
opravdu veliký krok k oblažení lidstva,
že můžeme přírodní síly zapřahnouti k
vykonávání těžkých prací, poněvadž to
nejhlavnější a nej vznešenější u člověka
nejsou jeho svaly, ale jeho mozek; co
zdroj síly stojí za volem, za mezkem, a
když se od něho žádá výkon pouze stro
jový, tož bývá ponížen na stupen souma
ru. Avšak stroj až dosud není spasitelem
a osvoboditelem dě'nictva, nýbrž naopak
učinil dělníka svým sluhou, poněvadž ten
jest stále odkázán jen k zužitkování svého
svalstva k výživě své, a stroj jest nad
něho silnější a rychlejší. Srostitost pokole í lidského cítí jen tak dalece, že mu
ona ukládá mnohé povinnosti a břemena,
ale práv mu skoro žádných neponechává.
Když nemůže ze síly své práce těžiti, aneb
jest nemocí neb stářím zdržen od práce,
tu společnost tyto své povinnosti k němu
koná. Ona neváženému ztrávníku svému
dává více ponížení nežli darů, a kdežto
na jedné straně s hekáním a brekotem
hlad jeho kojí a nahotu jeho odívá, na
druhé straně mu vyčítá, jaká že jest to
nestydatost’ od něho žádati na ní ty věci,
při čemž nebožákovi tomu z rukou její
potřeby své přijímajícímu, dává na jevo
nejhlubší své opovržení.
Proletáři jest nemožno pečovati pro dny
své staroby, nemoci, neb nedostatku práce.
Jak by měl on, jenž nedobude si ani po
třeb běžných pro každý den, ještě střádati?
On nemůže na to ani pomysliti, aby
za den své práce žádal cenu, která by mu
více vynesla, nežli denně spotřebuje, neb
počet takových vyděděných je příliš veliký
a roste neustále, tak že se vždy nalezne
pro jeho práci několik nápadníků, kteří
budou práci vykonávati laciněji nežli on,
když jen dovedou se ubrániti smrti hla
dem. Nepomůže mu ještě více píle ku
práci věnovati, neb nevydělá přece nic
víc, ale tíip více se vyčerpá a nemoha
dosaditi sil, hyne dříve. Naopak: čím
proletář více pracuje, tím horší jest jeho
stav. To zdá se být i protimyslné, ale jest
to přece zcela pravdivé. Cím více prole
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tář vyrábí, tím lacinější sta”e se jeho vý
robek a jeho odměna se nezlepší, pakli se
nepohorší. Tak přičiněním se větším sám
sobě trh zkazí a zlehčí hodnotu své pra
covní síly. Tento úkaz by se neobjevil,
kdyby výroba velkého průmyslu řídila se
jen dle poptávky. Pak by nemoh' nastati
přebytek výroby, cena výrobků by nekle
sala a dělník by za svou práci dostával
vyšší mzdu. Kapitalismus ale falšuje
tuto přirozenou hru hospodářských sil.
Podnikatel jeden založí továrnu nějakou
ne proto, že nabyl přesvědčení, že jest
nevyhnutelná potřeba jeho výrobků a
silná po nich poptávka, nýbrž proto jen,
že má kapitál, hledá pron zúročení něja kého a zná jednoho souseda, který stejnou
cestou zbohatl. Tak nastupuje libovůle
jednotlivců neb nerozum na místo hospo
dářských zákonů a trh se přeplní přebyt
kem zboží, kdežto jednotlivec nastupuje
křivou stezku k milionářství. Blud ten
se mstí strašně; podnikatel tlačí ceny, až
se ani nevyplácí výroba a pak klesne;
všichni ostatní vyrabitelé téhož zboží
poklesnou s ním stržení jsouce; nad celou

jednou průmyslovou odvětví v zemi vy
pukne rozhoda, která se rozšíří i na jiné
země, někdy na celý vzdělaný a obchodní
svět.
Toho všeho pravá obět jest ale proletář,
který musel stále laciněji a více pracovati,
až podnikatel vyčerpal celý svůj kapitál a
pro etář zůstává bez práce, bez výdělku,
bez výživy. To jest úloha proletáře a
kapitalisty ve velkém průmyslu: první
poslednějšímu umožní nahromadění veli
kého jmění, ten hledá uložení výhodného,
a myslí, že v založení nové továrny nej
lépe je zpeněží; povstane přebytek výroby,
ostrá soutěž se snížením cen zboží a mzdy
dělnické a konečně nastane rozhoda, která
dělníka oloupí o výživu. Tak otrok prů
myslu obohatí svého pána a za to napřed
jeho skýva mu bývá stále více umenšována, až mu ji konečně úplně vezmou.
Či může stávati krásnějšího obr zu stá
vajících poměrů národohosp »dářských?
( řemýšlej každý o hluboké pravdivosti
myšlének těchto. V budoucím ročníku
podáme druhý díl pojednání o těchto
otázkách a o jich rozluštění možném. Red.)

DVA ČESKÉ SNĚMY V CHICAGO, ILL.
·

_______ *________________________________________________

SESTAVUJE

ELIKÁ většina Čechů do ámeriky v le
tech padesátých po převratu v Evropě z
roku 1848 přicházejících hledala zde předně a
především t.obo duchovního pokladu, kterého ve
vlasti nalézti nemohla—svobody. Rokem 1848
rozbřesklo světlo svobody nad celou Evropou a
Čechy v srdci její nezůstaly bez účastenství na
ruchu tom,ač nedomohli se následkem mnoha ne
příznivých příčin a překážek vnitřních i zevních
tolik ústupků od vlády rakouské, jako na pří
klad království uherské! Než i čeho se byli do
mohli, potratili zase, když zpátečnická vláda
vídeňská počala shasínati pracně dobytá světla
jedno po druhém a pokoušela se' obnovenou si
lou pracně o to, aby národnost českou vyhla
dila. Sklamání probuzených národovců a svobodomilů bylo yeliké počátkem roků padesátých
a’když slyšeli tu častěji mluviti o svobodě plné

b. z.

v požehnané Americe, není divu, že zatoužili
po ní a vzdavše se vlasti, majetku, všeho, buď
dobrovolně, buď krutými politickými poměry
nuceni spěchali ve vyhnanství — do Ameriky —
kde doufali nalézti ne·li více, aspoň plný obraz
svobody, jehož zář byli na krátko jen ve vlasti
seznali.
Což divu tedy, že od samého počátku přistě
hovalectví českého, kteréž padá do dob 1851, je
vily se duchovní snahy u českých přistěhovalců,
kde se jich jich jen dosti málo pohromadě ocí
tilo, a ač byly tehdy pro ně doby velmi krušné
k hmotnému vyživení jejich, přece vidíme je
od samého počátku činnými v zakládání spolků
národních, pěstování národních zábav poučných
i veselých, v pilném čtení českých kněh a ob
jednávání jich, v Českých obrazích, atd. Ano
během pěti roků osazování svého už pomýšleli
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Da vlastní český časopis, který sice nemohl býti
založen až 1860, ale nežli jej obdrželi, měli už
mnoho národních čilých spolků, nedělních škol,
zábav, divadel a přednášek. Když pak počátkem
roku 1860 počaly vycházeli časopisy české dva
najednou, v Racině a v St. Louisů, byly listy ty
ohlasem všech těch ušlechtilých snah a tužeb
národovců těch a ohniskem činnosti utěšené.
Národní spolky na všech stranách kvetly v
dobu tu ^ponejvíce pod jmenem „Slovanských
Lip“, „Čtenářských Spolků“ a „Slovenstva“ a
po pětiletém vycházení časopisů obou usjednotily se mysle všech národovců po státech a úze
mích roztroušených od New Yorku po Californii, od Minnesoty po Texas, na několika hlav
ních snahách, které hodlali společně ku posilně
ní a zachování národnosti české v Americe a
ku povznešení vzájemnému provésti. Snahy ty
to nesly se hlavně a předně k založení Národní
Jednoty všech spolků českých, která by praco
vala vydatně k jich všech spojení, povznešení a
upevnění; za druhé pak k založení veliké české
neb slovanské Osady, kde by Čech byl doma a
ve všech právech, ve všech výhodách i předno
stech, jaké jen svobodné zřízení republiky této
mu zaručuje.
O těchto dvou předmětech rokovalo se po ce
lý rok 1865 v časopisech českých a ve spolcích
národních, a ač náhledy byly často rozdílné, cíl
přece spojoval všechny a usnešeno konečně me
zi spolky těmi svolati za těma dvouma účelema

první český sněm do Chicaga.
V časopisech a spolcích zval se sněm tento
„Slovanský kongres“ a byl skutečně uspořádán
dne 31. ledna 1865 a 1. a 2. ledna 1866 v síni
Slovanské Lípy chicagské velmi okázale a dů
stojně.
Vypisujeme tuto průběh sněmu toho pouze
dle veřejných zpráv, které se o něm do časopi
sů dostaly. Možno, že z účastníků jeho mnohý
ucítí se povzbuzena ve prospěch dějin Čechů
amerických doplniti toto snešení ze své vlastní
zkušenosti a z osobních náhledů, což by bylo
ještě mnohem poučnější a zajímavější vyobraze
ní smýšlení panovavšího.
Přípravy ku sněmu tomu byly rozsáhlé, neb
se muselo co nejvíce spolků českých pohnouti,
by sněm obeslaly zástupci svými, a žádný spolek
nebyl z toho vyminut, ať to byla Slovanská Lí
pa, podpůrný sbor, pěvecký, bratrský a jiný.
Všecky spolky byly vybízeny, aby daly na jevo
že žijí, a sice nikoliv jen pro sebe, ale i pro ná
rod a všeobecnost.
První ten sněm byl pova
žován z předu za počátek řady sněmů vždy
mohutnějších a důležitějších, kteréž Čechové v
Americe odbývati budeme a ty že ponesou ná
rodnosti naší blahodárných výsledků pro bu
doucnost ve svobodné zemi, ale i potěšení na

ším bratrům ve vzdálené česko-moravské ylast .
Slovanská Lípa v Chicagu měla výbor, který
měl na péči dbáti o uspořádání sněmu toho a
ten usnesl se o následujícím prou řádu:
Kongres sejde se v neděli 31. prosince 1865,
k vůli čemuž zástupci dostaviti se mají v sobotu
před tím do města. Každý národní spolek volí
za členy do 20 v počtu jednoho zástupce, má-lí
pak spolek přes 20 údů, volí zástupce dva.
Zástupci pak mají přinésti své pověřující listiny
od spolků svých a při tom mají sděliti jméno
spolku a počet údů jeho. Poněvadž ale toto
pravidlo ohledně pověřujících listin bylo vydáno
až pozdě, když už většina údů od spolku byla
zvolena, a nebylo možno spolky znovu k vůlí
tomu svolávati v čas, oznámeno, že platí už
oznámení zástupce v časopisu co pověřující list
jeho. Přístupu do sněmovní síně bylo povoleno
každému Slovanu, kdo se umí slušně chovati tam.
Program byl jednoduchý výborem sestaven,
a sice: V neděli 31. prosince v 2. hod. odp.
zahájení sněmu předsedou Slov. Lípy,slavnostní
řeč, zapění „Hlaholu,” odevzdání pověřujících
listin, ustavení sněmu a započetí práce. V
pondělí 1. ledna pokračování v práci od 9. ho
diny ráno a večer společný ples. V úterý 2.
ledna ukončení sněmu a pak provedení hostů
městem a ukázání jim jeho pamětihodností.
O čem se ve sněmu tom jednati mělo, nazna'
čili jsme už v úvodu. Ne o politice, ne o ná
boženství, ne o zákonech. Předně to měla
býti úrada, jak by se daly všechny národní
spolky sloučiti v ,, Národní Jednotu” po celé
Americe rozšířenou. Účel této jednoty měl
býti, aby když by se pak jednalo o nějaký
společný podnik neb dílo národní, mohla uchopiti se toho hotová už národní Jednota; ona by
zastupovala Čcšstvo americké před národem
Spojených Států, před státy, společnostmi a
obecností vůbec, kdyžby bylo zapotřebí, a každý
člen spolku jednotlivého bude povznešen cítě
se členem Národní Jednoty. Počítalo se tehdy,
že se Jednota ta může rozšířiti, až bude čítatí
třeba na 50.000 členů a že může časem býti i
mohutným činitelem v politice této republiky.
Druhý pak předmět úřad sněmu bylo založení
Slovanské Osady v severní Americe. Po celý
rok se o tom ve spolcích rokovalo, v časopisech
psalo, a scházelo jen, aby se na něčem směm
usjednotil, když bude moci každý přednesti své
důvody pro neb proti, své náhledy a zkušenosti,
a pak aby se buď přikročilo k práci, pakli by
uznal sněm věci té výhodnosť, aneb v případu
opačném aby se o tom přestalo psáti a mluviti.
V takovém sněmu se mohou náhledy vystřídali
za den lépe a důkladněji, nežli v časopise za
půl roku. A pakli přijde sněm k náhledu, že
jest to věc možná a prospěšná, bude moci ihned
k činu přistoupit!.
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Sejiti se sněmu.

„Konečně po dlouhých přípravách sešli se
poprvé zástupcové českého vystěhovalectva do
hromady, aby zákonitou cestou americké ústavy
domáhali se svého uznání a osvědčili se před
spolubydliteli Da této polokouli světové, že žijí
ve své národnosti, a že dozráli k tomu velikému
úkolu, postaviti se jako samostatný národ v šik,
a domáhati se práv a výhod, které poskytuje
ústava Spojených států severo amerických.” Tě
mito slovy počínají zápisky pamětihodného
tohoto sněmu českého prvního v Americe, kte
rýž vydařil se nad očekávání co krok první k
založení pevného základu naší budoucnosti.
Národovci jásali upřímně. Cítili, že nestojí více
opuštěni v rozptýlení svém v těchto rozsáhlých
krajích nové vlasti, nevědouce jeden o druhém.
Pořídili si svůj sněm, zvolili svůj ústřední vý
bor, který je měl v každém útisku zastávati a
soustřediti je v jednu velikou osadu českou.
Vyslovili to důvěrně, že teď záleží jen na kaž
dém krajanu, aby přihlásil se k středišti tomu
živému, kterýmž bude se moci p^vznesti v kruhu
vlasteneckém k blahobytu vespolnému.
Dne 31. prosince 1S65 sešlo sc 22 zástupců o
2. bod. odp. v síni Slov. Lípy chicagské, a sice
byli to následující občané:
Z Clevelandu od Slov. Lípy p. Fr. Novák, p.
J. V. Sýkora a p. F. O. Juengling. P. Sýkora
zastupoval také spolek ,,Slovanstvo” ještě.
Z Cincinnati národní schůze poslala p. Fr.
Partia.
Ze St. Louis národní hromada vyslala p. J.
B. Erbena. Druhý vyslanec od řádu Č. S. P. S.
č. II. se nedostavil.
Z Peorie lil. pp. Karel Procházka a K. H J.
Charvát.
Z Milwaukee, Wis. za ,.Slov. Lípu” a za
,,Slovanstvo” p. J. K. Sisler.
Z Ra čine, Wis, za „Slovanskou Lípu“ p.
Karel Jonáš.
Z Neio Yorku za „Slóv. Lípu” p. Fr. Bem, za
„Včelu” p, K. Hlaváč.
Ž Iowy z okresů Johnson a Linn od valné
hromady pp. Jiří Bureš a J. Pečenka.
Z Kewaunee a Pierceťown od „Slov, Lípy“ p.
Vojt. Mašek.
Z Caledonie, Wis. za „Slovanskou Lípu” p.
J. Smetana.
Z Chicaga za Slov. Lípu pp. Fr. Novák, J.
Praus, J. Plocek, A. B. Chládek a J. Borecký;
za „Hlahol“ J. Mendlík a V. Matějovský.
Přípisy zaslaly spolky: „Slov. Lípa” z Detroit, Mích , Č. S. P. Sp. ze Cedír Rwids a
„Slov. Lípa“ze St. Louis.
P. A. B .Chládek, co náměstek předsedy Sloy.
Lípy v Chicagu, zahájil sněm a p. J. Praus,
předseda téhož spolku, přednesl zahajovací zda
řilou řeč, vítaje přítomné zástupce.
Přikročilo se k ustavení sněmu a tu byli hla

sováním zvoleni následující úřadníci sněmu:
předseda p. Karel Jonáš, náměstek p. Vojt.
Mušek, první tajemník p. A. B. Chládek, druhý
taj. p. Karel Procházka.
Předseda pak prohlásil sněm za ustavený
a dal slovo p. J. B. Erbenovi, jenž přednesl
krásnou řeč o účelích sněmu tohoto. Řečník
mistrnou dovedností jímal srdce všech přítom
ných a uchyátil je v nejvnitrnějších útrobách.
Hlučná pochvala odměnila jej.
Předseda vyzval sněm k vypracování jedna'
čího řádu a byl k tomu zvolen výbor z pp. J·
V. Sýkora, J. K. Šisler. Fr. Novák z Clevelan
du, V. Mašek a Jos. Smetana; na výbor pro
trvalou památku prvního sněmu českého v Ame
rice zvoleni pp. K. H. J. Charvát,. J. Borecký,
Fr. Bem, J. Mendlík a F. O. Juengling. Tím
bylo jednání první schůze ukončeno.
Druh}' den započalo pak rokování o první
předloze spojení spolků, a tu byly přijaty ná
sledující
Stanovy Jednoty Slovanské.

1. Spojení spolků se má nazývati „Slovan
ská Jednota”. Tato jednota má pozůstávati ze
spolků slovanských, které mají za heslo: „Ná
rodnosť pokrok a osvěta.” Účel této jest: Pev
né spojení spolků slovanských v Soustátí ame
rickém, aby spojenými silami lépe s to byly o
zachování a zvelebení naší národnosti zde pečovsti, naši literaturu podpnrovati a o rozšiřová
ní poučných spisů se starali. Účelem jednoty
jest též, starati se o materielní neb hmotné
blaho čecho-slovanského národa v Americe.
2 Prostředky k uskutečnění, toho: Sněm
uznává za potřebné, ustanovit „Ústřední výbor’'
k zevnitřnímu vedení celé jednoty. Každý
spolek k jednotě příslušící nech se uznati od
státní vlády svého státu. Všemožné přičinění
ústředního výboru, aby na každém místě, kde i
sebe menší počet našich krajanů obývá, spolky
národní, se stejným účelem sřizovány byly.
„Slovanská Jednota“ uznává za svůj orgán Ča
sopis „Slavii“—a bude se se všemožně starat,
aby byly první pomůcky k naučení se anglické
řeči vydány tiskem a pak co nejvíce rozšířeny.
Starání úst. výboru, aby údové Jednoty v bro
žurkách o všech důležitých společenských, i
také hmotných otázkách zpraveni a poučeni
byli. Všemožné pracování o to aby se, kde
toho místní okolnosti dovolí, zakládaly školy, v
kterých by se česky i anglicky čtení, psaní,
počítání.i také zeměpisu českému a americkému,
jakož i dějinám obou zemí vyučovalo. Ustáno'
vení dnů v historii naší památných, které by se
každoročně oslavovaly a takto doby důležité v
paměti každého se udržely, a nám žití v cizé
zemi méně trpkým udělaly. Sněm uznává první
sjezd slovanský v Praze dne 2. června r. 1848 za
památky hodný a odporučuje našim rodákům
zde ten samý vždy slušně oslaviti.
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3. Výbor jednoty skládá se z pěti Členů vo
lených z poslanců na celý rok. Členové chicsgští
voleni jsou sněmem, a tvoří „výbor ústřední“;
ostatní členové jsou voleni od jednotlivých
spolků. Při volbě toho výboru musí být úplná
většina všech hlasů, má li volba platnost míti.
4. Předseda vede veškeré jednání výboru.
Místo předseda má předsedu v jeho nepřítomno
sti zastupovati. Tajemník vede protokol při
schůzkách výboru, a obstarává veškeré písemné
práce a dopisy na spolky. Ten samý má do
stat odměny $25 ročně za své práce a promr
haný Čas. Pokladník přijímá všechny peníze
pro jednotu, a složí jistotu neb kauci, obnášející
yždy ještě jednou tolik jako bohatost v poklad
ně jednoty, kteráž podléhá čtvrtletní přehlídce
Čili revisi výboru. Není oprávněn bez poukázky
podepsané od pn dsedy a tajemníka peníze vy
plácet.
5
Střední místo neb město, kde se příští
roční snem sejiti má, ustanoví vždy sedící
sněm. Toto místo, které od sněmu ustanoveno
bude, má veškeré přípravy k sněmu na své
útraty vykonati.
6. Poněvadž výbor ústřední všelikých vydání
míti bude, ustsnovuje se aby každý sbor k
jednotě patřící odváděl za každého úda svého 5
centů měsíčně, z Čehož vydání jednoty má se
krýti; ústřední výbor musí vždy sněmu účty
skládati. K docílení prořádku a spravedlivého
rozdělení břemene jest povinen každý sbor
seznam členů svých čtvrtletně ústřednímu vý
boru zasýlati.
7. Když úd některého spolku k jednotě pa
třícího přijde nebo přestěhuje se do jiného mí
sta, kdež také spolek k jednotě patřící se nalézá,
a přál by sobě státi se členem spolku tohoto,
má býti přijat beze všech okolků, když se míst
ním stanovám podrobili chce. Když přijde úd
spolku k jednotě patřícího co host do jiného
spolku tétéž jednoty, má přístupu do sezení
tohoto spolku, není však oprávněn debatovati a
hlasovali,leč zvláštním přivolením shromáždění.
8. Ústřední výbor má se postarati, aby se
všem přistěhovalým krajnům naším poskytlo
užitečné rady, kdykoli jí potřebují. K tomu
účelu má se zvoliti v každém městě neb místě,
kde našinci přebývají, jednatel, jenž tu věc na
starosti mítí bude. Adresy těchto jednatelů musí
býti ohlášeny y novinách.
Když byly stanovy tyto přijaty, přikrč čilo se
k rokování o druhém předmětu, a sice

zařízenou organisací svou pracovala o uvedení
ve skutek všech přijatých článků, kteréž stran
té záležitosti schválení dojdou; avšak, budiž
ponecháno svobodné vůli jednotlivých členů
spolků, k jednotě patřících, dle uzavření osady
se týkajících se zachovati, a ku provedení těch
to piispívati. Aby jednotliví členové spolku,
taktéž i každý jiný Slovan, který souhlasí s
myšlénkou touto, přispěli vkladem každý 50c.
do společné pokladnice pro utvoření slov, osa
dy, by se mohly těmito penězi předběžné výlohy
krýti. Má býti vyslána deputace, opatřena peticí
podepsanou odevšech podílu beroucích Slovanů,
pozůstávající ze dvou poslanců, kteří se mají
poradit s presidentem Sp. Slátů a tajemníkem
vnitra, i také s náčelníky politických stran v
obou sněmovnách, zdali by možno bylo obdržet
nějaký pozemek zdarma. Výlohy těchto po
slanců musí se krýti z těch vkladů. Slovanský
sněm v Chicago navrhuje čtyry čekance, z kte
rých se zvrlí dva poslancové do Washingtonu.
K volbě těchto jsou oprávněni jenom ti, kteří
příplatek 50c. složí. Tajemník ústředního vý
boru vypracuje naznačenou petici a uveřejní ji
v časopisu „Slávie, “ ku všeobecnému posouzení.
Deputace se má odebrat do Washingtonu, mož
no li a pakli se dostatek peněz na cestovní vý
lohy poslancům sejde, ještě před odročením
právě sedícího kongresu.
Příspěvky mají se odváděti pokladníkům
jednotlivých spolků, a zaslány býti pokladníku
jednoty nejdéle ve cvou měsících, od 1. ledna
1865 počítaje. Kde nejsou spolky, mají se tvořit
zvláštní kluby k tomuto účelu. Pokladník ústředního výboru jest povinen všecky příspěvky
zaslané pro zaležení osady, veřejně v časopisu
, .Jednoty“ kvitovali, a všecky tiskové výlohy,
týkající se osady, z těch příspěvků zaplatiti.
Každý poslance do Washingtonu obdrží od
pokladníka Jednoty $100 na cestovní útraty.
Co se dotýče místa, kde osada se založiti má,
ponechává se zcela poslancům do Washingtonu,
aby se co možná snažili u kongresu vymoci, by
půda darovaná neležela ani příliš severně ani
příliš jižně; nýbrž v pásmu a podnebí národu
našemu přiměřeném. V případu kdyby deputace
ve Washingtonu nic nepořídila, má se napotom
na jiný spôsob o půdu starali; však je zavázána
aby prvé výsledek svého pořízení ve „Slávii
uveřejnila.
Tím bylo vyčerpáno sněmovní jednání o
druhé předloze a přikročeno k třetímu předmětu:

O české Osadě.

ľamiit l<ii Sněmu.

Po delším rokování byla přijata následující
usnešení:
Uznáváme, že by bylo prospěšným a žádou
cím účelem, společné a národní snahy naší, o
založení rozsáhlé osady v Soustátí americkém,
se postarati. By utvořená jednota slovanská
pečovala o zdárné provedení myšlenky této, a

Výbor předložil svůj návrh spracovaný, avšak
ten byl zamítnut a na místo něho bylo přijato
následující usnešení:
Sněm zvolí výbor ze tří svých členů, kteří
budou míti za úkol sepsali a tiskem vydati
spisek obsahující veškeré jednání a hlasování,
navrhování a řeči ve sněmu tomto prvním če-
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-ském vedené. Jednota povede náklad na spisek
ten, bude jej prodávali a čistý výnos podrží pro
pokladnu svou. Spisek má obsahovat! 2
archy tištěné osmerky a vytiskne se ho 1000
výtisků. Cenu její ustanoví výbor, do něhož
jsou zvolení pp. Karel Jonáš, J. B. Erben a V.
Mašek.
Ku konci zasedání sněmu bylo usnešeno ještě
dostatečně:
Rríští sněm

bude se odbývati 31. prosince 1866 zase v Chi
cagu a volby don odbudou se stejným spůsobem,
jako do tohoto, vyjma že nebude žádný poslanec
oprávněn zastupovat! více nežli jeden spolek, a
mimo zástupců spolkových nikdo jiný nebude
don míti přístupu co člen.

uveřejněn.
Také v listech Clevelandských
byly články o Ceších při příležitosti té velmi
lichotivé.
Ceslrý Hlas z _A.inerilxy.

v

Český sněm chicagský uzavřel zasiati adresu
sněmu království českého, jejíž vyhotovení bylo
přenecháno p. K. Jonáši. Poněvadž ale p.
Jonáš seznal, že v řádech zemských v Rakousku
platících jest ustanovení, které zemským sně
mům nedovoluje jakýchkoli adres, od jiných
sněmů při jí máti, odeslal do Prahy k uveřejnění
v „Národních Listech“ Osvědčení veřejné, aby
úmyslu chicagského sněmu vyhověl, když nebylo
možno jinak to učiniti obřadně. Zasláno to
znělo následovně:

Rozličná. uzavření.

Osvědčení prvního kongresu slovan
ského v Americe.

Uzavřeno, aby ústřední výbor vyzval všechny
spolky v Soustátí, by pořádaly dobrovolné sbír
ky, divadla a jiné zábavy ve prospěch českého
národního divadla v Praze.
Uzavřeno, aby všecko jednání českého sněmu
bylo zasláno prostřednictvím organu Jednoty
,,Slavie“ časopisům „Národní Listy,“ „Národ,“
„Moravská Orlice“ a „Pozor xkmerický.“
Uzavřeno, aby poslal sněm pozdrav českému
zemskému sněmu v Praze. Předsedovi uloženo
pozdrav ten vypracovati a všichni členové sněmu
se nan podepíší.
Za čekance pro vyslance do Washingtonu byli
postaveni pp: K. Jonáš. J. B. Erben, V. Mašek
a Fr. Novák z Chicaga.
Do ústředního výboru zvolení pp.: Fr. Novák
z Chicaga, J. Borecký, A. B. Chládek, J. Plocek a Fr. Bern; co náhradník p J. Praus.
Předseda pak přednesl uzavírací řeč; poukázal
na to, co sněm vykonal a děkoval mu za svoroé
a horlivé jeho jednání; vyzýval k dalšímu setr
vání v nastoupené dráze ve prospěch národní
naší věci a poukázal na národy, které zanikly s
jeviště světové činnosti, jejichž skutkové ale
žijí ku památce nekonečné. My Čechoslované,
třeba na počet národ malý, a zde slabě zastou
pení. že máme snažiti se, abychom zůstavili
památku, která by připomínala, že žili na této
půdě Slované. Poděkoval pak jmenem poslanců
■Slov. Lípě chicagské a výboru pro uspořádání
sjezdu a ukončil řeč odročením sněmu českého
na 31. prosince 1866·
Všichni přítomní provolali mu nadšeně tři
*
krátě „sláva,” podepsali sněmovní zápisky a
sněm v nejlepším pořádku se rozešel.
v
Anglické listy chicagské povšimly si Cechů a
jejich sněmu hlavně přičiněním jeho samého,
jehož člen p. K. H. J. Charvát, důkladně po
americkú vzdělaný národovec, jenž pilně studo
val české dějiny s velikou zálibou, napsal do
listu „Chicago Rupublican“ článek o Ceších,
který byl s pochvalnou poznámkou v listu tom

Nížepsaní splnomocnční poslancové národních
spolků čechoslovanských ve státech Ulinois,
Wiscunsin, Iowa, Missouri, Ohio a New York,
zasedající v Chicagu, Uls. jakožto první slovan
ský kongres ve Spojených Státech amerických,
mající za účel utvoření veliké Jednoty Slovan
ské v řečeném Soustátí, kterážby pečovala o
dosažení uznání pro národnost slovanskou v
mezích ústavy zdejší, o vývoj literatury českoslovanské v tomto dílu světa a rozšíření vzděla
nosti mezi množstvím slovanského obyvatelstva,
o založení rozsáhlé osady slovanské a vymožení
pozemkového údělu k tomu cíli od kongresu
Spojených Států, a vůbec o duševní i hmotné
blaho americké větve slovanského národa—uví
tali s velikým potěšením zprávu o důležité změ
ně, kterouž manifest J. V. císaře Františka Jo
sefa, vydaný 20. září min. roku, spůsobil ve
státním životě rakouském vůbec, a v poměrech
staroslavného království českého k říši rakouské
zvlášť. Jakožto členové národa čechoslovanského, jehož právům národním a politickým se
dostalo skvělého uznáoí a zaručení řečeným
manifestem císařským, a jehož veškerému životu
tím spůsobem bohdá skvělá budoucnost se znovu
otvírá, volají nížepsaní J.Vel. císaři rakouskému
a králi českému hlučné „sláva!“—
Stejnou radostí naplnilo nížepsané vlastenecké
jednání majority sněmu království českého,
kteráž uzavřela podati J. Vel. adresu poděkovací
za manifest, jímž ukončena jest ona neblahá
doba v dějinách rakouské říše, v nížto práva a
spravedlivé náioky jednotlivých národů, zvláště
pak našeho národa českoslovanského, veřejnou
mocí byly zneuznávány a potlačovány, k veliké
škodě a ujmě nejen dotyčných národů ale i
veškeré rakouské říše, jejíž blahobyt tím hynul,
jejíž moc a vážnost byla podkopávána a budoucí
rozvoj i existence dle požadavků ducha časového
v nebezpečí uváděna.
Chovajíce pevné přesvědčení že jenom zřízení
federální, zaručující úplnou rovnoprávnost všem

168 —

národnostem a rozsáhlou svézákonnost a samo
správu jednotlivým královstvím, může vyhověli
všem spravedlivým požadavkům národů rakou
ských a poskýtnouti pevného základu k blaho
dárné harmonii a šťastnému pokroku v budouc
nosti,—a vidouce patrně ze živého příkladu v
Soustátí americkém, kterak svobodomyslné fe
derální zřízení ohromné poskytuje moci vládě
ústřední naproti vnitřním i zevnitřním nepřáte
lům celistvosti, prospěchu a blaha říše, vítají nížepsaní s nevýslovnou rozkoší zřejmý důkaz, že
vlastenecká většina sněmu království českého
právě v provedení té zasady spatřuje nejbezpeč
nější štít práv a svobody národa v zemích
koruny žijícího, a nejlepší rukojemství blaha,
moci a trvání veškeré rakouské říše.
V Chicagu, dne 3. ledna 1866.
Podepsáni jsou vlastnoručně poslancové Slo
vanských Lip v Chicago, Peoria, Racine, Caledonii, Milwaukee, -Kewaunee a Pearce Town,
Clevelandu a New Yorku; sboru Hlahol v Chi
cago, jednot Slovanstva v Milwaukee, Cleve
landu a Cincinnati, Národních hromad v St.
Louis, Johnson a Linn Co. Iowa, a sboru Včela
v New Yorku.
y
Činnost Slovanské .Jednoty.

Sněmem zvolený ústřední výbor Slovanské
Jednoty sešel se k první schůzi své 14 ledna a
přibral k svému jednání i šestého člena, co
náhradníka zvoleného a ustanovil, aby všech
šest členů těchto výbor tvořilo. Pak byl p. J.
Praus zvolen za předsedu jeho, A. B. Chládek
za náměstka, p, Jan Plocek za tajemníka, p.
Jan Boreckj za pokladníka Slov, osady. Schůze
jeho byly ustanoveny na každý čtvrtek. Usnešeno bylo nalebnouti na brzké vydání slíbeného
spisku o sněmovním jednání a učiněno následu
jící provolání:
Bratří Slované!

Prvním kongresem slovanským zahájeným v
Chicago na 31. prosince m. r. vytknuta jest
nová dráha našemu národnímu životu.· Máme
dokázati teď zdali nám upřímně na srdci leží
budoucnost1 a blaho národa našeho v této širé
zemi — v nynějším domovu Ďasem. Položen jest
základ k veliké jednotě národních spolků,—
položen i základ k uskutečnění a docílení Slo
vanské osady v Americe. Zvolený kongresem
ústřední výbor s důvěrou hledí ke všem slovan
ským spolkům, a k veškerému Slovanstvu v
Americe, že se rázně budou úěastniti ve snahách
našich, a že každé vlastenecké podniknutí state
čně budou podporovat!. Budiž teď první a
hlavní péčí všech upřímných a horlivých národovců, povzbuditi všechny slovanské spolky,
které už jsou založeny, k jarému životu a k
utvořené jednotě; kde pak spolků dosud není,
zakládati jich a připravovat! půdu rozšířené
jednotě národní, kteráž by konečně každého

Slovana v Americe zahrnovala v objetí ’syém,
jakož i k založení a zdárnému zřízení zamýšle
né slovanské osady. Ku předu! na zdar! volá
jmenem ústředního výboru
Jan Praus, předseda,
Jan Borecký, dop. tajemník.
Když celý měsíc uplynul, aniž by se nějaký
krok další byl učídíI, usnesl se ústřední výbor
ve schůzi 8. února o vyslovení nelibosti nad
váhavostí všech činitelů jak ve spolcích, tak ve
výborech a učinil opět následující provolání:
Bratří Slované!

Uplynulo již více týdnů od sejití a rozejiti se
českého sněmu v Chicago, a však malý pokrok
viděti posud v kruzích našich; nyní však, když
již částečně leží před Vámi protokol sněmov
ních jednání a uzavření v časopise „Slávie“
otevřený, z něhož Vám lze porozuměti, na
jakém základě jak jednota spolků, tak též i
péče o založení „Slov. Osady“ spočívali má
pozdvihujeme tedy hlasu svého k Vám, abyste
vzali v úvahu jednání a uzavření sněmovní, ja
kož i dobrou a šlechetnou vůli svých poslanců,
a na základě jimi nám naznačených pravidel,
snažili se statně vytknutým účelům Bašim raziti
dráhu v před. Dokažme že jsme synové stat
ných a neohrožených předkův a že dovedeme
účel náš netoliko mysliti, ale i také v skutek
uvésti, a protož bratři, počnětež všude jak pro
jednotu spolků taktéž i pro českou osadu záro
ven, rázně na základě protokolu jednání o před
mětu „Česká osada“ upřímně pracovati, aby
chom jak možno nejdříve z našich posavádních
prací šťastného výsledku se dočkali. Protož
voláme opět:
Ku předu a Na zdar! Jmenem ústředního
výboru
Jan Praus, předs:
J. Borecký, kor. taj.
Stran sněmovní brožurky uveřejnil p. K.
Procházka 7. února oznámení, aby se každý
přihlásil, kdo ji odebrati chce a v kolika výtis
cích, aby se vědělo, mnoholi se jí má tisknouti,
neb se mu zdálo, že 1000 výtisků, jak sněm
ustanovil, bylo by málo. Netisklo se ale přece
nic a nebyl spisek ten vydán nikdy.
Ve schůzi své 22. února 1866 ústřední výbor
přijal uzavření, aby se lhůta ku splacení 50
centových příspěvků na „Českou Osadu“ pro
dloužila z 1. března na 18. března, a v ten den
aby se všude, kde Češi jsou, odbyly schůze,
jednalo se o osadě a skládaly se příspěvky i
posýlaly do Chicaga pokladníku p. J. Boreckému; každý pak kdo složí svých 50c. na vyslance
do Washingtonu, aby směl voliti dva z navrže
ných 4 čekanců ze sněmu.
Dále uzavřeno by prozatím, nežli se důklad
nějších pramenů nenaskytne, zvolen byl v kaž
dém místě, jmenovitě v městech, kamž přistě
hovalci zhusta přichází, obzlváště v městech
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přístavních, muž za jednatele, kterýž by naším
nově přistěhovalým krajanům aspoň radou ku
pomoci přispěl; tak se může předejiti mnohé
šidbě a neštěstí na přistěhovalých krajanech
tak často páchané.
Dne 25. března ústřední výbor vyslovil přání,
aby se počkalo s vydáním sněmovního spisku,
až budou stanovy pro osadu hotovy, by se mo
hly k ní příložiti. Taj. p. J. Plocek se poděko
val a p. Jan M Mendlík byl navržen spolkům,
aby jej zvolily.
Zatím se v časopisech po celou dobu pilně
psalo o účelích Slovanské Jednoty, zejména o
České Osadě, mnoho návrhů bylo dáváno, porá
ženo, odmítáno, a ve spolcích mnohých pilně o
tom rokováno, aniž by se jakého usjednocení
docíliti mohlo; nejvíce arci také vadilo, že na
vyslance do Washingtonu sešlo se snad jen
$240 a dále odnikud ani centu nepřicházelo.
Spisek sněmovní nevyšel, ač lid jej dychtivě
očekával, spolky zůstaly zpět a pro Osadu se
pak hlásily jen dva—v Chicagu a Clevelandu—,
skládání příspěvků od spolků přestálo, poně
vadž prý se nic nepodnikalo a tak leželo vše
ladem.
I učinil 15. srpna ústřední výbor následující
rozhodné provolání, které činnost Jednoty mělo
obrátiti směrem jiným:
,,Poněvadž na poslední provolání ústředního
výboru podané v „Slávii“ čís. 264. kromě Cle
velandu a Racina neodpovědělo se odnikud, co
by se vlastně ohledt m české osady dále státi
mělo, aniž uznati mužem tato dvě místa za vět
šinu přispívajících členil k založení ,,osady“
nehodláme se dle jich rozhodnutí, které z větší
části sobě odporuje, říditi, anať jiná místa
k věci lhostejně přiblíží a žádných rozhod
nutí a odpovědí nepodala; že i časopisy ne
málo působily k ochabení dalších pokrokův a
vše co až dosud o české ,,osadě“ psáno a mlu
veno, byly křižující se plány; protož vida výbor,
že nelze vyhověti rozličným náhledům, nechce
uvaliti na sebe odpovědnost z nezdařeného po
kusu, a ponechává platné rozluštění oné důležité
otázky příštímu kongresu, a na doklad uvádí
i následující příčiny:
„Nenahlížíme že by s penězi jenž posud se
sešly na českou osadu (240 dol) dalo se co řáddného vyvěsti, aniž uznáváme se oprávněni pro
nejistý výsledek peníze ty utratí ti; dále nehodlá
me o své vůli uchopiti se návrhu podaného v
čís. 264 ,,Slávie“ by každý 25 díl k založení
české osady složil, jsouce přesvědčeni s jakými
obtížemi scházely se 50ti centy dohromady.
Vyznáti též musíme, že spolky ,,Slovanstvo“
měvše za účel slov, osadu kromě Clevelandu a
Morrisanie zcela ze života zmizely; a Slovanské
Lípy a jiné spolky nechtí sobě za účel osadu
vytknouti; protožOuznáváme prozatím za pro
spěšné naše české přistěhovalce jakož i ty již

na pozemek usaditi se míní, na místa kde již
samovolně české osady vznikly odkázati.
Zároveň vyzýváme po všech českých osadách
v Spcj. Státech krajany naše, a jmenovitě v
Iowě, Wisconsinu, Minnesotě a Nebrasce, aby
utvořili všudy národní spolky, jež by i za
účel měly přistěhovalcům na ruku býti, zároveň
by zvolili jednatele ze svého středu, kteří by
přistěhovalcům radou a při koupi pozemků ná
pomocni býti museli ;spolky by měly míti zvláštní
zřetel a dohlídku k tomu, by se přistěhovalcům
spravedlnosti dostalo, aby nestávali se obětí
zchytralých a ziskuchtivých spekulantů.
Konečně jest známo, že po delší čas věnovalo
se více práce a péče osadě nežli Slov. Jednotě
spolků národních, a poněvadž nelze dvoum pá
nům sloužit, bylo vše co se Slov. Jednoty týče,
z větší části zanedbáváno. Protož uznáváme,
mámeli nabýti nějaké politické|a občanské plat
nosti, že jest nám nevyhnutelně zapotřebí, by
jsme se mohli vykázati jak mnoho nás v Sou
státí americkém žije a kde žijem. Slov Jednota
může pak vydati obšírný soupis českých rodin,
a součet všech Čechoslovanů, žijících v Soustátí
americkém ve zvláštním spisu, kterýž též mezi
jiným i stručný místopis a dějepis rozličných
osad českých obsahovati má. Výbor jest té
naděje, že věc tato nalezne všeobecného ohlasu
a podpory, a že se jí naši krajané všude s vře
lým srdcem uchopí, by šťastně provedena byla;
aby však ale pořadatel té věci neměl příliš
mnoho různých prací při úpravě k tisku, jest
radno, by ta věc již v stejné formě vyhotovena
byla.
Podáváme návrh jak ty v stejném vzoru věc
ta provésti se dala, a sice:
Místopis, t. j. udání místa jmenem v kterém
státu a County leží, s počtem Ceskoslovanského
obyvatelstva a jeho hlavní živnosti, jsou-li tu
jaké veřejné stavby a místnosti české k. p. ko
stely, školy, spolkové síně hostince atd.
v
Dějepis. Udání v kterém asi čase první Ce
chové se tu usadili, jich začátky; co pamětihod
ného podnikli, kdy se jaký národní spolek
zarazil a kdy opět zanikl atd.
Napo tom by následoval soupis dle následují
cích rozdělení: vezme se arch papíru, na kte
rém se naznačí následující rubriky:

Jméno s pojmenováním, svoboden, aneb
jméno manželky:

součet
dětí

pohlaví
muž. | ženské

místo
kraj

do Ameriky
přisel roku

Žádáme naše krajany vúb-’C, by se věci vřele
ujali, bud’ celé osady, neb aspoň národní spol
ky; doufáme, že každému místu i jednotlivci
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na tom záleženo bude, aby v díle tom místa
zaujímali, a zajisté nalezne se v každém místě
schopny muž, jehož buď spolek neb obec z^olí
a ustanoví aby věc tu správně vykonal, buď z
lásky neb mu spolek, obec nahradí jeho zane
prázdnění. Vyzýváme všecky spolky a místa
aby s prací tou brzy započaly a co možná nej
dříve k ústřednímu výboru zaslaly, který se pak
o další kroky a vydání postará co nejdříve bude
moci.
Na zdar věci,
Jan Praus předseda,
Jan Borecký, kor. taj. úst. výboru.
Dne 18 listopadu ústřední výbor učinil pro
volání ku spolkům, by zvolily zástupce do na
stávajícího druhého snčmu na 31. prosince, ale
proti tomu ozvalo se tolik hlasů odporných,
které obávaly se, že by sněm při netečnosti obe
cné potkal se s nezdarem, že ústřední výbor
vzal své usnešení v úvahu a ve schůzi dne 16.
prosince učiniliprohlášení, jímž se odkládá
sněm druhý až na červenec 1867, vydání brožúr
ky slíbené na 1. dubna 1867 a volby poslanců
už odbyté že mají platnost pro budoucí sněm.
K poznání smýšlení veřejného v té době vůči
Slovanské Jednotě a její účelům podáváme tuto
ještě návrhj'· ,,Slavie“ se dne 28. list, předložené
ústřednímu výboru; o jich uvážení a o nějakém
rozhodnutí pro neb proti není učiněna zmínka
u veřejnosti; mimo prohlášení o odložení sněmu
6 měsíců.. Návrhy ty zní následovně:
Budiž ústředním výborem uzavřeno a k od
hlasování předloženo:
1. Pokladna ,,Slovanské Oäady” spojuje se s
pokladnou Jednoty k použití pro společné účely.
2. Spolky k Jednotě patřící doplatí příspěv
ky které dluhují za rok 1866.
3. Od 1. ledna 1867 počítaje, obnášeti bude
Čtvrtletní příspěvek jednotlivých členů spolků
k Jednotě patřících pouze 5 ct,
4. Sněm českoslovanský, jenž sejiti se měl v
Chicagu na 31- prosince tohoto roku odkládá se
na tentýž den příštího roku, do kteréžto doby
pracovati se má np ustálení, sesílení a rozmno
žení jednotlivých národních spolků, ať čtenář
ských, vzdělávacích, tělocvičných, zpěváckýcb
neb podporujících.
5. Ústřednímu výboru nynějšímu prodlužuje
se lhůta úřadování o jeden rok.
6. Dopisujícími členy ústředního výboru jsou
při venkovských spolcích vždy zvolení tajemní
ci aneb předsedové.
7. Ústřední výbor přehledne, a dle učiněných
změn opraví stanovy Jednoty.
8. Brožura, která dle uzavření prvého sjezdu
vydati se má, jejížto vydání však dle uzavření
ústředního výboru odloženo, ažby podána by
la zpráva znalců stran Osady Slovanské, vydá
se nejdéle do 1. dubna r. 1867 a obsahovat i bu
de toliko stručnou zprávu o prvním sněmu,
stručnou historii spolkového ruchu a literatury

české v Americe, statistiku amerických Cecho"
slovanů, a opravené stanovy Jednoty.
v
9. Sepsání Cechoslovanů amerických budiž
provedeno do 1. března 1867 ve formě jedno
dušší, a sice tak, aby se v každé místnosti udal
počet Cechoslovanů a) přistěhovalých, b) zde
narozených, a rok, v kterém se první čechoslovanská rodina v místě tom usadila. Provedení
toho bude na starosti jednotlivých spolků,
které určí sčitatele i okresy jejich; a kde spol
ků není, bude to uloženo jednotlivým národovcům, kteří se sami přihlásí, neb ústředním výbo
rem jmenováni budou.---------Od té doby nastalo ticho veliké a v Časopisu
,,Slavie”, organu to Jednot}- od nového roku
1867 není téměř už zmínky o činnosti Jednoty,
ústředního výboru a spolků k Jednotě náležejí
cích, leč že spolky ty samostatně pracovaly dá
le bez ohledu na Jednotu, aniž by příspěvky slí
bené na dále zasýlaly, neb nevěděly k čemu, ana
se knížka sněmovní ani nevydala, aniž jednání
o osadě, o vyslanectví do Washingtonu, neb ku
přehlednutí států a území k cíli nějakému ve
dlo. Až 24. května ústřední výbor učinil násle
dující usnešení· ..Fond sebraný na vyslání dele
gace do Washingtonu v záležitostech osady slo
vanské připojuje se ku kase Jed., kteréž se má
použiti na účely literární, Příspěvky pak spol
ků snižují se pro rok 1867 na 5 centů čtvrtletně
z každého Člena,’' Usnešení to bylo od ostatních
spolků schváleno buď mlčením neb tu a tam
vysloveným souhlasem a na tom také zůstalo.
Když pak ale dva neb tří spolky během doby
žádaly výbor ústřední v Chicagu, by jim jejich
zaslané peníze poslal zpět, když leží ladem v
pokladně ústředního výboru bez cíle, učinil vý
bor ústřední 13 října 1867 ve své schůzi prohl íšení následující:
ľPro Hlášení .Tednoly a. svolání dmliélxo
sněmu.

„Aniž Slovanská Jednota a jmenovitě ústřed"
ní výbor v posledním čase staly se terčem úštěp"
ků a takořka posměchem mnoha jednotlivců·
odvolává se ústřední vývor k úřednímu orgánu
„Slavii’ a na všecky v časopise tom obsažené
provolání, uzavření a návrhy, jím vydané, kte
réž však všecky od spolků k Slovanské Jedn.
se hlásivšich ostaly bez všeho povšimnutí a ne
zodpovídané. Vina nečinnosti výboru vytýkaná
připadá tudíž na spolky samé, kteréž ku všemu
mlčí, co ústřední výbor vykonal, aniž by řekly
zdaž to dobré neb chybné; taktéž nemůže výb.
ústřednímu nečinnost vytýkána býti již. z toho
ohledu, že se výbor nikdy za žádnou ústřední
vládu nepovažoval, aby zákony a rozkazy vy
dával; což tedy divu když ústředním výborem
podané návrhy nezodpovídány zůstaly, že čím
dále tím více chuti a smělosti pozbyl, starati se
o to, čeho si jiní nevšímají. Jak jednotlivým

Pomník prof. Lad i m Íra Klácela, v Belle Plaine, Iowa
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spolkům na celé Jednotě jest záleženo, vysvítá
z toho, že mnohé posud ani žádných příspěvků
nezaslaly a jiné z nich po delší čas své příapěvky dluhují.
Ústřední výbor uznává za nej prospěšnější
svolati dle návrhu clevelandského sboru ,Perun’
druhý kongres v Chicagu na den 1. ledna, 1868
kterýž novou a úpravnější organisaci Slov. Jed.
uspořádati může: K tomu cíli nechť každý spo
lek se ve Slavii nejdéle do 10. listopadu prohlá
sí, zdali kongres ten obeslati míní čili ne.
Jan Praus, předs.
J. Borecký taj.

Dálší usnesení uveřejněné 11. pros. t. r. ohledně vracení peněz praví, že nemohlo se žá
dostem podobným vyhověti, a sice z následují
cích důvodů:
1. Není zajisté vino« ani prvního kongresu,
ani ústředního výboru, že účastenství pro zalo
žení slovanské osady, na vzdor skrovuoučkému
příspěvku, nebylo ani tak velké, aby se deputa
■ce do Washingtonu vypraviti mohla. Leč ty ne
patrné příspěvky nebyly skládány pod tou vý
minkou, že by se každému navraceti měly, kdy
by provedení původního plánu nemožným se
stalo.
2. Leží na bíledni, že takové navrácení částek
nepatrných bylo by směšným a vůbec nemož
ným pro velikou práci i vydání s tím spojené.
Kdo by chtěl neb mohl práci takovése bezplatně
podrobiti? Kdo by krom toho zapravili měl
značné výlohy mezi tím časem povstalé a kteréž
kapitálem se kryly?
v
3. Článek druhý uzavření od 24. května t. r.
praví: „Fond sebraný na vyslání delegace do
Washingtonu v záležitostech osadv slovanské
připojuje se ku kase Jednoty.“ — Tímto uza
vřením, proti němuž ani jediný hlas neozval se,
jest kategoricky rozhodnuto nad příspěvky, pro
vypravení delegace zaslanými. Nad celou ka
sou pak rozhoduje kolektivně totéž uzavření ze
dne 24. května, od kteréhož není již žádného
odvolání; a tudíž spolky i jednotlivci jen potud
mohou míti platného hlasu o disposici jakáž s
kasou ústřední státi se má, pokud mají zřetel k
účelům literárním, jímžto kasa ústřední po do
brém rozvážení za všeobecného souhlasu věno
vána jest. Jmenem ústředního výboru
Jan Praus předs., Jan Borecký, taj
Tímto asi bylo jednání ústředního výboru a
Slov; Jednoty dle stanov na prvním sněmu při
jatých uzavřeno a všechen další vývoj bylo lze
oČekávati od ujednání druhého sněmu, kterýž
byl svolán na 1. ledna 1878. Několik spolků z
Jednoty také vyslovilo se usnesením, že si přejí
zejména, aby peníze v pokladně Jednoty ležící
ladem byly zapůjčeny bez úroků časopisu „Po
krok,” kterýž tohoto roku počal v Chicagu vy
cházeli a nesl se směrem svobodomyslným, kte
rýž u pokročilých byl velice oblíben.

Nové zatím myšlénky ujímaly se v národním
životě, nové vystupovaly snahy, sklamání prvnější vedlo k novým cílům, a když se sestoupil
sněm druhý, bylo smýšlení národní nejen vyvi
nutější, na určitěji cíle směřující, ale i zkuše
nostmi minulosti obohacenější; spolky pak sa_
mv o sobě byly též silnější, rozšířily už znaČng
svou činnost místní, měly své pokladny a s nim,
spojené jednotlivé zájmy a bylo mnoho nových1
živlů už v zemi zase v popředí. A tyto všechny
okolnosti pak spojitě rozhodovaly o tom, jakou
další cestou veřejný život v národě českém se
hráti má.

Druhý český sněm v Chicagu.
Po svolání druhého sněmu od ústředního vý
boru Národní Jednoty zvolily zase spolky k
Jednotě se hlásící své zástupce, aby se šli uraditi do Chicaga, co má býti nový směr národní
ho života na dále, když cesty naznačené ve sně
mu prvním osvědčily se buď nemožnými neb
neúčelnými.
Sněm druhý sešel se 1. ledna 1868 v místno
stech „Slov Lípy“ chicagské odpoledne o 2.
hod. a následující poslanci co zástupci spolků
se dostavili:
Z Chicaga za „Slov. Lípu“ pp. Fr Kohout,
V Jelínek, M. Trázník, J. Dvořák, Fr. Trnka,
V Pet.ran, Fr. Iless a J. Cihlář.
Z Clevelandu, 0., za „Perun“ Jos. Pastor.
Z Milwaukee, IPzs. za „Slovanskou Lípu“ p.
A. Kubíček.
Z Caledonie·)
za „Slovanskou Lípu“ p.
Fr. B. Zdrůbek a J. Smetana.
Z Racina,
za „Slovanskou Lípu“ pan
K. Jonáš, za „Slovana ' p. J. Peťura.
Z Rochestru, Wis. za „Slov Lípu“ pan Jos.
Šedivý.
Dohromady 15 poslanců.
Po přehlednutí splnomocuujících listin, usta
vil se sněm zvolením za předsedu p. Fr. Kohou
ta náměstka p. Jos. Pastora, tajemníka p. Fr.
B. Zdrůbka a drahého tajemníka p. V. Jelínka.
Zasedání trvalo tři dni do 3. ledna odpoledne
do 4 hodin a bylo ukončeno přijetím následují
cího provolání druhého sněmu čechoslovanského
v Chicagu k obyvatelstvu našeho rodu v Ame
rice.
ľi’ovolán.í:

„Druhý tento sněm česko-slovanský sešel se
s tou upřímnou vůlí, by učinil takové přiměřené
opravy v ústrojí „Národní Jednoty,“ které by
trvání a zdar její pro dlouhou budoucnost zaru
čili mohly. Sněm cítí se nucena mimo usnešení svá v organu Jednoty uveřejněná učiniti je
ště toto zvláštní provolání a vložiti na srdce
všem krajanům našim, aby ku zdárnému pokro
ku našeho národního díla snažně a vydatně na
pomáhali. Především pak jest té pevné nadě
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je, že nebude jediného spolku, jehožto účel
srovnává se s účelem ,,Národní Jednoty“ a jenž
vůbec jména národního spolku ve smyslu pra
vém nositi chce, aby se v ochotě k Jednotě na
ší nepřihlásil, obzvláště když závazky a povin
nosti, jimžto se přistoupením takovým podrobu
je, všemožně zmírněny a ulehčeny byly. Cím
více členů k tomuto bratrskému spojení se
přihlásí, tím zdárněji může se ve prospěch vy
tknutých účelů pracovati, a poněvadž obyvatel
stva kmene našeho v tomto dílu světa ustavičně
přibývá, musí nám všem záleželi na tom, aby
chom důstojnou organisací národní zde zastou
peni byli, a ve zdejší směsici různorodých živlů
toliko nepovšimnutým a zanedbaným členem
nezůstali.
Spoléhajíce tedy důvěrně na spolupůsobení
všech krajanů a doufajíce, že v prsou jejich cit
a horlivost pro dobrou věc a pro povznešení‘hi
storické národnosti naší nevymřely, těšíme se,
že při budoucím zasedání našem možno bude
všeobecně uspokojující zprávy o úspěchu a dal
ším rozvoji snahy naší podati.
Vřelý pozdrav všem horlivým vlastencům.
Druhý Óechoslovanský sněm v Chicago,
dne 3. ledna 1868.

Usnešení sněmu druhého bylo následující:
1·

Potvrzení usnešení ústředn. výboru

se dne 24. května 1867 bylo schváleno a dopl
něno, aby znělo následovně: Fond sebraný na
vyslání delegace do Washingtonu v záležitostech
osady slovanské připojuje se k pokladně Národ.
Jednoty; všechny spolky které povinnosti své
za minulý rok dluží, ať je do 1. dubna 1868 za
praví, jinak považovány by byly za odstouplé z
Jednoty. Příspěvky ty obnášejí od prvního led
na 1867 pouze 5 cl. za každého člena spolku.
Pokladna Jednoty pak prohlašuje se za fond,
jenž k prospěchu českého písemnieví v Americe
sloužiti má.
2.

Stanovy Národní .Jednoty.

Národní Jednota skládá se ze spolků čechoslovanských v Americe, které mají heslo národ
nost, pokrok a osvětu, a kteréž se spojují, aby
mohly lépe ve spojení tom pečovati o zachování
české národnosti v Soustátí, podporovaly pí
semnictví naše, šířily české spisy a pečovaly i o
hmotné blaho Čechů amerických.
Správu Jednoty vede výbor, a sice jeden širší
a druhý ústřední, Výbor ústřední má za po
vinnost dbáti toho, aby na každém místě, kde
jest větší počet Čechů, zakládaly se spolky se
stejným národním účelem. Skládá se z pěti čle
nů v jednom městě od sněmu ustanoveném; vý
bor ten jest také sněmem zvolen na jeden rok,
neb na tak dlouho, nežli se sejde následující
sněm. K tomuto ústřednímu výboru volí pak
venkovské spolky své zástupce co výbory, kteří
tvoří širší výbor, a kteří mají stejné právo v

sezení ústředního výboru, leda že nemohou hla
sovat!; oni jen předklákají usnešení svých spol
ků ústřednímu výboru a uzavření tohoto před
kládají zase na vzájem svým spolkům. Výbor
ústřední má sebázeti se nejméně jednou za mě
síc v čas a místnosti v organu Jednoty ozná'
mených a zvolí si předsedu, tajemníky a poklad
níka ze sebe. Za clena odstouplého může sí
ústřední výbor zvolit náhradníka do budoucího
sněmu.
3.

Orgán Jednoty.

Národní Jednota uznává za svůj orgáD časo'
pis ,,Pokrok” a bude pečovati o to, aby v něm
bylo obecenstvo české zpraveno o všech vědo
mostech potřebných pro spolky i pro jednotliv
ce. Jednota se také postará o to, aby byly vy
dány n jpotřebnější pomůcky k naučení se
anglickému jazyku.
4.

Sněmy.

Každý sněm ustanoví nejen místo, v němž má
se budoucí sněm odbývati a místo to má povím
nost učinili přípravy ku sněmu na své útraty.
Zvolený poslanec do sněmu musí osobně se dostaviti a jen^ v~prípadu nemoce^může se jin^m
členem zastupovali nechati. Žádný poslanec
nemůže zastupovati více nežli jeden spolek.
Spolkové, kteří mají 20 neb méně údů, mají ve
sněmu jeden hlas: za každou částku členů přes
20 jfsou oprávněni k hlasu druhému, ale byť
sebe více členů měli, nemůže za ně vyslanec je
jich vydati více, nežli 2 hlasy.
;*5.

Výliody údů spolku.

Když přestěhuje se člen spolku od Jednoty
do jiného místa, kde také už spolku takového
stává, může být i tam do spolku přijat za polo
viční vstupné. Přijde li do jiného spolku co
host, má přistup, ale slovo může vésti jen s
přivolením shromáždění. Takový člen musí ale
býti opatřen cestovní listinou řádně od jeho
spolku vystavenou. Národní Jednota vkládá
to všem spolkům a jejich členům na srdce, aby
dle možnosti podporovali radou i skutkem
všechny přistěhovalé krajany, kdykoli by tito
pomoci a rady potřebovali.
6. Příští sněm sejiti se má 1. ledna 1869 v
síni Slovanské Lípy v Racině, Wis. o 9. hodině
ráno.
7. Výbor ústřední do budoucího snčmu po
zůstává v Racině a členy jeho jsou pp.: Karel
Jonáš, Jos. Novotný, Ant. Kroupa, Fr. Kvapil
a V. Bobek. Působení bývalého výboru ústřed
ního bylo od sněmu vesměs schváleno co v
souhlasu se stanovami Jednoty. Sněm ukládá
ústřednímu výboru, že nesmí odbírati žádných
jiných časopisů, leč národních, které šíří národ
nost, pokrok a osvětu.
8. Slovanskou osadu ponechal sněm zatím
na pokoji, ale vyslovil se, že počká, až jaký
výsledek bude míti piltsburgský výbor pro osa

— 174
du a dle jeho vymoženosti že pak se bude říditi.
9. Pokladna národní Jednoty obsahuje v so
bě celkem $351.84, z nichž bylo uloženo u Slov.
Lípy v Chicagu $227. Z těchto peněz sněm se
usnesl zapůjčiti Slov Lípě v Chicago $200 do 1,
ledna 1869 na tři ze sta úroků a časopisu ,,Po
kroku“ má býti také půjčeno $100 bez úroků do
téže lhůty.
Tak dokonal sněm druhý úkol svůj ne sice k
k uspokojení všech živlů, z nichž se skládal, ale
aspoň většiny, která hleděla k tomu, aby učini
la co myslela že vyhoví požadavkům rozvoje
české národnosti v Americe.
Výsledků sněmy
ty v životě nedocílily pražádných. Ani ona zmi
ňovaná brožúrka o jednání prvního sněmu ne
vyšla, ani osada nebyla žádná společně založena,
ani Národní Jednota nejevila žádné síly životní,
neb spolkové jeden po druhém poznenáhlu odpadávaly, ale i pokud trvaly v Jednotě, žádné
slíbené příspěvky do pokladny Jednoty nezasý
lály a tak během jednoho roku po druhém sně
mu v Chicagu povadly všechny ty národní rú
že mnohoslibné, opadaly a zahynuly, aniž by z
nich zbyly nějaké štípky k dalšímu pěstování.
Zatím povstaly jiné Jednoty spolků českých s
odbornými účely, kteréž těmto jen věnované,
prospívají zdárně a jsouce rozvětveny po všech
státech kde Čechové bydlí, schází se čas od ča
su ku sněmům neb sjezdům velmi četným. Jsou
to Jednoty Českoslov. Podpůrných spolků, So
kolské Jednoty, Jednoty římsko-katolické a J.
českých Dam. I osad Českých založeno dvé z
Chicaga, a sice jedna v jižní Dakotě a druhá v
severní Nebrasce, obě při řece Niobrara. Jiné
osady pak stále se sesilují Čechoslovany a rostou.
Národní fond.

Ještě na jeden pokus vzmohl se umírající vý
bor národní jednoty uprostřed roku 1869, když
na podnět několika zámožných Čechů v Californii učinil prohlášení ku všem spolkům a jed
notlivcům na sbírání Národního fondu nejspíše
podle vzoru irských národovců, kteří po mnohá
leta skládaly a sbírali dolary a půldolary mezi
sebou k národnímu irskému fondu, aby penězi
těmi podporovali hnutí národní ve vlasti irské,
snažící se o samostatnost a vysvobození z poro
by anglické. Irčané pro případ války Irska proti
Anglii za svobodu hodlali za peníze ty i vypraviti četné vojsko zde a posiati je do vlasti, by
pomáhalo vypuditi nenáviděné Angličany. Ta
kové asi záměry měli národovci čeští, kteří na
bádali k sebrání podobného fondu českého k
účelům politickým a ponukli ústřední výbor,
aby se o docílení podobného zasadil. Ústřední
výbor jednal o té věci 11. dubna 1869 poprvé a
rozepsal se o tom do vlasti, aby seznal mínění
tamních vlastenců o důležité věci té. I náhledy
národovců amerických přijímal, pokud se tito
u veřejnosti o tom rozepisovali. Z toho ze vše
ho pak vybral výbor návrh asi toho nejmožněj

šího a nejskromnějšího, co by se dokázati dalo,
obávaje se, aby vzletnými nějakými účely vy
tknutými věc nepřišla hned v zárodku v nivec,
a aby se nemnožilo rozvalin plánů národních
pospolitých k žalu přátel a k radosti nepřátel
národního našeho života. Výbor uznával, že
my třeba v nové osedlí jsouce vlasti, máme po
vinnosti k rodné zemi naší a její zájmům, aby
chom jí pomohli a přispěli v boji její těžkém,
který vede na politickém poli rakouském, že
máme přímo a patrně státi činnými ku blahu
vlasti a pro její svobodu i práva násilím ji odňa
tá od nepřátel. Toto pak vše že by se dalo docíliti za’ožením národního fondu k účelům poli
tickým. O tom pak učinil výbor ve Slavii se
dne 23. června 1869 následující uzavření:
Po všech místech amerických Čechoslovany
obydlených, zajedeny buďtež sbírky pro národ
ní fond, a k tomu cíli nechať se ustanoví v kaž
dém takovém místě sběratel důvěry požívající,
jenž by vybíral buď hotové peníze neb úpisy, a
podržel by je u sebe na tak dlouho, až by jich
ústřední výbor žádal, maje za povinnost čas od
času uveřejňovati obnos v rukou držaný. Když
by dotyčný výbor věděl, že se sešla u všech sbě
ratelů částka asi 5.000 zl. r. č., požádá sběratele
o zaslání mu peněz těch, a zašle je ihned v cel
ku americkým důvěrníkům v Čechách zvoleným
pro přijímání a vynakládání peněz těch dle nejlepšího jich vědomí a svědomí. Těchto důvěr
níků by bylo v Čechách asi pět, zvolených zde
z vlastenců osvědčených a věrných zásadám
svobody, rovnosti a pokroku.
Oni by byli
oprávněni použiti fondu toho k účelům vytknu
tým tam, kde toho největší a nej naléhavější po
třeba by se ukázala a sice spůsobem, jak sami
za nejlepší uznají. (Podle smýšlení v době oné
panujícího byli by to mužové strany mladočeské
bývali, neb v ty měli Čechové američtí nejvíce
důvěry, a straně staročeské nepřáli pro její spojenství se živly kněžskými, šlechtickými, zpáttečnickými, jak se v provolání tom udává.)
Každý přispívající může se dle libosti zavá'
žati k dalším příspěvkům běžným, aneb ku slo
žení jisté částky najednou v určité době příští;
a kdykoli by takové příspěvky zase obnášely
nejméně 1.000 zl. rak. č., má je ústřední výbor
zase požádati a zaslali důvěrníkům v Praze.
Usneseno dále, že nynější pokladna Nár.
Jednoty odkazuje se fondu národnímu, poně
vadž se peněz těch žádným lepším a výdatnějším spůsobem pro věc národní použiti nemůže.
K tomu účelu výbor požádá peníze z pokladny
té dříve půjčené zpět, jakmile se výše uvedený
obnos pro národní fond sejde. Výbor ústřední
pak bude přijímati od všech přispívatelů jejich
navržení jmen důvěrníků, kteří v Praze zvoleni
býti mají pro správu nár. fondu. Z navržených
jmen sestaví výbor listinu 10, z nichž hlasová
ním všech účastníků sbírek zvolí se pět důvěr
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níků většinou hlasů jim připadlých. Těm pak
zvoleným bude ústř. výbor posýlati peníze, ja
kož i usnášení své všechno, jména a bydliště
přispívatelů a učiní provolání k českému náro
du, aby příznivě přijal skromný dárek od bratří
amerických z vřelé lásky k vlss’i plynoucí —
Poněvadž Čechové v Californii, deset počtem,
složili už byli $130 ve zlatě k tomu účelu, což
by s pokladnou N. Jednoty tvořilo už na $500,
počítal výbor ústřední, že nebude mnoho scházeti
na těch prvních 5 000 zl. r. č., což dle tehdejší
měny papírové obnášelo $3100 neb těch scháze
jících $2.600 že se lehce sejde od těch 120.000
•v
Cechoslovanů v Americe tehdy čítaných, když
by každý získaný proto složil jen po 50c.
Avšak nesešlo se nic, trochu se o tom v časo
pisech psalo, trochu ve spolcích o tom rokovalo,
a při tom to zůstalo a usnulo, a spí to do dnes,
Rozpadnutí se Národní .Jednoty.

Když uplynul ještě iok celý a více, a žádný
spolek, žádný jednotlivec nehlásil se ani s jmé
nem svým, ani s příspěvkem nějakým k Národ
ní Jednotě, a nic se nepracovalo a nepodnikalo

na dále, usnesl se ústřední výbor v 1872 složití
se sebe veškeré povinnosti a výkony nau složené
od sněmu a uveřejniv ještě jednou účty o zbyt
ku peněz v pokladně, z nichž někdy půjčené
$200 „Slov. Lípě“ v Chicagu a $110 časopisu
„Pokroku“ byly dle dřívějšího usnešení dlužní
kům těm darovány, zastavil dle obecného práva
veškeru svou činnost a tím „Národní Jednoty“
přestalo stávati. Výbor ještě učinil provolání,
že muže každý přihlásili se a obdrží zpět svých
50c. na osudné vyslance zaslaných, ale nikdo se
více nehlásil a bylo znáti, že celek národnosti
české považuje všechny ty snahy dosavádní za
mrtvé a bezvýsledné. Jen tu a tam později
ještě některý nespokojený posudek neb rýpnutí
ozvaly se v časopisech bezúčelně, až se o celé
věci té přestalo mluviti, což trvá celých posled
ních téměř deset roků.
Pro každého národovce jest celá tato snaha
národní velmi zajímavou a poučnou, a budoucí
sestavovatel dějin národnosti české v Americe
nalezne tu mnoho zajímavého, z čehož lze
utvořiti si obraz o životě české obecnosti před
15 až 20 roky.

DOMÁCNOST A HOSPODÁŘSTVÍ.
Příprava Šampaňského cideru. Kaž
dého druhu dobrých jablek jemné chuti
lze použiti ku přípravě dobrého nápoje.
Aby se docílilo toho nejlepšího výrob
ku. musí býti jablka zralá a zdravá,
stopek a listí prostá a kaše, která se
jich rozmačkáním neb roztlučením ob
drží, musí se ponechati 18—24 hodin v
kádi. Tím spůsobem nabývá iablečák
barvy, lahodné chuti a jakési plnosti,
které se nikdy nedosáhne, když přichá
zí bezprostředně z lisu. Při plnění teku
tiny do sudů není radno používati dře
věné nálevky, naplněné slamou, aby se
šťáva odloučila od výhnětků, nýbrž lépe
jest procediti šťávu kouskem flanelu,
který všechny nečistoty a pevné látky
zadržuje. Když jest cider pročištěn,
plní se do Čistých, v dobrém stavu se
nalézajících soudků a uschová se v tma
vém. studeném sklepě. Zátka se z kaž
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dého soudku vytáhne a tyto se udržují
plné, šťáva se však nechá jen polovinu
doby kvasiti, co obyčejně, načež se
soudky zátkami dobře ucpou a nechají
tak několik dní stát. Pak se cider od
sedliny stočí, která se na dně soudku
utvořila. Přeje-me-li si nápoj výtečné
jakosti, vyprázdníme sudy, Čistě vymyjeme, cider do nich nalejeme zpátky
a ponecháme ho v nich po několik dní;
na to opakujeme vše ještě jednou a ko
nečně sudy s cidrern zátkou dobře opatřené uschováme; cider v tomto stavu
se udrží po celý rok. Chceme-li z něho
připraviti šumící nápoj neb šampaňský
cider, stočíme ho při druhém stáčení
bezpostředně že sudu do láhví, zazát
kujeme je dobře a vysadíme je co mož
no málo účinku světla a vzduchu, aby
se v nich plyny a šumivá síla udržely.
Do každé láhve dáme několik hrozinek

a pijeme je, kdy se · nám zlíbí. Nápoj
tento přispívá ku sesílení organismu a
jest dobrým prostředkem proti nezáživnosti a žloutence. Při stáčení cidru ze
soudků nechávají mnozi otvor prázdný;
to však není dobře, jelikož tím kyselina
uhličitá prchá do vzduchu a cider ztrácí
své příjemné vlastnosti. Stejný účinek
mají i zrna horčičná, přidají-li se cidru
ve velkém množství; cidr stává se pak
nechutným. Na jiné, více méně tajné
prostředky, jimiž se udržuje cider čistý
a sladký, nemel by se bráti ohled. V
lahvích stočený cider má být uschován
v tmavém sklepě v písku.

Proti bolestím v kolenou a vůbec
proti rheumatickým bolestím odporuču
je jistý anglický lékař, rozpustiti dva
loty kofru v jednom lotu terpentýn o vého liku a smíšeninou natříti si pokud
možná poblíže kamen — bolavou část
těla. Tím prý se bolesti nejen zmírní,
ale část i*choroba ta odstraní. V mno
hých anglických rodinách chová se tenprostředek vždy v zásobě.

Proti molům. Hlavní prostředek
proti molům jesr ten, že se šatstvo z
jara do skříní uzavře neb vícekráte do
šátků zaobalí tak, aby malý motýl se
nemohl do vnitra dostati a zde vajíčka
Terpentýnový olej jest prý výborný klásti. Provede-li se toto pečlivě, není
prostředek proti záškrti. Dr. Bosse v třeba použiti žádného jiného prostřed
Dámnavě vyléčil olejem tím 23 záškrti ku. Sluší ale podotknouti, že motýlek
nemocných osob v 48 hodinách. Dětem použije každé i té nejmenší skulinky,
od dvou do 7 let vpustil do úst 8 gra aby se k šatstvu dostal. NejobyČejnějmů, starším 12 gramů zcela Čistého ter- ší prostředek, kterým se hmyz ze šatní
pentinového oleje, stisknuv jim nos, ků vypudí, jest kafr. Též se odporučuje
aby nemohly vydechnouti, načež jim v předměty, zvláště kožešiny posypat!
zápětí podal studeného mléka. Pouze ( práškem na hmyz, a to zvláště tam,
ve čtyřech případech musil po 24 hodi kde je tento hmyz již více zahnízděn.
nách prostředek tento býti opakován,
Stará <Tejovábarva se odstraní, když
nemocní však se vyléčili všichni.
se dotyčné místo potře silně zhuštěným
Recept proti holeni hlavy a žalud roztokem potaše, načež se horkou vo
ku. Kdo neduhem tímto trpí, tomu lze dou umyje.
odporučit! tento jednoduchý, osvědčený
prostředek: Do obou uší vloží se trochu
Proti mouchám ve světnici. Nepotlučeného kafru, zabaleného do tylu, může-li nám papír na mouchy, odvanačež loupání a trhání v hlavě hned kvasnic a p., zkusme následující prostře
dek: 2 čajové lžičky roztlučeného čer
přestane.
Aby vejce dlouho vydržely, natrou ného pepře, 2 čajové lžičky smetany
se velmi málo čerstvým máslem a neb mléka a stejné množství cukru se
vloží še do otrub. Ovšem se k tomu mu smíchá a postaví. Též lze pepř vařiti ve
sí vvzíti ejce zcela čisté. Vkládají-li se vodě a k odvaru přidati cukr a mléko.
do vápenné vody, vydrží taktéž velmi Silný odvar zeleného čínského čaje jest
dlouho, však ztrácí tím mnoho na své prý též dobrým prostředkem.
chuti.
Zažloutlé prádlo opět žbeli, když se
Proti kyseline žaludeční a páleni nechá po 14—20 dní v podmáslí máčeti
žáhy odporučuje se glycerin. Vezme se a Častěji se jím zamíchá, pak se vy má
ho 5—10 grammů, před neb krátce po chá, několik dní na slunci bílí, pomocí
©bědě. Též jím lze cukr v kávě neb ča mýdla vypere a konečně usuší, čímž
ji nahraditi.
opět původní barvu nabude.
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ééLléko zachovati. Aby se čerstvé mlé
ko na nějakou dobu před zkažením a
zkysáním uchránilo, ovaří se, jak vše
obecně známo. Špůsobem tím se však
Dlouhé a hojné sklizně fazoli docí
líme tím, že nenecháme ani jednu lusku | dle ročního počasí jen na několik hodin,
nanejvýše na den zachová, a kromě to
viseti a že každou starší a nepotřebnou
ho obdrží pro mnohé osoby nepříjem
lusku, kterou později nalezneme, hned
nou příchuť. Lépe jest, když se mléko
utrhneme. Zůstane-li jen několik lusek
do vyčištěné láhve, která se byla přímo
na rostlině, přestává tato kvěsti, poně
před tím vřelou vodou vypláchla, nale
vadž byla svůj úkol — rozmnožovati se
je. Musí však úplně naplněna a novou
— vyplnila. Odstraní-li se ale všechny
korkovou zátkou pevně zacpána býtilusky, nepřestává rostlina květy vyháNa to se vloží láhev do hrnce s vřelou
něti a fazole nasazovati, až ji mráz za
vodou, jejíž teplota nesmí přes 55 a pod
hubí.
50 stupňů dle Celsia sáhati, a nechá se
Uschováni ťřeŠni na nový spůsob. v ní jednu až dvě hodiny. Takto při
Zralé třešně, právě se stromu sčesané pravené mléko, vykoná-li se vše řádně,
dají se do lahve, která se zasmolí a za vydrží i v největším letním parnu po
hrabe dosti hluboko v zahradě; spůso- několik dnů v nezměněném stavu, a
bu toho bylo použito v Anglii poprvé; podrží též původní svou čerstvou chuť
když pak byly třešně ještě o vánocích zcela.
vytaženy, byly shledány zcela dobré a
Zaháněni much. Výtečný prostředek
chutné, jako by byly právě přišly se
k vypuzení much jest vavřínový olej,
stromu. Ovšem se k tomu zvolí druhy,
který se do několika malých pl achých
které mají silnou dužinu, tak zvané
nádob naleje a v místnosti, kde mouchy
chrupavky.
jsou, rozestaví. Dvéře neb okna musí
Proti pondra/oá/in, objevují-li se na se nechat otevřené a mouchy jimi da
osázených záhonech zahradních, kde vem vylétají. Aby se opět nevrátily,
často velkých spoust nadělají, když to postačí, natřou-li se některé dřevěné
mu nepředchází se, používají francouz předměty v místnosti tímto olejem, ne
ští zahradníci polévání rožtokem vyklá bo vmíchá-li se do vápna nebo barvy,
těné kyseliny karbolové (1 gramm na 1 kterou se místnost, maluje nebo bílí, tro
lit: vody). Škodlivý hmyz na to zmizí chu vavřínového oleje, kterýž možno v
a rostliny výborně se vyvinují. (J mla každé lékárně koupiti.
dých něžných rostlin vyžadovalo by snad
Zarostlé nehty. Proti této nepříjem
používání tohoto prostředku přec jen
né bolesti osvědčil se ve více případech
jisté opatrnosti.
tento jednoduchý prostředek: Koupí se
Proti housenkám a housenčím hníz v lékárně asi za 10 ctů. Liquor ferri
dům. 10—12 kvartů sazí smíchá se nej
sesquichlorati a chorobné místo potře se
prvé s něco vody, až se utvoří kašovitá denně třikráte pomocí malé štětičky
masa. Tato se pak poleje 150—200 touto tekutinou, následkem čehož počne
kvarty vody a nechá se tři dny státi. v krátkém čase nádoru ubývati a rána
tekutina se pak hrubým šatem procedí, se boji ti. Jelikož jest prostředek ten
načež se ní stromy housenkami postiže železný preparát, obvine se prst od
né pomocí zahradní' stříkačky večer po střižkem, aby se neznečistily punčochy
západu slunce postříkají. Druhého dne a postelní prádlo rezavitýmí skvrnami,
pak jest půda housenkami pokryta.
jež nemožno vyprati.

Hmyz na drůbeži aby se zapudil,
natírají ve Franeii zvířata obyčejným
olejem. Prostředek se vždy osvědčil.
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Kone aby dostali krásnou a lesklou
srsť, od póru čuj e se vařiti před přícho
dem jara a podzimku pro každé zvíře
týhodně 2—3kráte hrsť lněného semene
ve vodě a dávati jim tento nápoj po 4
ty dny každodenně vlažný piti. Pouště
ní chlupů jde pak snadně před se a
chřípěcí, které jsou obzvláště koně v
těchto ročních dobách podrobeny, buď
to se zcela nedostaví, neb má aspoň při
dobrém ošetřování zcela mírný průběh.
Proti zácpě co nový příjemný pro
středek odporučuje německý lékařský
týdenník: 3—5 čajových lžiček jemného
mléčného cukru rozpustí se ve sklenici
vařeného a ještě teplého mléka, roztok
pak se z rána na lačný žaludek vypije.
Po 2—3 hodinách na to dostaví se leh
ká stolice.
Proti Voleni zuVa. Špička nože plná
kyseliny boraxové se rozpustí v teplé
vodě a roztok se vežme do úst. Zřídka
kdy jest třeba tento prostředek ještě
jednou opakovati. Ješt zvláště účinný,
když bolest pochází od kostižeru zubů.

Vlasy aby předčasně nešedivěly, do
poručuje se následovní směs: červené
víno i pintu a 1 gram zelené skalice,
obé nechá se minutu vařiti, načež umý
vají se tím vlasy dvakrát týhodně, na
čež nechá se to bez otírání usušiti.

Železné skvrny se dají, pokud jsou
čerstvé, z plátna a bavlny pečlivým po
užitím roztoku šťovanu odstraniti. Jsouli již zastaralé, musí se použiti nejprvé
.žíravé sody a pak šťovanu. ·

JVo vzrůst rostlin v květináčích, jes
příznivou látkou salmiak, kterého se
několik kapek přidá do vody k zalévání.
Voda má býti měkká a v zimě poněkud
zahřála.
Kuři oka odstraní se podle sdělení
jistého francouzského lékaře tinkturou
chloridu .železitého (liquor ferri sesquichlorati.,)

Vařeni zernčat'. Jistá zkušená hospo
dyně sděluje následující: Když jsou
brambory omyty, odříznu od každé kou
sek slupky, pak je vložím nejméně na
půl hodiny do studené vody, načež je
nechám bez vody pařiti, načež je vložím
do trouby, by se voda odpařila.
Bradavice. Připraví se roztok kyse
liny chromové (acid. chrom, a voda v
stejných dílech). Před spaním se vů‘
kolní kůže ochrání olejem, a bradavice
se pak navlhčí jednou kapkou onoho
roztoku, jež se nechá vysclinouti. Oby
čejně zmizí bradavice již při druhém
použití.

Příprava cldeVa z mouky ze vzrostlé
ho obilí vyžaduje zvláštní péče, nemá-li
se pečivo nezdařiti. Především by mělo
těsto více kvasnic a více soli než oby
čejně přidáno, též o něco více kmínu.
Dobře jest, přidá-li se i něco piva. Tě
sto musí při hnětení souviseti pevněji
než obyčejně. Též jest záhodno dělati
bochníky menší.

Nápoj proti dusivému kašli. V pintu
mléka vyvaří se dvě unce islandského
mechu, pák se rozdělají tři unce škro
bené mouky v málo vodě, tato kapali
na leje se poznenáhla do vařícího se
mléka, jež se pak odstaví od ohně. Do
mléka, když bylo poněkud vychladlo,
roztlukou se tři vejce; nápoj tento pije
se přiměřeně teplý 3 — 4- krátě denně,
chutná příjemně a účinkuje výborně.
Proti ple.nlveni sýra. Dr. A. Kurz
ve Vernigerodě odporučuje v mlékařském časopisu osvědčený prostředek
proti plesnivění sýr . Uhasí se žíravé
vápno, které se, jakmile se rozpadne,
jemným vlasovým sýten prosype. Tím
to jemným práškem se pak sýr při for
mování na povrchu popráší. Žíravá váp
no urychlí dozrání sýra, chrání jej del
ší dobu před červy, zabraňuje tvoření
plísně a nemá na chuť jeho žádného
vlivu.

DR. ANTONIN CHLÁDEK.^
EZAPOMENUTELNOU osobností z prv i Vždy ale vyšel k uspokojenosti své ze všech
ního českého života v Chicagu jest
zámotek právnických, ale nabažil se neustálého
vřelý podporovatel všech národních snah a vzdě
toto poddanství neobmezeného a v 1859 opustil
laný i velkomyslný muž, jenž byl všemi svými
vlasť, aby požil té americké svobody, o které
velice oblíben, dr. Ant. Chládek, Byl narozen
tolik byl slyšel. Byl tam totiž poslal v 1856 už
v Zámrsku v Čechách, kde jeho otec byl
napřed svého syna Adolfa a dceru Růženu.
správcem velkého statku hraběte Kolovrata, dne
Přijel prvně do Chicaga,kde nejstarší jeho dcera
23. listopadu 1796. Nežli dospěl stáří, kde už Růžena byla vdaná za p. Alberta Pícka, však
o sobě člověk rozhoduje, na kterou dráhu se
nezdržel se zde a odebral se v průvodu mlad
věnuje, zemřel mu otec a zanechal jej s matkou
šího syna Josefa za starším synem Adolfem do
Manitowocu ve
v stavu smut
ném. Jeho starší
Wisconsinu. Ro
bratr Fr. Chlá
dina jeho ostat
dek, který byl
ní, kterou zane
plukovníkem u
chal byl v Chi
vojště a ležel té
cagu, následova
doby v Josefově,
la jej za šest
měsíců do Wis
ujal se matky a
ma ého bratra a
consinu. První
když se přesvěd
jeho obydlí bylo
čil, že chlapec
v Mishicot, za
jest čiperný ve
pět měsíců pře
škole, nechal jej
stěhoval se do
studovati v Ry
Manitowocu,kde
chnově .na gym
nalezl Široké pole
nasiu, kteréž ob
pro své povolá
sahovalo tehdy
ní, neb musel
šest tříd. V ty
jezditi daleko ši
doby
nejsi arší
roko. Byl velice
jeho bratr Jan
oblíben zvláště
byl vysvěcen na
u rodáků svých
kněžství a jeho
a jeho přítom
působení po celý
nost nemocným
život bylo bla
už dávaladůvěru
hodárné a zemřel
v uzdravení. Ta
v Břeynicích blí
ké nezanedbal
že Poděbrad.
ani jedno volání
Ant. Chládek
a nenechal se
chtěl studovati
ani unavením,
filosofii, ale ne
ani přetížením
dostačovaly mu
zdržeti, aby ne
£Dr. Santonin Cjhládek.
prostředky a ne
navštívil každé
moha si jinak
ho nemocného,
pomoci, přijal místo co laborant u lékárníka
který jej o návštěvu prosil. Jezdíval v bouři a
Kobra v Rychnově, kterýž naučiv se znáti sna
sněhu v noci na farmy, podnikal ty nejtěžší
živého mladíka, nabídl mu pomoci své, aby
operace. Tak pracoval neunaveně po 4 roky a
vystudoval lékařství. Šel mladý Chládek tedy
pak se navrátil do Chicaga, kde provozoval po
do Prahy a pak do Vídně a pilně studoval, tak
volání své zdárně, maje celou rodinu svou kolem
že dostal diplom lékařský a co anatomický zna
sebe, až na nejstaršího syna Adolfa, jenž sloužil
lec a hned na to se oženil v 1835, nejsa celých
vlasti nové ve vojště co důstojník. Starý Chlá
40 roků stár.
dek byl pro svobodu lidskou tak nadšen a byl
Neblahý rok 1848, v kterém bral Chládek vře
tak horlivým republikánem, že kdyby nebylo
lého podílu na straně národní, byl mu trudným,
mu vadilo jeho stáří, byl by sám šel se synem
neboť byl pronásledován úřady, zvláště hejtma do války, jak Často říkával. Co lékař působil
nem jedním, jistým Košťálem v Rychnově.
Ant. Chládek v Chicagu zdárně a byl vítán a
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hledán všude, kde jej potřebovali, ale netěšilo
jej to zde tak, jako na venkově a stěžoval si,
že se tu musí stavětí na roven všelikým poběhlí
k&m a podvoduíkům, kteří vydávajíce se za
lékaře vydělávají peněz a mnoho lékařům vyu
čeným pokazí.
. V tehdejší době krásně kvetl život společen
ský veřejný mezi Čechy v Chicagu. Tenkráte
nepanovala žádná zášť,an i’hloupá nadutost, ani
neuvědomělost, ale všichni jako bratří a sestry
se snášeli, povzbuzovali, podněcovali a jeden
druhému hleděl hýli na užitek a nikoli na
škodu, neb sobeckosti nebylo ve veřejnosti če
ské ještě tak znáti. Starý Chládek velmi rád
chodíval do českých zábav do Slovanské Lípy,
která měla jedinou českou sin v městě a jíž on
býval vřelým přítelem. Když přišel ze zábavy
domu, chválíval si, jak krásně se mezi těmi hod
nými Cechy možno pobaviti, jak nenuceně a
upřímně se všichni chovají. Doby ty z&stanou
s tou malou síní národní zasvěcenou národnosti
a umění národnímu nezapomenutelný všem
těm, kdož na ruchu tom brali podílu.
Starý p. Chládek nemoha činně bráti úča
stenství na snahách Slovanské Lípy, přiměl své
dítky, Adolfa a Klementinu, aby se věnovali
ochotnickému působení na českém jevišti, a
poněvadž byl sám velmi dobrý znalec umění
divadelního a v mládí sám také býval ochotní
kem v Rychncvě a Vamberku, znal dobře posuzovati výkony a cvičil zvláště dceru Klementinu
v přednášení. Když se Adolf vrátil z vojny
domů, sloužil národnosti své se sestrou svou
Klementinou pod návodem otce jejich na jevišti
po celé 4 roky neustále v truchlohrách a veselo
hrách a otec sledovával se živým účastenstvím
jejich výkony a pak doma opravoval a posuzo
val. To bylo pro mladé srdce povzbuzením
dobrým, tak že prospívali velice v umění a oblí
benost jejich u českého obecenstva byla veliká.
Když v Chicagu vypukla cholera zlá, vynikal
dr. Chládek neohrožeností svou co lékař a muž,
neb mu málo koho smrt vyrvala z rukou, když

se ho byl v čas mohl ujmouti. Obětavě chodíval
do opuštěných domů, kde mnoho nemocných se
v křečích svíjelo a jimž mimo nčj nikdo ob
sluhy nejmenší poskytnouti nechtěl obávaje se
nákazy od nich. Často přišel domů a říkával
k choti své: Maminko, uvař dobrou polévku,
neb silný čaj, a jeho děti musely pak bez stra
chu všeho do domu k nemocným posilnění nositi. Říkával, nebojte se, neb když se rožnemůžete, já vám pomohu, ale když se nebudete
báti, tak se nenakazíte. A ku podivu, ač se
nalézal téměř dnem i nocí neustále mezi nemo
cnými a umírajícími, a posýlal mezi ně své dítky
s polévkou neb čajem, žádný v jeho rodině se
nerozstonal. Smával on se, že má svého stráž
ného anděla a tím byla malá sklenka dobré liho
viny, kterou se naučil hlavně silněji piti v době
cholery, jak lékaři činí snad všichni a jí věřil
více, nežli všechněm lékům jiným.
Po této cholerové nákaze odebral se dr. Chlá
dek na podívanou do Iowy a sice do Cedar
Rapid?, kde několik měsíců se zdržel, pak se
odebral do Wisconsiuu, a když jej tam přepadla
v stáří churavost obtížná, navrátil se mezi své
dítky do Chicaga, kde byl obsluhován jimi
věrně a oddaně a dokonával pak záslužný a
blahodárný svůj život mezi svými milými, kteří
mu velice se osvědčovali býti vděčnými.
Zemřel klidně a spokojeně dne 16. listopadu
1873 v stáří 77 roků, zanechav zde manželku,
která jej za půl druha roku následovala do
hrobu, a pak dva syny, Adolfa a Josefa, jakož
i dvě dcery, Růženu provdanou pí. Pickovou a
Klementinu, provdanou za p. Fr. Nováka.
Dr. Chlád- k pozůstavil po sobě památku lé
kaře svědomitéhc a poc:ivévo, jenž to nikdy
tak dobře nesmýšlel ani se svým výdělkem,
jako s blahem a dobrem nemocných jemu svě
řených, a památku muže poctivého, pravdo
mluvného, svobodomyslného. jVnž bez obalu
každému předložil své mínění, někdy třeba
drsně, ale poctivě a rázně, bájil neohroženě
lidská práva a svobody země a získal si úcty a
lásky krajanů svých všech.

Národní óíň Slovanské Lípy V ManitoWcc Wió.
Sděluje Jan MendlíK.

Mezi největší české síně v Americe náleží ná
rodní sin Slovanské Lípy v Manitowocu, kterou
zovou Angličané tamní českou Operou. Byla
dostavena na podzim 1884 a slouží všem Ce
chům v městě tom ku cti.
Spolek Slov. Lípa v Manitowocu jest spol
kem starým, neb byl vtělen státně už 12. dubna
J866, kdy se v Soustátí pilně Slovanské Lípy

zakládaly. Před svým vtělením ale stávalo
spolku toho už pět roků, neb první jeho schůze
spadá na 9. prosince 1861. Členové byli dámy
i pánové. Pracovalo se do 8. července 1866,
kdy dle zápisní knihy byla zase činnost zasta
vena, a nescházela se více až když 21. listopadu
1869 na přání více Čechů a některých bývalých
členů byla svolána všeobecná schůze do míst

Národní síii ,,Slovanské Lípy“ v Manitowocu, Wisconsin
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síň jest do patřičné výše zvednuta a přistavena
stnosti p. Petra Kostlivého a tu se prihlásili ku
co jeviště k no~é. Přízemek, který jest po
spolku následující členove zase: Jan Mendlík,
stranách více odkrytý, nežli na předku, jest 10
Alois Mendlík, Jos.
v Hlava, Frant. Míka, Jan
st. vysoký od podlahy ku stopu a z toho jest
Nešpor, Bedřich Simonek a Fr. Fišer. Obno
čásť upotřebeua za nálevnu, pak sklep, úhelník,
vená činnost byla horliyá a už 26. pros. t. r.
rokovalo se ve schůzi o postavení vlastní síně.
topírna, atd. Pod jevištěm jest místnost pro
Dne 18. ledna už se členove upisovali, 23. ledna jídelnu 50 st. při 27, a 12 st. vysoká. Na hlavní
byla místnost pro stavbu zakoupena a závda podlahu vede několik stupňů zvenčí a pak ně
vek $100 složen. Byl zvolen stavební výbor.
kolik v síni. Při průčelí jest upotřebeno 20
Ten předložil plán budovy, jejíž délka síně i s
stop od předu na jedné straně ku prodávání
jevištěm obnášela 54 stopy, šířka 27 stop, výška
vstupenek a za schody dolů do nálevny, jakož
ku stropu 16 stop. Výbor stavební skládal se
i schody na galerii. Na druhé straně jest
z následujících členů: Jan Mendlík, Ant. Pro obecná šatnice a pokoj pro dámy se vším poho
cházka a Mat. Varhaník. Síň byla sboru ode dlím, jakož i druhé užší schody na galerii, kte
vzdána 24. července 1870 a poslední neděli v
rá má podobu podkovy a jest od podlahy v síní
6rpnu byla slavnostně otevřena
12 stop vysoko.
Teď pokračovalo se živěji v národním životě
Výška hlavní síně jest u prostřed stropu 29
a uvědomění, neb českým divadlem a zábavami stop, a strop má podobu ploché klenby, která u
prostřed má prohlubení pro veliký lustr o 3(>
se živil národní cit mládeže. Brzo bylo poznáno,
že síň jest malá na svou potřebu, ale nebylo
světlech. Jeviště jest 30 stop hluboké a opona
zatím pómoci. Dluhopisy se uplácely a když 26 st. široká. Na levé straně do proscenia jsou
byla síň čistá a dluhu zbavená, počala činnost I široké dvéře, které vedou na schody do jídelny;
spolku zase ochabovati. Až poslední zimu byla
na jeviště se chodí z dola po zvláštních scho
svolána valná schůze, kde byli volení správcové dech. Vytápění má dvě pece (furnaces) pod
spolku a jeho majetku. Předsedou byl zvolen
budovou.
Fr. Fišer, který byl velmi horlivým a zásluze
Když se na jaře jednalo o to, aby síň byla
jeho příčísti četné a pravidelné odbývání schůzí
rozšířena, přáli si občané Amerikáné, aby byla
i jich návštěv. Počalo se rokovati o potřebě
průčelím na 8. ulici, a aby toho docílili, složilo
rozšíření síně, navrhovány plány a hleděno,
se několik obchodníků, zakoupivše jedno· pobo
odkud by se peníze k tomu sehnaly. Konečně
ční staveniště na 8. ulici, věnovali je spolku za
plán byl přijat, jak jej Jan Mendlík předložil, a
to, když bude na 8. ulici stavětí. Vyplnilo senásledující stavební výbor k jeho provedení jim přání jejich, neb jest to ulice obchodnější.
Průčelí síně jest velmi skvostné. Široké schody
zvolen: Fr. Sixta, Jan Mendlík, Jan Nešpor,
Fr. Zeman, Fr Stiru, K. Fišer a J. Šebesta.
vedou k hlavnímu vchodu 8 stop od chodníku a
vchodiště
jest pěkné kamené 15 stop vysoké.
Smlouva na stavbu rozdělena a zadána a značně
bylo už ku práci připraveno, když stavební vý
Všechna okna v průčelí jsou dvojitá s kamen
bor pojednou přišel při podrobném rokování na
nými římsami a prahy. Na každé straně prů
to, že když už se má na rozšíření síně tolik věčelí stojí vysoký sloup ozdobený kulí pozlace
novati, bylo by lépe ze staré síně učiniti jeviště
nou, na hlavici své. Svršek průčelí má bohatou
a přistavěti pak pořádnou sin pro obecenstvo od
řimsu a v její středu Ční žerď na vlajku. Pod
římsou v polokruhu čtou se slova ,,OPERA“ ve
kamene a cihel. Spolek měl dvě staveniště 60
velikých kamených a pozlacených znacích. Prů
při 150 st. každý a provedení síně bylo odhad
nuto na $10.000. Člen stav, výboru Fr. Sixta čelí jest 53 stopy vysoké a od chodníku ku
konci žerdi se čítá 75 stop. Síň pro diváky měří
nabídl půjčku $1.000 na druhou hypotéku,
ostatní Češi v městě upsali též $1 000, a započa 50 při 52 st. Galerie není podepřena dole, aby
lo se pracovati Stavbu vedl výbor, který svěřil
nepřekáželo nic divákům, ale visí od stropu na
pevnj'ch železných tyčích. Jeviště jest 31 stopu
tesařskou práci kontraktoru p. Boehmerovi,
Němci, zednickou Čechu p. Matkoví, kameni hluboké a jeho úprava přepěkná, jak nejnovější
ckou na průčelí Janu Mendlíkovi a zednickou
doba toho vyžaduje a dovede. Do síně se po
hodlně usadí 800 osob. Nejen Čechové manitopo bocích p. J. Nešporovi. Jeviště se nechalo
zhotoviti kontraktně v Chicagu u pp. Losman a wočtí, ale i jiné národnosti jsou této síni rádi,,
poněvadž jí bylo zapotn bí pro vzrůstající mě
Landis. Osvětlení jest plynem gasolinovým,
jeho jest 120 světel v celé budově. Celá stavba sto, a jest to pěknou jemu ozdobou. Náš obraz
má teď 103 stopy délky a 50 st. šírky. Stará přináší průčelí síně té.

NAŠE OBRÁZKY.
Pliilip Henry Sheridan (ku vyobrazení na jenž co pobočník vrchního společného vojště by
str. 41), nástupce gen. Shermana v náčelnictví povýšen a Sherman se stal velitelem armády
mississippské, k níž se čítal celý jihozápad. Tak
armády spolkové po jeho odstoupení na odpo
činek. Jest rozen v Somerset, Ohio, v 1831, byl dostal do ruky přes 100.000 mužů dobrého vojska
a měl pracovati Droti gen. J. E. Johnstonovi.
vychován ve West Pointu připuštěn do vojenské
Dne 2. května ’64 vpadl do Georgie a poněvadž
akademie v roce 1848 a vystoupil čestně v roce
protivník jeho byl tak silný dosti a bránil mu v
1853. Sloužil pak při dělostřelstvu v Soustátí, v
Texasu a Oregonu až do 1855 a stal se pak ná každém jednotlivém kroku jeho postupu, vzni
klo bojů a půte
*k
mnoho, až dne 2. září padla
čelníkem měřické výpravy. Pak velel oddělením
mu do rukou Atlanta a on byl právě jmenován
rozličným proti indiánům až do 1861 a byl za to
povýšen za kapitána. Při započetí občanské vál ' majorem generálem. Poležel si v městě deset
ky byl ve svém živlu a v 1862 byl povýšen za i neděl se svým vojskem a pak v síle 60.000 mužů
brigádního generála dobrovolníků jízdních, kdež ’ nastoupil svůj slavný pochod k moři, kde za ne
celý měsíc urazil byl 300 mil, aniž by se mu kdo
doslal pod velení své třetí divisi ohioské armá
opovážil do cesty postavili. Pak byla prní jeho
dy. Vyznamenal se u Louisville a p ik zase na
březích řeky Stone, načež byl povýšen za majora bitva u McAllister pevnosti pod Savannou, a do
byl pevnosti té a města za osm dní na to. V
generála. Doslal pak sbor jízdní armády potopolovině lednu 1865 vpadl do Karolíny a potrval
macké pod své velení a byl pak ustanoven v li
stopadu 1664 majorem generálem spolkové ar na pochodu Jižní Karolínou po šest neděl. V
Severní Karolíně měl mnoho překážek a utkal
mády, slouže stále ve válce.—Po válce postoupil
se tu s nepřítelem dvakrát v prudkých bitvách.
v 1869 za lieutenanta generála a převzal správu
Dne 26. dubna vzdal se gen. Johnston Sherma
vojenského oddělení Missourského, kde usídlil se
novi na ty samé podmínky, jaké postavil gen.
s hlavním stáném svým, v Chicagu až do 1879 a
Grant
gen. Leeovi a tímto vzdáním se byla celá
byl velitelem vojska poslaného do Louisiany v
válka
ukončena.
Gen. Sherman pak zůstal ve;
tehdejších potížích politických.—Jízda spolková
pod jeho správou zvelebi'a se velice v uČi”livo- službě činné na dále v důstojenství majora ge
sti své a spořádanosli, jako nikdy nebyla dříve.
nerála a v 1866 byl povýšen za lieutenanta geneíála, v roce 1869 ale, když byl gen. Grant zvolen,
Sheridan teď jest v důstojnosti své hned po
presidentem, stal se vrchníkem celé armády na
Shermanovi a po jeho odstoupení do vj'služby
nastoupí jeho místo co vrchní velitel celé armá jeho místě. V 1871 72 trávil v Evropě a na vý
dy spolkové. Pamětihodné z jeho života jest, že chodě, pak ale usídlil se s úřadovnou svou ve
dne 9. února 1865 vyslovil kongres ve svém za
Washingtonu a pak v St. Louis. V r. 1875 uve
sedání národní díky muži tomuto za jeho obrat řejnil gen. Sh rman své zápisky. Jest dosud vel
mi dobře zachovalý na síle i zdraví, dobrý řeč
nost, schopnost vojenskou a odvahu objevenou
tolikráte v několika vítězstvích Jeho vojska,zvlá ník a jest velmi schopným a činným člověkem,
ště v údolí Shenaedoah a zejména pak v Cedar který požívá zasloužené úcty v celé zemi
V
kongresu se ujednalo před rokem co zákon, že
Run.
každý důstojník spol. vojska, když dosáhne 60
Gen. Williani Tecuniseli Sherman (ku vy- roků, musí vystoupit! do výslužby a následkem,
obiazení na str. 45). narodil se ve státu Ohio 8.
toho gen. Sherman nastoupil v 1884 do výslužby..
února 1820 a jest tedy přes 63 roky stár Dostal
Ben. F. Butler, (ku vyobrazení na str. 49\
se do učiliště vojenského veWest Pointu a v 21.
roce svého věku měl školy odbyté. S’ot.žil pak
narodil se v New Hampshire dne 5. listopadu
ve vojště na Floridě, pak ve válce s Mex'k m a
1818. Dospěv 20. roku věku svého graduoval
r. 1853 opustil službu vojenskou a uradil se v
kolej watervilleskou. Oddal se studiím právnic
San Francisco co bankéř, načež od 1858 piovo- kým, byl připuštěn k soudům i počni prakcv
svou v Lowellu, Mass. Prvním politickým jehozoval právnictvi v Leavenworth, Kan. Jakmile
úřadem byl úřad člena zastupitelstva státu Masvypukla válka, nastoupil do služby a tu nabyl
příležitosti, aby se vyznamenal a stojí v první sachusetcs, do kteréhož zvolen roku 1853. Byl
řadě mezi největšími vojevůdci. První jeho po v tomtéž roce členem ústavní konvence téhož
výšení bylo za plukovníka pěšího jednoho pluku.
státu. Roku 1859 stal se státním senátorem.
Byl členem demokratických konvencí roku 1860
V bitvě u Bull Run velel brigádě dobrovolníků,
držaných v Čharlestownu a Baltimoru. Při vy
pak se obrátil do Tennessee a Mississippi a byl
povýšen za brigádního generála pravidelného
puknutí války občanské vstoupil do vojska se
vojska. V říjnu 1863 nastoupil m'sto g. Granta,
verního co brigádní generál, kteroužto hodnost
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zaujímal již drive v státní milici. V květnu 1861
učiněn major-generálem a.sloužil po celou válku.
Neiprvé byl přikázán du Baltimoru, později k
pevnůstce Monroe. Roku 1862 pomáhal ve spo
jení s námořsknu mocí Farragutovou, zrnocniti
se New Orleansu, jehož se pak stal guverné
rem. Roku 1863 velel ve Virginii a Severní Ka
rolíně. Následujícího na to roku podniknul ne
úspěšný útok na Petersburg a když se mu to
v tomtéž roce nepodařilo obsadí ti Port Fisher,
byl zbaven velení. Roku 1866 poslán co republi
kán do kongresu a znovuzvoJen do 41., 42. a 43.
kongresu. Co čekanec pro kongres 44. byv po
ražen, zvolen zase do 45. kongresu. Po uplynu
tí své lhůty oddal se právnické prakci, věnoval
se však stále ješté mnoho záležitostem politic
kým. V 1884 byl postaven za čekance presidenta
od strany mčkkoněmecké a proti monopolitické
a běžel udatně.

Michael NikiforoviČ Kalkov, (ku vyobrazení
na str. 45 ) výtečný ruský publicista, narodil se
v Moskvě roku 1818. Nabyv prvních vědomostí
a vzdělání u své matky pobyl nějaký čas v si
rotčinci „Proměnění Krista”, vzdělával se pak
na prvním gymnasiu Moskevském a ve vychovácím ústavu profesora Pavlova, načež nastoupil
studia universitní oddělení historicko-filologic
kého roku 1843, která po čtyřech letech skončil
s vyznamenáním. R. 1841 vydal se za hranice k
dalšímu vzdělání svému. V Berlíně poslouchal
SchiUinga, navštívil roku 1843 Francii a Belgii
a vrátil se pak do Petrohradu, chtě vstoupiti do
služby státní, k radě však hraběte Strog.mova
upustil od úmyslu tohoto. Šel do Moskvy a uveřejniv tu roku 1845 dissertaci k dosažení hod
nosti magistra „O živlech a tvarech slovanskoruského jazyka” stal se adjunktem na universitě
filosofie a roku 1850 redaktorem „Moskevskia
Vědomosti”, tehdáž při universitě vydávaných.
Roku 1853 oženil se s kněžnou Sofií Petrovnou
Šalikovou, dcerou proslulého spisovatele ruské
ho. Katkov záhy nastoupil literární činnost a
již co dvacetiletý jinoch přeložil Shakespearovo
„Romeo a Julie’*, kterýž překlad vytištěn v
*
„Panteoně
. Roku 1853 vydal: Očerky drevnějšago perioda grečeskoj filosofii.
O deset let
později převzal Katkov zároveň s P. M. Leontěvem nakladatelství „Moskevskýeh Vědomostí“
a zvelebil je tak, že se staly skutečným ohlasem
a zástupcem národních snad ruských. Tento list
tlumočí věrně pravé smýšlení uvědomělých a in
teligentních Rusů, udává směr politice národní
a požívá v tom ohledu takové vážnosti, že i
ruská vláda nezřídka bývá přinucena rady jeho
si všímnouti. Katkov jest léa odhodlaným bo
jovníkem za práva ostatních slovanských náro
ků a zejmena i českých našich snah vřele se
ujal a je národu ruskému tlumočil. Náležíť
Katkov Michajlovic NikiforoviČ mezi první národovce ruské.

James Gillespie Blaine (ku vyobrazení na
str. 57.) narozen byl 31. ledna 1830 v okresu
Washington, Pa. V 1858 byl prvně zvolen ve
státu Maine do sněmu státního a v 1860 byl
zvolen tak předsedou dolenní sněmovny, kte
roužto povinnost plnil velmi schopně. Pak byl
sedmkráte po sobě zvolen do kongresu a tam
po třikráte zastával místo předsedy dolenní
sněmovny, kdež po šest roků plnil obtížné po
vinnosti ty pilně a s velikým úspěchem. V 1876
byl jmenován senátorem spolkovým, když Morrill byl učiněn tajemníkem pokladny a rok na
to byl za senátora zvolen ve svém státu. Za
presidenta Garfielda byl jmenován tajemníkem
zahraničním v 1881 dne 4. března a zůstal v
postavení tom do 12. prosince téhož roku, kde
nastoupil na jeho místo Frelinghuysen. Tak
slouživ vlasti po 24 roky bez přetržení, pracoval
pilně stále a jen dvakráte, když se ucházel před
národním sjezdem republikánským o jmenování
za presidenta, byl většinou poražen. Tentokráte
ale, 1884 když nejméně pro to pracoval přímo
— byl zvolen.
Jobu Alexander Logan (ku vyobrazení na
str. 59.) jest z krve irské, neb jeho otec dr. John
Logan přijel z Irska sem tři roky před jeho na
rozením, kteréž se stalo 9. února 1826 v okresu
Jackson, 111. Logan bojoval ve válce mexické,
pak studoval práva, 1853 byl zvolen do sněmu
státního a v 1858 do kongresu co demokrat, Ve
válce občanské účastnil se velmi horlivě na
straně Unie a dobyl si generalství. Navrátiv
se byl republikánem, pracoval pro Lincolna
1864 a byl zvolen do kongresu 41. a 42., pak do
senátu ^polkového, kde zasedá i zvláště si ne
chá záleželi na chránění zájmů vojínů bývalých.
Byl 1848 jmenován pro náměstka presidentství.
M. D. Bennett (ku vyobrazení na str. 63)
americký svobodář, zemřel 6. prosince 1882 po
pilné 301eié práci veřejné na poli svobodomysl
nosti, kdež si byl získal pro svou neohroženost,
ráznost a poctivost nezdolnou veliký počet ne
přátel mezi kněžími a kostelíčkáři, ale za to
tím více oddaných přátel po celé zemi mezi
svobodomyslníky. Kněžský vztek přivedl jej na
čas i do žaláře, ale ne na dlouho, neb když si
byl přestál mučennictví své pro pravdu pozna
nou a pro svobodomyslnost, byl tím více vážen
od všech, kteří v něm ctili jeho zásluhy a práce
o otevření očí tisíců náboženstvím zaslepených.
Bennett naiodil se 23. prosince 1818 v Springfieldu N. Y.· z chudé rodiny rolníka. Jeho mat
ka byla methodistkou a vodila jej od mládí do
nedělní školy a vychovala jej ve víře pevně a
pilně. Učil se odříkávati biblické veršíky, jako
jiné děti a učil se ve Škole venkovské tomu, co
mohl se v tehdejších školách vůbec nauČiti.
Pracoval pak co 121etý hoch v tiskárně při vál
ci, a když za dva roky vynález nových tiskař
ských lisů učinil jeho práci zbytečnou, pracoval
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v jiných továrnách. Skrze příbuzné své do-tal
se pak mezi Sbakery, kteří s ním velmi vlídně
nakládali a když se mu mezi nimi zalíbilo, po
něvadž byl velmi nábožně vychován, vstoupil
mezi ně a stal se členem obce jejich. Zde pra
coval po tři roky věrně v zahradě, a když mu
noha nedovolovala choditi tolik, ševcoval v díl
ně obecní po čtyři roky. Konečně studoval lé
kařství, pokud společnost Shakerů mu studií
přála a stal se pak jejich lékařem i pěstovateicm hojivých bylin v zahradě· Odstěhoval se
do Louisville, Ky., kde dostal v lékárně místo,
a za rok pořídil si svůj vlastní lékárniký obchod.
Po osmi letech prodal obchod svůj a odstěhoval
se do Rochestru. N. Y., kde zavedl si obchod se
živými keři a mladými stromky. Roku 1848
prvně dostal se mu do rukou spis nevěrecký,
který přečetl a pídil se po jiných, četl a četl,
až dostal T. Paina, kteréhož shledal se svého
náboženského stanoviska nezodpovídatelným a
tu se stal z něho tak horlivý a věrný nevěrec, a
tak poctivý neznaboh, jakým býval věřícím dří
ve. On během toho roku začal s několika
duchovními veřejnou hádku o účinlivosti modlit
by a když mu nábožný red. místního listu v jeho
snaze nechtěl býti po vůli, vydal sám na své útraty jedno číslo svobodomyslného, arci krotké
ho listu a odeslal jej do světa. Když se pak
sešlo trochu předplatného, počal vydávati dále,
spoléhaje se na to, že jest v zemi dosti lidu osvíceného, kteří budou chtíti v náboženských
záležitostech čisti pravdu holou a nepřekroucenou. List ten nazval „Truth Seeker“ (Hledatel
pravdy) a jsa ošizen v Parisů, odstěhoval se
do New Yorku, kde list zvětšil a později jej
počal vydávati týdně na místo měsíčně. Roku
1877 počalo jeho veřejně pronásledování pro
jeho veřejnou činnost svobodomyslnou. Na
svobodu byl propuštěn 29. dubna, 1880, neb pro
jeho dobré chování mu byly prominuty dva mě
síce a pět dní a svobodomyslníci v New Yorku
mu připravili slavnostní uvítání v síni Chickeringově. Bylo to slavnostní zadostiučinění.
Na 3000 osob bylo přítomno a všichni se snažili
ctíti osobu jeho, která byla církví zhanobena.
Bennett pracoval velmi pilně po celý čas, neb
vstával o 4 hodině ráno a pracoval až do noci
a vedle časopisu svého odbýval značné dopiso
vání a vydal několik spisů svobodomyslných,
mezi nimiž byly: ,,Mudrci světoví“, ,,Předáci
církve“, „Ze zámříží“ a mnohé jiné drobnější.
Byl rozhodný přívrženec Darwinův, ale považo
val spiritualism za pravý a věřil, že náš duch
bude po ,"smrti ještě někde a nějak" živ. Byl
společenský, plný vtipů a žertů a jsa 63 roků
stár, říkával, že se cítí ještě, jako by mlád.
Mezi obchodními jeho přáteli platilo jeho slovo
jako úpis. Byl dobrým manželem, věrným pří
telem a nesmiřitelným protivníkem všeho, co
považoval za křivé a lživé. Poctivost v jedná

ní a přivdá ve všem, co mluvil byly hlavními
jeho povahy známkami. Co nevěrec, proúvník
křesťanství, nenáviděl klamů všech co odkrývatel podvodů na veřejnost, křižovatel pověr byl
přísný a neuprositelriý. On považoval celou
křesťanskou soustavu za podvod a ten musel
u něho se světa. Co zastánce lidských práv,
duchovní i lělesné svobody, byl neohrožený a
spíše by byl do žaláře kráčel ba na hranici, než
li by byl upustil od j* diného požadavku svobo
dy a ptáv. Jeho spisy přetékají dovoláváním
se svobody pro nebohý věrou a kněžími zotročený a ždímaný lid všech národů.
l)r. Gregor Krek, (ku vyobrazení na str. 81),
narodil se 8. března 1840 z nezámožných rodičů
stavu selského. — Rodištěm jeho je pohorská
vesnice Cetena Raván, přifařená k Javoří (Javorje) v Horním Krajinskú. Láska k jazyku
mateřskému ponoukala jej záhy k belle» ristickým pokusům, jež otiskovaly časopisy ,.Novi
ce“ a ,,Slovenskí glasnik”, a jichž většinu, jeli
kož jsou to písně, Krek vydal pod nádpisem
„Poezie” (v Lubl. 1860). Ještě na počátku svých
studií universitních bral se nastoupeným smě
rem literárním, a vydal mimo jiné roku 1863
epickou báseň ve 4 zpěvích „Na svátý večer o
p&lnoci”, kterou řada básnických jeho pokusů
byla ukončena. Na universitě obíral se Krek též
vedle klasické zvláště filologií slovanskou, kteráž
se stala napotom jedinvm a vděčným polem ve
škeré jeho činnosti vědecké. —Povýšen byl roku
1864 na doktora filosofie a složiv roku 1865 ve
Vídni státní zkoušky. Krek obdržel definitivně
učitelské místo na střední škole v Štýrském
Hradci a habilitoval se (roku 1866) na tamnější
universitě jakožto docent slovanské jazykovědy
a literatury (slovanské filologie) na základě
svého spisu „DieFlexion des ikdjectivs im Altund Neuslovenischen” (ve Vídni roku 1860).
Také učitelské působení Krekovo neslo již zdár
né ovoce. Četně navštěvované jeho přednášky,
zavdaly po třech létech podnět ku zřízení mimo
řádné stolice učitelské pro slovanskou filologii
na universitě štýrskohradecké a dru. Krekovi
svěřena roku 1870 mimořádná professura tohoto
předmětu. Bylť od sboru profesorského pro toto
místo jedině Krek jednohlasně navržen a hned
také jmenován. Za vědecké působení své zvo
len byl Krek od král, české učené společnosti
v Praze a od srbského učeného družstva v Běle
hradě členem dopisujícím. Krek jest nyní v
nejlepším věku a my máme bezpečnou toho na
ději, že yěda slovanská pracemi jeho dozná ještě
hojného obohacení a zvelebení. Jest to panslavista v nej krásnějším toho slova významu.

Grover Cleveland (ku vyobrazení na str. 85.)
byl zrozen v Caldwell, okres Esscx, N J. v 1837
v březnu; když byl ještě hoch, přestěhovali se
rodiče jeho do Fayelte, N. Y. Studoval na ko-
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leji, ale dostal místo za učitele v úätavu pro
slepce v New Yorku, kde byl jeden rok. Pak
přišel do Buffalo, kde měl strýce a studoval
tam jeho pomoci práva. V 1859 byl připuštěn
před soudy a v 1862 byl zvolen v okresu Erie
za příručího okresního, v kterémž postavení, ač
teprvé 25 roků stár, se osvědčil schopným V
1865 byl jmenován za návladního od demokratů,
ale republikán byl zvolen. V 1870 byl zvolen
šerifem a vydržel po tři roky. V 1874 byl
za starostu města Buffalo, k čemuž obdržel
hlasy mnoba republikánů a osvědčil se sprave
dlivým k obou stranám v úřadě svém. Používal
zápovědného práva svého na republikánské i
demokratické usneŠení rady stejně a uspořil tfm
poplatníkům mnoho výloh. Tím se stal známým
i mimo město své co opravce. Když pak guv.
Cornelí, jenž byl zvolen od stahvartů, odpadl
od nich, postavili se tito proti němu a vybrali
si za čekance pro guvernérství taj. F<«Igora, nadějíce se, že president Arthur jej velice bude
podporovat!. Celý vládní stroj byl postaven v
práci tu a republikánů mysleli, že zvítězit! musí.
Demokraté postavili proti Folgerovi Clevelanda
a jeho vítězství nad Folgerem bylo neočekáva
ným a slavným úkazem v americké politice po
celé zemi napjaté. Zvítězil ve státu většinou
196.000. V úřadě svém zalíbil se všem občanům
bez rozdílu stran, tak že i republikánské listy
jej stále chválily, neboť věnoval se povinno
stem svým osobně a pilně a prohrál všechny
zákony sám, které měl potvrzovat! a kde jen
viděl marnotratnost nějakou, zapověděl zákon s
podstatnými důvody. Tímto zapovídáním záko
nů škodných obecenstvu, zájmům lidu, neb ne
dbale a nedokonale sestavených, získal si přízně
největší na všech stranách, netázal se nikdy,
zdali republikáné neb demokraté zákon takový
sdělali, a zdali jedna neb druhá strana měla
tím získati, ale jen kde zásluh zákonů samých s
nimi nakládal. Byl v den sjezdil v Chicagu 1884
postaven za Čekance pro úřad presidentský s
náměstkem Hendricks-em.
Thomas A. Hendricks (ku vyobrazení na str.
89.) čekanec demokratický v 1884 pro úřad
náměstka presidentova, narodil se na firmě
nedaleko Zanesville, O. v září 1819. Rodičové
jeho přestěhovali se pak do Madison. Ind. k
strýci, kterýž byl kongresníkem a pak guverné
rem státu, pak byl zvolen do spolkového senátu.
Zde se mu dostalo pečlivého vychování od
rodičů i příbuzných v kruzích nábožných pres
byteriánů, k nimž se všichni hlásili. Když bratr
Tomáše šel za kazatele, odebral se Tomáš na
studie do koleje Hanover, chtěje být i právní
kem. Byl předpušlě i před soudy v 1843, brzy
věnoval se politice. V 1818 obdržel od presi
denta Pierce úřad komisaře pozemkového. V
1863 byl zvolen do senátu spolkového, kde
byla demokratická strana v značné menšině, tak

že nemohla nic na svůj účet prováděti. Když
nebyl v úřadě, provozoval velmi výhodně právnictví. Po třikráte byl navržen za guvernéra
státu, a až po třetí, když už ani tu přijmout!
nechtěl, zvítězil po pilném boji volebním. Na
stoupil 13. ledna 1873. Jeho jméno se stalo tak
známé po celé zemi a v 1876 už se ucházel na
demokratické straně o jmenování pro presidentství. Sjezd v St. Louisu ale mu dal místo za
náměstka a uspokojil jeho přátele. V 1880 zase
v C.incinnati že jeho jméno bylo předloženo, ale
nebylo přijato. Po té odebral se s manželkou
do Evropy na cesty a navrátiv se, provozoval
povolání právnické.
Abraham Lincoln (ku vyobrazení na str. 101.)
mučenník svobody zemřel 15. dubna 1865. Den
14. dubna jest výroční den, kdy jeden z nejlep
ších presidentů země této, Abraham Lincoln, v
divadle zrádně přepaden a střelen byl, od kte
réžto rány druhého dne ráno, dne 15. dubna
ducha svého vypustil. Město Washington u
večer oděno bylo v rouše slavnostním, neb
vzpoura jihanň klonila se ku konci, jsouc zlo
mena a major Anderson v ten den opětně vztý
Čil hvězdnatý prapor na zříceninách pevnosti
Surater. Bylo to všude veselí a radování, když
tu telegraf do v?ech úhlů země roznesl zdrcu
jící zvěsť: Abraham Lincoln je zavražděn. —
V udaný den, 14. dubna, president Lincoln ode
bral se dr divadla se svou chotí a několika přá
teli a usadili se v loži. Tu náhle přikradl se za
něho tiše John Wilkes Booth, h-rec (nratr
E Iwina Bootha) — rána z pistole zaduněla a
president klesal s výkřikem se svého sedadla.
Vran vyskočil na okraj lože, v ruce drže blý
štící se dýku a zvolal: „Sic temper tyrannis! ‘
(tak stah se vždy tyranům!“) vyskočil na jevi
ště. „Jih je pomstěn!“ zvolal mezi ustrnué
obecenstvo a zmizel za kulisami. Venku skočil
na připraveného koně a pro nějaký čas unikl
spravedlnosti, leč později přece trestu neušel,
byv jedním z pronásledujících jej vojínů zastře
len. President přenešen byl do protějšího domu,
který nyní obývá redaktor časopisu Washington
Sentinel, pan Shade. Tam položen byl zlehka
na lože, načež byl zbaven všeho zbytečného
oděvu. Dr. Charles Peale prohlížel poranění na
hlavě. « kterého krev se proudem stále řinula,
promíchána jsouc vytékajícím mozkem. Zdálose, že je mrtev, neb srdce netlouklo a Lincoln
ani ne výdech nul. V obličeji však vypadal ná
rodní mučenník jako by sp»l, ni jediný sval
nebyl skřivený. Lékař po ohledání rány zvolal:
„Podejte mi rychle trochu brandy!“ Rozkazu
jeho bylo okamžitě uposlechnuto, a tuto pak
vlil presidentovi do úst. Účinek toho byl pře
kvapuj ící — prsa počala se dmouti a po malé
chvíli vyrazil ze sebe vzdech; byl však krátký a
velice repravidelný. Ihned sešli se členové kabi
netu, aby se uradili, co dále činiti mají, načež
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povolán byl místopresident Johnson. Tento se
dostavil — pohlížel na ubohou oběť msty mlčky,
promluvil jen něco málo slov, načež opětně
odešel· Lincoln dýchal stále slaběji a k ránu,
právě když paprsky sluneční počaly se odráželi
ode zdi budov washingtonských, byla pozornost
hlídačů a lékařů obrácena k nemocném’1.. Počal
sebou trhati, nemoha jaksi dech vyraziti, prsa
jeho se mocně dmula — načež následovalo opětné ticho. Lékaři ohledali tepnu, vyměnili
významné pohledy — president Lincoln byl
mrtev. Takou smrtí sešel se světa muž, jenž
osvobodil prohlášením svým miliony otroků a
postavil je ha roven člověku. Očití svědkové
nikdy nezapomenou ony dojmy, jaké zmocňo
valy se jich a nikdo není s to smutné ty scény
vylíčiti. Česť budiž památce Lincolnově!

Lord Byron George Gordou. (ku vyobrazení
na str. 105.) básník anglický, pochází z prastaré
rodiny šlechtické, narodil ee v Newstead-Abbey
ve Skotsku dne 22. ledna 1788, a žil po delší čas
v divokých horách skotských. První své vzdělá
ní získal na škole Harrowlské, načež se odebral
na universitu Cambridgeskou. V 19. roce vydal
první básně své: ,,TIours of Idleness”, jež byly
v „Edinburg.i Review” velmi přísně pohaněny.
To přimělo Byrona k satyře: „English Bards
and Scotch Reviewers”, plné vášně a z velké
části nespravedlivého neb aspoň přehnaného po
směchu, kterýž později omluvili a všelijak napraviti se snažil. Roku 1809 vydal: ,,'mitations
and Trasanctions from the ancient and modern
classics together with originál poems.” Byron
záhy ztratil rodiče, a dostal se pod poručcnství
lorda Carlisla, jenž byl též poručníkem Miss
Chaworte, do níž se Byron vroucně zamiloval.
Tato láska však nebyla podporována poruční
kem, aniž opětována dívkou, která se stala chotí
jiného. Byron oddal se nyní životu hned hlučně
nepořádnému, líned osamotnělému; vždy však
byl miláčkem společnosti, zvláště ženské; bylť
srdcem besed, jež navštěvoval, a jenom tance
musel se stranili pro nespůsobnost jedné své
nohy. Roku 1809 stal se plnoletým, zaujal místo
své v domě peerův, ale opustil brzo vlast svou
naplněn uenávistí k lidem a opovržením života.
Cestoval Portugalskem, Španělskem. Řeckem,
jež popsal v prvních dvou zpěvích ,.Childe Harolda“. Společníkem na této i na pozdější cestě
byl mu John Hobhouse. Navrátiv se roku 1811
skvěl se ještě více ve společnosti, zvláště v do
mě hlučném lorda Hollanda. Roku 1812 vyšly
první dva zpěvy epické básně , .Childe Harold“
příští lela pak; „The Giaour“, „The Bnde of
Abydos“, „The Corsair“, „Lara“, „Pari&ina“,
„The Siege of Corinlh“ a menší básně, mezi
nimiž óda na Napoleona. R >ku 1815 pojal za
choť Miss Mil bankovou, s níž měl dceru Adu,
avšak se dal rozvesti již za rok pro neshodu
povah. Byron vyznává v básních svých s veli
V
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kým žalem svou vinu a oplakává hořce ztrátu
dítka i manželky.v Cestoval opět Nizozemskem
podél Rýnu do Švýcar a do Itálie, kteroužto
cestu popisuje ve dvou posledních zpěvech
„Childe Harolda“. Žil pak v Benátkách a jinde
na blízku moře Adriatického, podnikal smělé
jízdy na divokých koních, a ploval často mno
hé hodiny (jako když přeploval Hellespont),
Vydal nyní poslední dva zpěvy „Childe Harol
da“, pak vyšly od něho: „Manfred“, „The priaoner of Chillon“, „Beppo“, „Mazeppa“, tnr
chlohra „Marino Falieri“, „Cain“, „Sardana
palus“, „The two Foscari“ a pověstnou báseň
„Don Juan“. Konečně se odebral Byron do
Řecka, aby zde bojoval pro svobodu. Tu jej
zachvátila v Missolunghi smrt následkem ran a
zimnice dne 19. dubna 1824. Obrazotvornost
Byronova, jest nevyčerpatelná v živém líčení
zevnějšího světa, jehož rozličné části úplně sí
podmanila, ale nade vším spočívá témno nespo
kojenosti, přesycení a nenávisti, to co Byron
sám nazývá „gloomy“. Nadšení jeho pro svo
bodu jest náramné a skutkem osvědčené. Cha
raktery jeho jsou pravdivé, ač nevžily s jistotou
provedené a ve všech básních tytéž, a všude:
odlesk jeho vlastního smýšlení, Básnický sloh
jeho jest skvělý, kontrasty rázné, obrazy trefné
a čarovné. Vliv Byronův na hásnictvo vůbec
byl nekonečný. Z básní jeho přeloženy jsou do>
češtiny: „Parisina“ od J. J. Kaliny (Sebrané
Spisy). — „Nevěsta z Abydu“ od J. Friče. V
Praze 1854. — „Vězeň Cbillonský
*
od E. B. Kr
Lumír 1853. II. — „Hebrejské Melodie“ od Lr
Čelakovského, Cas. Mus. 1855 a E. B K. Lumír
1853 II. a jiné menší.
Richard III. (ku vyobrazení na str. 107), po
slední král anglický z rodu Plantagenetského,
narodil se 2. října 1452 na hradě Fotberingay,
padl v bitvě na poli Bosworthském 22. srpna
1485. Byl jedenácté dítě osmého syna Richarda,
vévody Yorského. Tento pocházel po přeslicř
po Lionelovi, vévodovi Clarence’ském, třetím
synu Eduarda IIL, a trůn Anglický tebdáž držel
Jindřich VI , pravnuk Jana, vévody Lancasterského, čtvrtého syna Eduarda III. York byl
hlavou strany, která chtěla linii Lancarsterskou
sehnati s trůnu, ale jest poražen u Wak fieldu
1460 a hned odpraven. Když roku 1461 Richar
dův nejstarší bratr stal se králem, jakožto Ed
uard IV., byl Richard učiněn vévodou Gloucesterským a obdařen statky. V dospělejších letech
prokazoval mnohé dobré a věrné služby králi
bratru svému, zaČež byl odměňován mnohými
důstojenstvími, úřady a statky odňatými vel
možům Lancasterským. S králem sdílel i zlý
osud, uteka s ním do Flander, když roku 1470
hrabě Warwick v čele strany Lancasterské ví
tězil; odtud vrátil se s Eduardem do A.nglie a
hlavně přičinil se o smíření mezi ním a vévodou
Clarenceským, které domu Yorskému opět zjed-
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«alo trůn. Roku 1471 ve dvou bitvách dopomohl
bratrovi k vítězství proti straně protivné, načež
znovu jest skvěle odměňován. Roku 1432 vzal
si za manželku Annu Neville, nejmladší dceru
Warwickovu. Roku 1475 věrně doprovázel krá
le na výpravu do Francie. Když vypukla válka
se Skotskem, učiněn jest Gloucester správcem
království, a roku 1482 vtrhnuv k E linburku
přiměl poražené k míru, jehož vj minky sám u-stanoviL E luard IV. t v dubnu 1483, když
Richard byl v půlnočních stranách. Tento při
táhl k Londýnu a složil se svými slib věrnosti
synovi svému Eduardu V., ale pak zmocnil se
-osoby jeho a uvěznil několik pánů se strany
královny matky. Gloucester jmenován jest ,,o-chrancem a obhájcem říše“ od vlády státní, což
parlament stvrdil- Brzo však, maje zápasiti o
vliv u krále se stranou královny matky, umínil
si povznésti se na trůn sám. Komoří lord Has^jngs jest zajat a bez soudu odpraven, děti Ed
uarda IV prohlášeny jsou za nemanželské, z té
záminky že Eduard IV., dřív než pojal za
manželku jejich matku, vešel byl ve smlouvu s
jinou ženštinou. Stavové ssadili Eduarda V. a
dosadili Gloucestra jako Richarda III. 26. června
1483. Byl-li Eduard V. a jeho bratr Richard ve
vězení zavražděn k rozkazu Richaida III , neví
se Vévoda Buckingham, při volbě Richarda
hlavní stoupenec jeho, nabažil se ho, vešel s
Lancastriány ve spiknutí proti němu, ale zapla
til to životem. Roku 1484 byl také korunován
Eduard, syn Richarda III , ale zemřel téhož ro
ku Roku 1485 zemřela králoyna: Richard byl
v nespravedlivém podezření, že ji otrávil; též
není pravda, že by se byl chtěl zasnoubiti s
neteří svou Alžbětou. Ztratil lásku lidu hlavně
za příčinou výpůjček svých, ale zákonodárství
jeho bylo vůbec dobré. Hrabě Richmondský,
hlava strany Lancasterské, po několika zmaře
ných pokusech učinil nový, aby se zmocnil
■trůnu; s pomocí franc. přistál v přístavě Milfordském 1. srpna 1485 Richard III sebral
vojsko a setkal se s protivníkem na poli Bosworthském 22. srpna; tu zradou pánův něktetrých prohrána jest bitva. Král padl bojuje stat
ně. Mrtvola byla od vítězů zhanobena a pocho
vána od jeptišek Leicesterskych. Richard proto
připomíná se zle v historii anglické, že rozhně
val si obě strany, Lancasterskou i Yorskou, a
že války dvou růží o nástupenství na trůně
zpomrzely se všem myslím až do nastoupení
Stuartň 1603; ovšem Richard nezachoval se v
tom bezúhonně Shakespearova historická dra
mata neustále rozšiřuje křivé náhledy o bojích
anglických v XV. století. Shakespearův Richard
III a lady Anna jsou povahy ideálně. Smrtí
Richarda III. skončila se linie Plantagenetův,
která ve 331 letech (1154 až 1485^ dala Anglii
14 panovníků.
William Shakespear (ku vyobrazení na str

111.) první dramatický básník anglický a jeden
z nejgeniálnějších básníků všech národů a věků,
narozen 23. dubna 1564 v Stratfordu nad Avonem (ve Warwickshiru), zemřel tamtéž 23. dub
na 1616. Otec jeho John Shakespear byl zá
možný soused, jenž zastával rozličné obecní
úřady a naposledy byl prvním konšelem a prv
ním smírčím soudcem, z čehož dá se souditi, že
byl muž rozfašný, ačkoliv ani psáti neuměl.
Manželku měl Marii Ardenoyou, nejmladší
dceru svobodníka Rob. Ardena z Wilmecotu,
a s níž dostal jen skrovné věno dílem na pozem
cích, dílem na úrocích. William byl z osmi dětí
třetí a ze 4 synů nejstarší· Prvrrí leta svého
mlátí trávil v šťastných poměrech rodinných,
neboť otec jeho měl v Stratfordu několik domů,
pěkné jedno hospodářství a v úředním posta
vení svém patřil mezi místní honoraci. Okolo
roku 1578 však počalo se z neznámých příčin
tenčiti jmění Williamova otce, on musel zadlužiti majetek svůj, až i exekuce proti němu
vedena, též musil odstoupit! s obecního úřadu
svého. Dle pověsti vedl Shakespear v tu dobu
živobytí ne velmi pořádné, jmenovitě přičítá se
mu veliká náchylnost k pytlačení. V ten čas
seznámil se s Annou Hathawayovou, dívkou to
o 8 let starší než byl sám, kterou ku konci roku
1582 poial za manželku a která již v květnu
1583 porodila mu dceru. Zdá se, že manželství
toto nebylo příliš šťastné, aspoň v této první
době neoplývali manželé hojností statků, ba
není ani známo, j^kou živnost provozovali. Ně
kolik let žili v Statfordu, kdež jim 20. února
1584 neb 1585 narodila se dvojčata. Po nějakém
čase uznal Shakespear za dobré opustiti svou
choť a hledati štěstí své v Londýně. Praví se,
že ne poslední pohnutkou k tomu kroku bylo
pronásledování, jaké Shakespear snášeti musil
za své pytlačení od jistého rytíře jmenem sir
Thomas Lucy of Charlecote, začež mstil se mu
Shakespear hanlivou písní a později rozličnými
narážkami ve svých kusech. Shakespeai objevil
se v Londýně asi roku 1585-86. Zdá se, že měl
určitý záměr jiti k divadlu, jakož byli před ním
učinili mnozí jeho známí ve Statfordu, s nimiž
se nyní v Londýně shledal. Shakespear tedy
stal se hercem, i počal od samých začátků. —
Shakespear nikdy nedospěl co herec k obzvlášt
ní znamenitosti, i byl jenom hercem ,,ke všemu
potřebným“. I ve svých vlastních kusech hrál
Shakespear pouze podřízené úlohy, jako na př.
v ,,Hamletu” ducha. Nicméně vynikl Shakes
pear za krátko v oboru jiném, totiž co básník.
Dramatické umění bylo tehdáž velice oblíbeno
a nacházelo se v bujném rozvoji, Poptávka po
nových kusech byla veliká, i nehleděno tak pří
liš na původnost, jako na efekt. I Shakespear
vrhl se na spisování kusů pro divadlo, a k vůli
pouhému výdělku, nikoliv snad z pudu povo
lání — on zajisté aspoň v té době nebyl sobě
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věduni toho vznešeného genia, který jej vřaditi
měl mezi nejčelnější básníky. Obyčejně dělí se
divadelní kusy Shakespearovy na tři následující
tlupy: 1. historické činohry, z nichž 3 (Coriola
nus, Julius Caesar, Antonius a Cleopatra) z
dějin římských, 10 (Král Jan, Richard II., Jin
dřich IV.. dva díly, Jindřich V., Jindřich VI.,
tři «lily, Richard III. a Jindřich VIII.) z dějin
anglických; 2. tragédie: Romeo a Julie, Hamlet,
Král Lear a Othello; 3. komédie a hry fantasti
cké: Dva šlechtici Veronští, Komédie omylů,
Marné lásky snahy (Love’s labour’s lost), Konec
vše napraví (Alľs well). Kupec Benátský, Mnoho
povyku pro nic (Much ado about notliing), Ve
selé ženy Windsorské, Veta za vetu (Measure
for measure), Sk rocení zlé ženy (Taming of the
shrew), Jak se vám to líbí (As You li ke it). Co
chcete (Twelfth night or What You will). Cymbeline, Bouře, Zimní báchorka (Winler’s tale),
Sen svatojanské noci(Midsummernight’s dream),
Timon Athénský, Troilus a Cressida, Titus
Andronicus a Pericler princ Tyrský. Sjpsa’ť
pak Shakespear tylo kusy mezi lety 1591 a 1613
a k posledním jeho dramatickým výtvorům ná
ležející Zimní báchorka, Bouře a Jindřich VIII.
Mimo to připisují se mu ještě jiné kusy.
Vodopády řeky Niagary.
O vodopádu nia
garském, tomto největším divu přírody, napsáno
již v Časopisech naších i cizích tolik, že bylo
věru zbytečno šíriti zde slov popisem přírodních
krás jeho. Podáváme tři vyobrazení vodopádu
toho a sice jednu partii jeho známou pod jmé
nem ,,Horše Shoe Falls
*
’ (ku vyobrazení na str.
77), drouhou co „River Bellow Falls” (ku vyo
hrazení na str. 73) a třetí ..Suspension Bridge“
(ku vyobrazení na str. 69). Tyto pohledy, jež
se skytají čtenářovu zraku ve vyobrazeních mu
předložených jsou něčím v skutku velkolepým
a ani popis sebe krásnější, sebe vzletněji nemů
že znázorniti čtenáři krásy ty v plném jejich
dosahu. A nyní něco historického. Prvním
bělochem, jemuž bylo dopřáno spatřit i vodopád
niagarský byl—pokud věrohodně zprávy sahají
—jezovitský misionář P. IlennepiD, kterýž byl z
Francie poslán mezi Indiány roku 1678. Popis,
jakýž on sám o vodopádu podává jest velmi
nesprávný, ačkoli nesprávnost ta nezakládá se
na zúmyslnosti, nýbrž, pouze z omyslu a ne
přesvědčení se původ svůj vzala. Mělť za to,
že výška vodopádu obnáší 600—700 stop a do
mněnku tu čerpal nepochybně z podání Indiánů,
sám se o pravém stavu nepřesvědčiv, což by
také nebyl mohl učinili, nemaje potřebných k
měření nástrojů. Vodopád, kterýž tvoří roz
hraní mezi Spojenými Státy a Kanadou, jest
obklopen pěknými sady, udržovanými oběma
vládama a přírodní krásy jeho i celého okolí
vábí k sobě neustále tisíce cestovatelů, kteří se
v nich pokochávají. — Poslední dobou pracuje
se o tom, aby se celému okolí dostalo důklad

ných oprav a zlepšení a snahy ty, zdá se, ne
minou se se žádoucím cílem. New Suspension
Bridge. Most ten nalézá se osminu1 míle pod
americkým vodopádem a byl odevzdán obecno
sti Čtvrtý den měsíce ledna 1869. Jest to nej
delší visutý most ve světě, neboť má délku 1300
stop. Lana jeho jsou 1800 stop dlouhá, věže
100 vysoké a most nalézá se ve výši 190 stop
nad vodou. Z mostu toho skytá se nejrozkoš
nější vyhlídky na vodopády. Most jest vzdá
len jen dvacet minut cesty od hlavních hotelů
na americké straně. Jakožto dílo inženýrskéhoumění a strojnického důmyslu most ten okra'
šlujc scenerie, kteráž vyvolává obdiv každého»
diváka a již nám všichni národové závidějí.
Pomník prof. Lad. Klácela v Belle Plainey
Iowft. (Ku vyobrazení na strance 171 ) Dne 29,
června 1884 slavili národovci v Iowě slavnostní
den národní odhalením pomníku národního prof,
Ladimíru Kláceloyi, v místě tom zemřelému a
na hřbitově tamním odpočívajícímu. Brzo po
smrti zvěčnělého českého učence a svobodáře,
jenž zesnul 17. března 1882. utvořil se spolekr
jehož správcové byli v Cedar Rapids, Iowa,
který obral si za úkol sebrali příspěvky na pom
ník jemu a během roku sebral na $1200, za
kteréž pomník ten pořídil. Budovatelem pomní
ku byl český sochař Jan Mendlík v Manitowocu,
Wis. Celková výše pomníku jest 11 stop a 4
palce a na hlavním kame'i hlazeném jsou ko
lem následující nápisy. Na straně přední: Vlasť
mne sice uznala, leč za mořem svobody vlaje
prapor; tam Lady vesměrné dílo bude stavěno.
Na pravé straně stojí: Zvěčnělému učiteli svému,
horlivému vlastenci, filosofu, profesoru Lad.
Klácelovi na důkaz vděčnosti postavili američtí
Čechové. Narodil se v České Třebové 7. dubna
1803, zemřel v Belle Plaine 17. března 1882. Na
straně levé stojí totéž v jazyku anglickém a na
zadní straně v latině stojí nápis, překlad z první
strany, od zesnulého pochodící a žádaný, by na
hrobě jeho vyryt byl: Patria me no vit. sed
transatlantica terra auxit et illustrat religionis
opus. V popředí v římse nalézá se kovové poprsí
Klácelovo. Slavnost odhalení vedena byla ze
Cedar Rapids, odkudž nejvíce účastníků přišlo
a kde se také přespolní zástupcové skoro všech
časopisů českých a jiní v sobotu sešli a v neděli
ráno jeli do Belle Plaine, 40 mil daleko západné
po dráze, a byli tam uvítáni: Hned po obědě
sestavil se dlouhý průvod z Čechů i místních
amerických spolků, mezi nimiž byli místní Odd
Fcllows, Templars a Knights of Honor, veliký
počet kočárů a dvě hudby provázely průvod až
na hřbitov jpdnu a půl míle od města vzdálený.
Předseda výboru pomníkového, p. J. Žbánek
zahájil slavnost následující řečí: Přátelé a ro
dáci! S pocity povznešenými, slavnostními, jež
však duch můj sotva dovede odít: v roucho
ohlasné mluvy, vystupují před Vás dnes zde
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shromážděné kolem díla vykonaného, abych co
předseda výboru sejmul roušku, odhalil umělé a
památné to dílo zrakům vášim a odevzdal je
veřejnosti jíž náleží v ochranu. Čestný to pro
mne úkol na nějž po celé žití své hrdým budu,
jakouž čes’nou byla povinnost výboru zvole
ného pro zbudování důstojného pomníka, muži
jenž smýšlením působením i utrpením svým
miláčkem se stal všeho po pravdě pídícího se
lidu českého v Americe. I zároveň šťastná to
pro město naše pro Cedar Ripids náhoda, kte
ráž přiřknula nám předáctví v tomto díle úcty
plné vděčnosti, jež zároveň jest dílem celého
•svobodomyslného čechoslovanstva v Americe,
•dílem eminentně národním, neb přispíváno naň
,ze všech konců této veliké země, kde žije my■slící český duch, a při tomtéž důležitosti i pro
vedením svým dílem slavným, na něž s hrdostí
pohlížeti může malý o llomek národa českého
• do Ameriky se odchýlivší a zde volnou myšlén
,ku pěstující. Třeba jinak žádoucí shoda mezi
námi trpěla, tož dokázali jsme přec, že svorně
dovedeme býti když jedná se o důstojné uctění
památky muže nad jiné zasloužilého, jenž nám
všem stejně sloužil a za tuto součinost horlivou
blízkého i dalekého Češstva této země, kteráž
úkol výboru velice usnadnila a provedení díla
celého uspíšila, vyslovují zde z tohoto místa na
vždy památného dík a uznání nejsrdečnější,
jakož i doufám, že nedostane se zneuznání vý
boru, jejž zastupuji a kterýž po mém a po svém
náhledu učinil seč nejlépe mohl a dovedl a nyní
vyslovuji dík vzácnému zhotoviteli pomníku, za
vlasteneckou svědomitost v každém ohledu —
odhaluji zrakům vaším umělé dílo dů nyslu a
dovednosti české, kteráž p) mnohá a mnohá
leta mluviti bud ; o tom, jak drahým a milým
byl svobodomyslným Cechům americkým jejich
nej přednější, jakož i nejstarší učitel a nezapo
menutelný prof. L'id. Klácel (nyní odhalen pom

ník za hromového volání slávy). Vám pak, Če
chům z Belle Plaine, kteříž účastni jste byli
vzácné té cti, že mezi vámi slavný ten muž, p islední dni živoía záslužného trávil a konečně i
šlechetného svého ducha vypustil, připadá po
vinnost ochránců pomníku Klácelova, nal jiné
pak Vy ochranče jeho a podporovateli v letech
posledních, kterýž nad jiné jste se ho ujímal,
vezměte i tento pomník tu památku jemu daro
vanou ve svou bdělou ochranu, aby neporušena
jsouc byla trvalou ozdobou hrobu, v němž od
počívá tělesná schránka miláčka svého lidu (slo
va tato platila zasloužilému p. F Zíleskému a
nyní z vroucího srdce svého provolávám: Budiž
nehynoucí čest a sláva Klácelovi! a zdar svobo
domyslným Čechům americkým!!! (Dlouho
trvající volání slávy a Na zdar! plnilo celé
okolí a odráželo se tisícerou ozvěnou po celém
kraji).—Pak byly skládány k pomníku věnce od
jednotlivých spslků zaslané a sice od Ustředuí
Jednoty Ces. Dam, jakož i od sborů Anna Náprätkova a Břetislava ze St. Louisu od pí.
Pirklové ze Cedar Rapids, Národní Hlavní řád
Č. S. P. S„ řád Karel IV z Cedar Rapids, řád
MladoČech, Nár. Jednota v New Yorku, spolek
Ochotník z Iowa City, Čtenářská Beseda v Chi
cagu, Slovan Americký z Iowa City, čtenářský
Spolek ze Cedar Rapids, řád Prokop Veliký,
Cedar R ipids Sokol, Těl. Jed. Tyrš ze Cedar
Rapids. —Pak byly čtěny došlé telegramy a po
zdravy ze všech měst hlavních v Soustátí a jich
spolků, jako Svobodné Obce, Sokolských spol
ků, řadů C. S. P. S. a Jednot Českých Dam.
Pak následoval· zpěv „Lyry” ze Cedar Ripids,
hudba pak zahrála národní skladby a pak s
řečniště mezi stromy postaveného přednesli řeči
p> česku p. Šnajdr z Clevelandu, po anglicku
p. K Jonáš z Racina a pak ještě po česku p.
L. Palda ze Cedar Rapids. Hudba zahrála „Kde
domov můj‘* a tím slavnost ukončena.

JARO V ZIMĚ.
)LUNEČNÝ jarní den
ve zvučném ptáků pění
nám k lásce nesouzen —
my začali se milovat
už v podjeseni.

Vlaštovky táhly v dál
a léto na vždy s nimi,
chlad od strništi vál
a s ním ty chmurné pohádky
ledové zimy.

List s 1 lobu opadal
a jíním šedla luka
vlaštovky táhly v dál,
když dotkla se mne na čelo
tvá věrná ruka.

Nebe je mrak a tíž,
duch nejináče,
přitul se ke mne blíž
ty poslední má pohádko,
mé jarní ptáče!

và· MÉSTO BOSTON
White s některými věřícími svého vyznání
Přístavní město Boston jest i svou polo
hou, starožitností a svým účastenstvím na do Ameriky a vymohli si na králi úpis na
dějinách národa amerického velmi zají kus půdy při řece Charles po králi nazva
mavé a popis jeho jest na místě zde i k né a v 1630 přijelo jich na 14 korá
vůli veliké české osadě v jeho středa se bech veliký počet rolníků i řemeslní
ků k založení osady. Dne 6. července
nalézající.
přistáli na břehy v zálivu 4Sálemském.
Přístav bostonský byl bezpochyby na
vštíven už od Normanů starých časně v Za správce měli guvernéra Winthropa.
11 století, tedy na 350 let dříve, nežli Ko Postavili Charlestown. Zkusili ale mno
lumbus na Guanahani přistál byl. · est ho od kurdějí z cesty přinešených, od
totiž známo, že staří Švédové, Norvéžané zimuice, od nedostatku potravy a hlavně
a Danové velmi časně stavěli lodě a pro
nedostatku pitelné vody. To je vyhnalo
jížděli moře daleko široko za kořistí a lu
a osadili se dále v zemi na místě Shawmut
pem se honíce. Už v 861 na jednom lou- (indiánské slovo, značící: živá voda) zva
pežném’svém výletu odkryli Island a kolem ným, kde nynější Boston stojí. Zvali mí
889, tedy 600 let před Kolumbem, znali už sto také Tramount neb Tr mont, od tří
americký Greenland a osadili se tam pod vrchů, které se tu vedlé sebe nalézaly.
Erickem Zrzavým z Dánska, jenž musel Tak se prvně založil Boston od angl ckých
vlasť svou opustiti pro vraždu spáchanou Puritánů. Prvním osadníkem tu byl
a podnikal všeliká dobrodružství v cizině. i Blackstone, episkopální kazatel bývalý.
Počátkem 11. století Biarne, Islanďan, ■ Ten se ale odstěhoval brzo dále, neb ne
který se svým otcem Heriulfem navštívil chtěl s puritány také býti k vůli nábožen
pomoři mnohé země, a jednou bouří jsa ským rozdílným od jejich náhledům svým’
zahnán, spatřil krásné břehy rovné a úrod Usadil se u řeky, která teď nese jeho
né, a když se dostal do Greenlandu, vy jméno: B ackstone river.
právěl o nich Liefovi, potomku Erikonu,
Indiáni zde osazení jmenovali se Massadobrodružnému to muži, a ten v roku 1002 chusettsové. S těmi se guv. Winthrop
navštívil břehy Greenlandu, Labradoru a spřátelil a žili s nimi dobře. Winthrop,
Nové Anglie a přišel také do zálivu Bo otec Bostonu, jak jej zvali, zemřel 26.
stonského, v němž předhoří jedno ( 'oint března 1649.
*
Allerton nyní zvané), nazval „Krossaness.“
Osada rostl * a sami puritáné sem při
Není pochybnosti, že Kolumbus nejspíše cházeli, ale byli velmi krutí pronásledo
slyšel o starých těch výzkumech Norma vatelé všech jiných vyznání, zvláště Kvanů, aneb že snad viděl jejich mapy staré, kerů, které chytali, bičovali, do pustin
na nichž to bylo zaznamenáno a to že v zaháněli, ba i věšeli, chtějíce je obraceti
něm upevnilo víru v zemi na západě za na své vyznání. Guv. Endicot byl zuři
mořem.
vým v pronás'edování tom, jako pravý
Po odkrytí Kolumbovém připluli Jan inkvÍ8itor. Když ale v Anglii dosedl
Cabot a jeho syn Šebestián na břehy No- Karel II., obrátila se politika tam i zde a
voanglické v 1497. Neosadil se tu ale a král poslal zápověď do osady, že nesmí
ještě nikdo, až Angličan Bartoloměj Ga- se Kvekerové pronásledovati více. Král
snold v 1602 přistál zde v maém korábu nařídil zavedení náboženské svobody. jTo
s 32 muži, vystoupili na břeh a na jednom bylo ale pro kazatele jejich a výstřední
ostrovu postavil domek a opevnil jej, če osadníky jimi svedené velmi krutým pře
hož stopy podnes se ukazují. Po něm v kvapením a na místo aby byli vděčni za
1614 kap. John Smith navštívil tyto bře to, reptali zle. Král musel sem posiati
hy a kupoval od Indiánů kožešiny.
vojsko své k vykonání zákonů svých.
Když v 1625 pod Karlem I. anglickým Čtyři komisaři přišli, a ač zastavili proná
nastalo náboženské pronásledování všech, sledování jinověrců, dokud zde meškali,
kdo se nechtěli podrobiti obřadům církve přece hned po jich odjezdu puritáni tím
státem uznané, vystěhoval se kazatel vztekleji pronásledovali každého, kdo se

IF* ohled jiiajmesto Bos ton jve "státu. Massachusetts.^
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hlásil k jiné sektě protestanské, a katolík | né trpce velmi, ale zároveň je to připravůbec ani se nesměl zde ukázati. V 1079 pravovalo k olboji tím zuřivějšímu. V
král posla! nový list, v kterém nařizoval, parlamentu anglickém prvně bylo usnešeže se musí v osadě jeho ponecháti úplná no 1764 ukládati daně a aerickým osadám
svoboda svědomí, a že nesmí býti nikdo a přijat zákon,který vyžadoval, ž$ všechny
nucen chod ti do jejich kostelů proti své listiny obchodní a jiné misí míti kolek
vůli a konati s nimi jejich obřady, ale nic od vlády koupený ve prospěch anglické
to nebylo plátno, neb oni se ohrazovali, že pokladny. Amerikáné nechtěli si to ne
král jim nemá co poroučeti, že mají od chat líbiti, aby parlament, v němž nebyli
koruny anglické svůj charter a ten že jim zastoupení, usnášel o nich bez nich a
jejich práva a výsady chrání. Král poslal vzbouřil se. Vláda poslala sem vojsko,
Edwarda Randolpha s tímto listem do které utlačovalo občany po svém nelid
Bostonu, ale on zkusil velice. Byl nená ském a pánovitém spůsobu.
viděn, jeho sluzi byli přepádani a biti a
První prolití krve vojskem událo se 5.
kdo by jej chtěl poslechnouti, byl považo března 1770, kde na ulici King holičský
ván za nepřítele osady. Když mu bylo jeden účenník pokřikoval po jednom dů
koneěně i smrtí vyhrožováno, ujel do stojníku, že zůstal dlužen za pudrování
Anglie a sdělil vše králi. Nebylo tu jiné vlásenky své. Strážník celnice slyše to,
pomoci a král odvolal jejich charter a udeřil chlapce pažbou přes hlavu, sběh’ se
a Randolph přinesl „quo warranto“ jeho 8 lid, obořil se na strážníka, nastal shon a
poplach, házelo se po vojácích kamením,
sebou 1664.
Nový král Jakub II. poslal sem v 1666 tito konečně vystřelili a zabili 4 občany.
Ještě se rozkvašení to neupokojilo,když
Androse nového guvernéra, který přísně
vymáhal zákony svobody náboženské, ale přivežen sem byl čaj z Indie přes Anglii,
potkal se s odporem krutým. Když pak kdežto Bostonané se zařekli, že Anglii
přišly zprávy z Anglie o přistání Viléma nebudou platiti pražádné clo a raději že
Oranžského do Anglie, vzbouřila se osa nebudou piti žádný čaj. 16. pros. 1773
da v Bostonu, zatkli všechny královské svolali občané veřejnou schůzi a v té na
návrh Johna Rowe, jehož jméno nese jed
úřadníky, pozavírali je do žalářů a zave
dli si vládu dle prvního charteru zase. na ulice v městě teď, usnešeno všechen
Když pak došla zpráva, že Vilím dosedl ten čaj naházeti do moře. Občané při
na trůn, zaradovali se, že protestant jest strojili se za Indiány „ Víohawky“ a v po
zase králem. Dostali nový charter 1692. čtu asi sto osob vstoupili na lodě odpoV tu dobu posedla celou osadu jako ne lodně, vymohli si klíče od podpalubí, a
moc nějaká víra v čarodějnice a čarování. naházeli čaj 342 beden do moře. Anglie
Na tisíce osob, zvláště ženských bylo ža nemohla nic jiného dělati, nežli že poslala
lářováno, mučeno, pá’eno a věšeno pro sem o něco vojska více.
Gen. Gage, velitel vojska, zvěděl, že se
čarodějství. Později ale, když se z ne
moci’té vystonali, litovali zločinů z po
v Concordu sbírá prachu a střeliva od
věry a šílenosti náboženské vykonaných občanů. Poslal tam 800 mužů vojska, aby
na nevinných lidech, ale odčiniti to nemo to vše zabavili. Tu v noci utekl z Botonu
hli, tak že krvavá ta skvrna na jich víře a přes řeku Paul Revere a pobouřil cestou
povaze v dějinách zůstane věčně.
všechny obyvatele do zbraně proti voj
Když pak povstala válka za neodvislost sku. Když vojsko přišlo do Lexingtonu,12
následkem kolkovní daně z roku 1775 mil od Bostonu,postavili se mu tu občané
uložené, hrál Boston velikou úlohu v ní, obránci. Velitel vojska poručil jim roz
jak dějiny války vypisují, k čehož opako prchnout! se, a když nebylo ho uposlech
vání není zde místa nám popřáno, ale jen nuto, nechal do nich střeliti, tak že jich
stručně se o hlavních těch událostech několik bylo zabito. Amerikáné opěto
zmíníme.
vali střelbu a rozprchli se. Vojsko jásalo
Bostoňané byli vždy mezi prvními, kte nad svým vítězstvím, vešlo do Concordu,
ří si nenechali od anglické vlády žádné všechny zásoby tam zabrali a vraceli se
útisky líbiti, ale zastávali si své svobody. do Bostonu. Ale tu už byl všechen lid
Když jim byl charter jejich, listina svo pobouřen ve zbrani. Z každé stodoly, z
bod vzat, osada stala se podrobenou pro každé chatrče, z každé zálohy stříleno po
vincií Anglie a králové posýlali sem vojsku a zbylo hojen několik mužů, když
guvernéry |ze své vůle, nesli to Bostona- přijel jim na pomoc lord Parcy s 1.0Ô0
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mužů a 3 děly. Přivedl je do Bostonu
při dalším ještě obtěžování jim cesty. Na
sta Amerikánů sběhlo se se všech stran k
Bostonu a oblehli je v městě. Z Anglie
přijelo nové vojsko pod gen. Howe, Clin
ton a Burgoyne a 1000 Amerikánů se
opevnilo na Bunker Hill při Bostonu.
Angličané vedli třikráte po sobě útok na
Bunker Hill, ale Amerikáné počkali vždy
se střelbou, áž když byli nepřátelé v samé
blízkosti, pak pojednou počali stříleti
houfně a odrazili je vždycky. Angličané
couvli, zase se sebrali a postoupili, až po
třetím odrázu Amerikáné ohradu vykli
dili. Amerikáné měli 145 mrtvých a 304
raněné. Angličané měli 1054 mrtvé a
raněné. To bylo 16. června 1775. Dne
2. července ujal se gen. Washington ve
lení vojska amerického a vypudil Angli
čany s hanbou z Bostonu 5. března 1779,
když byl dobyl výšiny Dorchesterské, kde
stojí teď jižní Boston.
I lodě britické musely se vykliditi z
přístavu provázeny jsouce 8'řelbou z děl.
Vyklizení Bostonu bylo prvním vítězstvím
Amerikánů bojujících za svobodu.
Po válce za neodvislost a vítězném její
skončení prospíval Boston velice a zkuše
nosti předcházející působily na potomky
poučlivě, tak že se z města toho stalo
město plné lidí moudrých, rozšafných a
pokročilých, jako žádné jiné. V r. 1783
měl Boston 12.000 oby., v 1791 už jich
bylo 19.000 v 2.376 domech; v 1800 j ch
bylo 25.000, v 1820 už 43.000, v 1840 pak
85.000, v 1860 jich bylo 177.000 v 1870
pak 250.000 a v roce 1880 už 364.939 v
41.044 domech.
Popis znamenitostí města.

Při rozdělování města mezi obyvatele
pro staveniště byl ponechán prostor veliký
co náměstí ku cvičení ve zbraních v obje
mu 48 akrů. Také se tu dály popravy a
mezi 1656 a 1660 bylo čtvero osob oběše
no od nábožných puritánů pro čarodějství,
v něž věřili tehdy. Až od 1812 bylo za
povězeno zde popravy odbývati. Místnost
ta jmenuje se „Boston Common.“ Na ná
městí tom stál veliký a starý jílem, jehož
peň měřil 24 stopy 5 s. objemu. Byl s arší,
nežli Columbus snad, neb když sem první
objevitelé přišli, stál tu nejméně 100 let
stár jsa. Prudká vichřice v 1876 jej vy
vrátila k největší žalosti občanů a na jeho
místě stojí teď dva mladé jilmy.

Rybník přirozený ná Common (Frog
Pond) byl přeměněn v umělý časem svým
a zachován. Veliká a krásná fontana
Brewerova jest darem G. Brewera, kupce
v městě v 1868. Byla postavena pro pa
řížskou výstavu, kde obdržela v odměnu
zlatou medalii. Byla ulita v Paříži a
koupena od dárce pro město. Patisky její
nalézají se z litiny v Lyonsu a Bordeaux
a bronzový nechal si udělati místrokrál
egyptský.
Na návrší Flag Staff jest vojenský
pomník 70 stop vysoký z bílé žuly z Mai
ne. V jelenním parku v ulici Boylston
pasou se jeleni v tichosti. Veřejná za
hrada 8 květinami, trávníky, keři, stromy
a rybníky slouží obecnosti. Na mostě že
lezném přes rybník ten se pnoucím jest
socha Venuše vystávající z moře, pak
bronzová socha Washingtona od E. Everetta. Parků jest v měště menších i
větších veliký počet. V Charlestownu jest
pomník Bunker Hill 221 stopu vysoký
obsahující 6.700 ton granitu z Quincy.
Základ jest 30 st. do čtverce a ku konci
nahoře jest 15 st. do čtverce. Celek jest
ve spůsobu čtverhranného jehlance, jehož
poslední kámen kryjící celek jest z jedno
ho kusu a váží 2 a půl tony. Vnitřek jest
dutý a má 295 schodů do výše, kde ze 4
oken jest překrásná vyhlídka. Zák’adní
kámen k'adl v 1826 gen. Lafeyette a Da
niel Webster držel řeč. Cena jeho jest
-$150.000 a byl dohotoven v 1844, kde Da
niel Webster opět řečnil u přítomnosti
pres. Taylora a jeho kabinetu.
Ulice v městě starém jsou křivé a všeli
jak kroucené, což jest pro obchodní, spo
jení nepohodlné. Mnoho ulic ale bylo za
veliký náklad od města narovnáno. Z
počátku byly ulice pojmenovány dle ulic
londýnských, ale později byla jména vět
šiny přeměněna na americká dějinná.
Mezi nejčelnější budovy v městě čítají
se: Radnice na ulici School. Bylá do
hotovena v 1865 za §500.000. Bán její
jest střediště poplachových požárních
znamení telegrafických. Před radnicí na
trávníku jest socha Ben. Franklira 8 stop
vysoká za $20.000 pak socha Josiah
Quincy, starosty bostonského, zhotovena
od Tom. Balia. Zahradní síň na ulici
Tremont, zbudovaná od zahradnické jed
noty státní. Nad ní jsou dvě síně pro
koncerty a přednášky. Atheneum na ul.
Beacon s knihovnou o 115.000 dílech.
Knihovna dějepisné jednotv státní čítá
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50.000 knih a 40.000 spisků. Jednota
přírodovědecká má budovu svou na ulici
Berkeley, kde se nalézají síně k přednáš
kám, pro knihovnu a sbírky přírodní.
Sbírky jsou pro obecnost otevřeny ve
středu a v sobotu. Museum Warrenovo
na ul. Chestnut chová dokonalé kostry
mastodona/ slona a koně k porovnávání
a velmi cenné sbírky. S dovolením správ
ců může je navštívit! každý. Spolková
budova pro postu a celnici na ul. Water,
není ještě dohotovena, ale bude velkolepá.
Pošta už jest tam ale od 1875. Bude státi
$4 000.000 a bude to druhá poštovní bu
dova po New Yorku. Spolková radnice a
spolková lodenice jsou velmi pěkné budo
vy. V loděniční strojírně pracuje 2000
dělníků. Sněmovna státní stojí při Common na Beacon Hill. Báň byla pozlacená
v 1874. U vchodu jsou krásné sochy D.
Webstera a Horace Manna a uvnitř jest
mnoho vzácných poprsí. Po 170 stupních
dojde se na kupolu, odkud jest rozkošná
vyhlídka na celé město a zálivy jeho i
ostrovy v nich. Když sněm nezasedá má
tu každý volný přístup.
Obecní knihovna na ulici Boylston při
Common jest pýchou města. Jest pro
všechny zdarma přístupná. Dary rozlič
nými obnáší fond na kupování kněh
>>105.000; Josuah Bates věnoval k tomu
$50.000 a za $501000 kněh. Hořenní síň
s uje po něm Bates Halí. Knihovna jest
největší v zemi, má 8 odvětví a čítá 360.000 kněh. Město věnuje ročně· na ní
$120.000. Budova nynější byla dohotovena
v 1859 za $365.000.
Sochy památné v Bostonu veřejně po
stavené jsou: Andrew v sněmovně; Ari
stides na náměstí Louisburgu; Columbus
tamtéž, sousoší osvobození otroků na park
Square; Ether v obecné zahradě; Everett
tamtéž, Franklin před sněmovnou,Quincy
tamtéž; Glover na Uommonwealth ave.;
Ilamilton tamtéž; Summer v obecné za
hradě, Washington tamtéž. Webster před
sněmovnou.
Kostelů jest v Bostonu velmi mnoho, a
sice 24 baptistických, 1 katolicko apoštol
ský, 1 christianských, 31 kougregationailstických trinitářskýi h a 31 kongr. unitářských, 23 episkopálních, 2 baptistické
svobodné vůle, 7 židovských, 5 luterán

ských, 28 římsko katolických, 4 metodi
stické, 27 metodistických episkopálních, 2
swedenborgianské, 7 presbyteriánských, 1
reformovaný« h, b2 druhého příští adventistů; 10 universalistických a 9 smíše
ných.
Boston jest uznané středisko literární v
zemi a mělo také první časopis na pevni
ně této založený „The Boston News
Letter,“ vydaný 24. dubna 1704. Dnes má
sedm denníků ' elikých ranních, 6 večer
ních velikých, 6 dvojtýd nníků, 67 týden
níků, 8 nedělních listů, 200 časových
spisů a 1 obrázkový měsíčník „New England Pictorial.“ Denníky jeho jsou:
„The Boston Herald,“ majetník Pulsifer,
100.000 výtisků. „The Boston Post, ť za
ložený 1831, demokratický. „The Daily
Advertiser“, nejstarší v městě, republikán
ský. „The Evening Transcript,“ neodvislý republikánský list. „The Boston ournal,“ republikánský list. „The Daily
Evening Traveller,“ republikánský list za
2c. ,.The Boston Globe,“ demokratický
večerní list za 2c. „The Evening Star “
večerní list neodvislý za lc.
V Bostonu žije asi 70 rodin českých, o
jejichž národním životě ale podáme bližší
sdělení až budoucím rokem, kdy poslední
data obdržíme. Prozatím můžeme sděliti,
že tam byl v 1880 založen řád Č. S. P. P.
podjmenem ,,Vojta Náprstek“ č. 57, kte
rý by uveden první neděli v únoru do
bratrstva pomocí velkořádu státu New
Yorku při čemž bylo přijato členů do
plné podpory 16 a do poloviční podpory
z těch, kt^ří byli přes 45 roků stáří. Dle
poslední čtvrtletní zprávy čítal řád ten
32 údy a měl majetku na 800 v pokladně
své. Následující jsou jména zakládajících
členů řádu toho:

Václav Chadim 32 r., Tom. Proč lázka
39 r., Ant. Hadrbolec 39 r., Jan Kovářík
33 r., Ondřej Zbrofský 32 '., Jos. Ticha 44
r., Vojta Janda 37 r., Vojta Švec 28 r.,
Vatěj Kaula 42 r., Vavřinec Procházka
32 r., Karel Vojsták 40 r., Jos. Zeman
30 r., Václav MošniČka 30 r., Fr. Šejtka
33 r., Jos. Kovářík 20 r., Vojta Král 39 r.,
Jos. Kaula 52 r., Karel Lahvička 48 r.,
Pavel Štěpánek 59 r., Petr Kovářík 47 r.,
Václav Freund 47 r.

OBYVATELSTVO MĚST V SOUSTÁTÍ.
Č'elně.jší města. od -4.000 íialiom dle sčítání v 1S8O, n porovnání se sčítáním 1870»

MESTA

Obyvatelstvo:
1870

Alabama.
Huntsville------Mobile........... —
Montgomery----Selma -----------Arizona.
Tucson — - —
Arkansas.
Little Rock------California.
Los Angeles----Oakland_______
Sacramento----San Francisco· - San J_______
Stnckt.f n______
Colorado.
Colorado Springs
Denver - - _ - _ _
Lpadville______
Silver Cliff_____
Connecticut.
Bridgeport ----Danburv______
Derby............... Enfield___ Gi pen wich_____
Groton - - - _
TTart ford___
Kill in id v_____
Manchester------Meriden - _____
Middletown - —
New
^-5
LJ IT Britain
I 1LU1LI —__— —-·
New Haven----New London —
Norwalk______
Norwir h_____
Stamford_____
Vernon________
Waterburv_____
"Wi n ehester___
Windham__ Delaware.
Wilmington----Dist. Col.
Georgetown----Washington----Florida.
Jacksonville - —
Kev W est_____
Ppnsacola
ULAUlAvVAl« —______
— ————

MESTA

AT a onn

7,007

Sa vannah_______

4,251
21,789
15,389
7,401
10,810
28,235

6,099
37,409
21,891
10,123
12,749
30,709

Illinois.
12,380 13,138

MESTA:

1870 I 1880

1880

Georgia.
4,907 4,977 A then«
32,034 29 132 Atlanta_____
10,588 16.713 A nernsta ____
6,484 7,529 1 Goin mhns___
3,224

Obyvatelstvo:

8,665 8,975
11,873
11,126
A urora______
Belleville
_______
8,146 10,683
5,728 11,183
10,500 34,555 Bloomington -- 14,590 17,180
5,524
16,283 21,420 1 Braidwood _ _
___
6,267 9,011
149,473 233,959 1 Ca irn_
4,625 5,103
9,089 12,567 Champaign----Ghiracrn
_________
10,282
298
977 503,185
10,066
Danville________
4,751 7,733
4,226 Dpcatm· _
7,161 9,547
4,759 35,629 East St. Louis - 5,644 9,185
14,820 FJcin________
5,411 8,787
5,040 XFroenort
X VVMUl V ______ 7,886 8,516
Galena_______ 7,019 6,451
27,643
Galesburg------- 10,158 11,437
18,969
8,753 11,666 Jacksonville -- 9,203 10.927
UAlvU —- —- —— —_____
— — —
7.263 11,657
8,020 11,650 O.Toliet.
Kun
k
akee
5,651
6,322 6,755
5,200 7,847
7,644 7,892 LaSalle_____
5,639
5,124 5.128 Tiineoln._____
37,180 42,015 Litchfield_____ 3,852 4,326
Mattoon—______
————
5,737
5,712 6,921 ^ILUULVVU
Mendot
a
______
4,223 6,462
3,546 4,142
15,540 Molino----------- 4,166 7,800
4,662 5,000
6,923 6,826 Monmouth----11,800 Ottawa_______
7,736 7,834
50,840 62,882 Psirifi_________
3,057 4,373
5,696 5,993
9,576 10,537 Pekin........... - 22,849 29,259
12,119 13,956 Peoria______
3,650 4,632
16,653 15,112 Peru_________
24,052 27,268
9,714 11,297 I Ouincv______
5,446 6915 Rockford------- 11,049 13,129
10,826 17,8061 Rock Island---- 7,890 11,659
4,096 5,142 Springfield - — 17,364 19,743
5,412 8,264 Sterling______ 3,998 5,087
Streator______ 1,486 5,157
30,841 42,478 Waukegan - — 4,507 4,012
Indiana.
11,384 12,578' Anderson__ 3.126 4.126
3,359 4,813
109,199 147,293 Columhus___
Crawfordsville - 3,701 5,251
6,912 7,650 Evansville----- 21,830 29,280
5,016 9,890 Fort Wayne — 17,718 26,880
3,347 6,845 Indianapolis —; 48,244 75,056
Alton_____

Obyvatelstvo;
1870 i 1880

Indiana.
Jeffersonville - - 7,254 9,337
La Fayette - — 13.506 14,860
La Porte_____ _ 6,581 6,195
Logansport----8.950 11,198
1 Madison_____
10,709 8,945
New Albany---- 15,396 16,423
I Richmond___
9,445 12,742
South Bend — 7,206 13.280
Terre Haute — 16,103 26,042
Vincennes.. __
5,440 7,680
Iowa.
Burlington----- 14,930 19,450
Cedar Rapids - - 5,940 10,104
Clinton -__ __
6,129 9.052
Council Bluffs- 10,020 18,063
Creston ___ ___
411 5,801
Davenport----- 20,038 21,931
Des Moines----- 12,035 22,408
Dubnone____ 18,434 22,254
Fort Madison - - 4,011 4,670
Iowa City----5,914 7,123
! Keokuk -__
12,766 12,117
XJJ
—
ILvon
._— —_ —
__— —— v — 4,088 4,095
1 AT arsh al1
■3,218 6.240
Mt. Pleasant---- 4,245 4,410
M nscatine_____ 6.718 8,295
Oskaloosa .
3,204 4,598
Ottumwa_
5,214 9,004
Sioux City----3,401 7.366
Waterloo___
4,337 5.6Ó0
Kansas.
1 Atchison_____
7,054 15,105 t
1 Em nori a .
2,168 4,631
Fort Scott_
4,174 5,372
Lawrencp_
8,320 8,510
Leavenworth - - 17,873 16,546
Ottawa----------- 2,941 4,032
Parsons--------4,199
Topeka----------- 5,790 15,452
Wichita_____
4,911
Wyandotte - —, 2,940 6,149
Kentucky.
Covingtun------ 24,505 29,720^
Frankfort____
5,396 6,958
Lexington__ - - 14,801 16,656
Louisville _
100,753 123,758
Newnort. _
15,087 20,433
Paducah --------6,866 8,036
Louisiana.
Baton Rouge-- 6,498 7,197
New Orleans -- 191,418 216,090
I A· Av

| XX
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- — — — — -

"MESTA:

Obyvatelstvo·

Obyvatelstvo:

MESTA;

1870 1 1880

MESTA;

1870 1 1880

Maine.
Auburn............. An frusta -_____
HancTir_______
Rath_________
Biddeford------Calais-----------Ellsworth------Lewiston___
T-’nrf 1 and______
Maryland.
A nnnnnlis
Jjal LlLLlUrU---- —
Cumberland —
Frpdpripk _____
Massaehusets.
Adams_______
Amherst--------A ndnvpr______
Attleborough -Ppuprlv
Blackstone - · - •Rnatnn__
Brockton ------Cambridge----Chelsea---------Chicoppee------Fall River------Fitchburg ----Gloucester----Haverhill------Holyoke--------Hyde Park----Lawrence - - Lowell----------Lynn -------Malden - --------Marlborough —
Milford----------Natick---------New Bedford - Newburyport - Newton........... -

Massachusets.
6,169 9,555 Weymouth - —
7,808 8,665
18,289 16,856 Worcester------7,371 7,874
Michigan.
10,282 12,651 Adrian..............
5,944 6,173 Alpena · — - —
5,257 5,052 Ann Arbor - —
13,690 19.083 Battle Creek- . ·
31,413 33,810 Bay City.........
Coldwater------5,744 6,642 Detroit----------4Q i jOOtc 331,313 East Saginaw-8,056 10,693 Flint-------------8,526 8,649 Grand Haven-Grand Rapids-12,090 5,591 Ionia--------- —
4,035 4,298 Jackson___ __
4,873 5,169 Lansing______
6,769 11,111 Manistee--------6,507 8,456 M arrniptf.p___
5,421 4,907 IVTnnrnp_
250,526 362,839 IMnskpomn___
8,007 13,608 Niles______
39,634 52,669 Pontiac.______
18,547 21,782 Port Huron —
9,607 11,286 Saerinaw........... 26,766 48,961 Yp-ilaDti..........
11 260 12,429
Minnesota.
15,389 19,329
Faribault------13,092 18,472
Mankato----- 10,733 21,915
Minneapolis - · 4,136 7,088
Red Wing - —
28,921 39,151
Rochester.........
40.928 59,475
St Paul..............
28,233 38,274
Stillvater .....
7,367 12,017
Winona ...........
8,474 10,127
Mississippi.
9 890 9,310
Jackson
...........
6,404 8,479
Natchez
...........
21,320 26,845
12,595 13,538 Vicksburg.........
Missouri.
12,825 16,995
Chillicothe
....
10,191
Hannibal
...........
Northampton - - 10,160 12,172
Peabody --------- 7,342 9,028 Jefl^rson City·
Pittsfield........... - 11,112 13,364 Kansas City .. .
Plymouth------6,238 7,093 Louisiana.........
Quincy.............. 7,442 10,570 Saint Charles · ·
Randolph------5 642 4,027 Saint Joseph· · ·
Salem----- - ---- 24,117 27,563 Saint Louis ·. ·
Somerville----- 14,685 24,933 Sedalia ............
Southbridge — 5,208 6,464 Springfield ....
Springfield - — 26,703 33,340
Nebraska.
...
Taunton______ 18,629 21,213 r .i nenl n
Waltham------9.665 11,712 Nebraska City ·
OmaVin ····»·
.....
Webster - - - 4,763 5,696 vyLuauu
Westfield------6,519 7,587 Plattsmouth · · .
LJILIVU1LI ....

.

· ·

Nevada:
9,010 10.570 Carson City ..
8,560 10,931
41,105 58,291 Gold TTill .
Virginia City ..
8,438 7,849 N. Hampshire.
6,153 Concord ...........
7,363 8,061 Dnupr . ..............
5.838 7,063 ppnp ....
7,064 20,693 Manchester · ·. ·
4,381 4 681 ; Nashua.····..
79,577 116.340 Portsmouth · ·
11,350 19,016 New Jersey.
5,386 8,409 Atlantic City...
3,147 4,862 Bridgeton.........
16,507 32,016 (Jamdpn ......
2.500 4,190 Elizabeth.........
11,477 16,105 Gloucester · · · ·
5,241 8,316 Harrison...........
3,343 6.930 PTnhnkpn ......
4,000 4,690 Jersey City· · ··
5,086 4.930 Newark ......
6,002' 11,262 New Brunswick
4 630* 4,107 Orn Tl crp .......
4,867| 4,500 Paterson...........
5,973' 8,887 Plainfield.........
7,460 10,525 Trenton...........
New lEexieCo
5,471 4,984
Sa n tp Fp ......
New York.
3,045 5,415
A 1 han v...........
3,482, 5,550
13,066 46,887 Amsterdam· .. ·
A lihnrn ......
4,260 5,876 ilUUUl LI · ······
3,953 5,103 Binghamton ..
20,030 41,473 Brooklyn.........
Rnffaln .......
4,124 9,055
G, »h npa .......
7,192 10,208
Edgewater · · · ·
Rl miro .......
4 234 5,204 Flushing...........
9,057 7,058 ilpnpva .......
12,443 11,814 Gloversyille · ·
Hoosick Fall·?
3,978 4,078 Hornellsville· · ·
10,125 11,074 FT ndann ......
4,420 5,271 Tt.h aca . ..............
32,260 55,785 Jamestown....
3,630 4,325 LX
Ri1 L!n orc0 tL vnnLI ·. ·. ·. ·. ·.
5,570 5,014 Lan singburgh ·.
19,565 32,431 Lock port.........
310,864 350,518 I,or Tsl an d Gi t v
4,560 9,561 Middletown · · ·
5,555 6,522 VVpw
VY Rriirhtnn
L.J L 1 iillvv LI ·1 ·
Newburgh «...
13,003 New York ....
6,050 4,183 Ogdensburgh · ·
, 16,083 30.518 ( JQWPfTG ...... 1 1,944 4,175 Port Jervis. . . ·

Obyvatelstvo:

1870 1 1880

7,048

4,229
4,207
4,531
10,917

12 241
9,294
5,971
23,536
10,543
9,211

13,843
11,687
6,784
32,630
13,397
9,690

5,447
1,043
8,722
6,830
41,659
20,045
20,832 28.229
5,347
3,682
6,898
4,129
20,297 30,999
82,546 120.72'3
105,059 136,508
15,058 17,166
9 348 13,207
33,579 51,031
8,125
5,095
22,874 29,910
4,765

6,635

69,422 90,758
9,466
5,426
17,225 21,924
12,692 17,317
396,099 566,663
117,714 155,134
19,416
15,357
•··· ·
8,044
15,863 20,541
6 683
ß,223
5,878
5,521
4,518
7,133
4,530
8,195
4,552
8,670
8,615
9,105
8,462
9,357
5,336
18,344
7,432
6,372
12,426 13,522
17,129
6,049 . 8.494
12,679
17,014 18,049
942,292 1,206,299
10,341
10,076
20,910 21,116
8,678
6,377

Obyvatelstvo :|

MËSTA:

ME ST A:

1870 1 1880
New York.
Poughkeepsie - - ! 20,080 20,207
Rochester------- 62,386 89,366
Rome................ 11,000 12,194
SaratogaSprings 7,516 8,421
Schenectady— 11,026 13,655
Seneca Falls - - 5,890 5,880
Sing Sing----4,696 6,578
Syracuse--------- 43,051 51,792
Troy................... 46,465 56,747
Utica------------ 28,804 33,914
Watertown----9,336 10,697
West Troy----- 10,693 8,820
Yonkers--------- 12,733 18,892
North Carolina.
New Berne----5,849 6,443
Raleigh - — _ _ 7,790 9,265
Wilmington — 13,446 17,350
Ohio.
Akron------------ 10,006 16,512
Alliance--------- 4,063 4,636
Ashtabula.........
1,999 4,445
Belaire---------4,033 8,052
Canton ----8,660 13,258
Chillicothe - — 8.920 10.938
Cincinnati----- 216,239 255,139
Cleveland------- 92,829 160,146
Columbus----31,274 51,647
Dayton.............. ! 30,473 38,678
Fremont--------- 5,455 8,446
Hamilton------- 11,081 12,122
Ironton---------5,686 8,857
Mansfiefd.........
8,029 9 859
Mt. Vernon----4 876 5.249
Newark----- - - 6 698 9,600Portsmouth — 10 592 11,321
Sandusky ------- 13,000 15.838
Springfield----- 12.652 20,730
Steubenville — 8,107 12,093
Tiffin-----------5,648 7,879
Toledo.............. 31,584 50,137
Xenia........... — 6,377 7,026
Youngstown - - 8,075 lu,43o
Zanesville - —
10,011 18,113
Oregon.
Portland--------- 8.293 17,577
Pennsylvania.
Allegheny·------- 53,180 78,682
Allentown----- 13,884 18,063
Altona----- - - 10,610 19.710,

Obyvatelstvo:

MESTA:

1870 i 1880
Pennsylvania.
Ashland--------Bethlehem----Carlisle---------Chester..............
Columbia------Corry................
Danville............
Easton---------Erie................ - Harrisburg —
Johnstown - —
Lancaster -__
Mahanov----Meadville------New Castle —
Norristown - —
Philadelphia —
Phoenixville---Pittsburgh----Pittston --------Pottsville------Reading--------Scranton------Shamokin------Shenandoah ---S. Bethlehem - Titusville..........
Wilkesbarre —
Williamsport
York...................
Rhode Island.
Bristol---------Lincoln
Newport...........
Pawtucket----Providence - —
Warwick----- Woonsocket —
South Carolina.
Charleston----Columbia------Tennessee.
Chattanooga —
Knoxville------Memphis------- Nashville..........
Texas.
Austin..............
Brenham----------

5,714 6,052
4,512 5,193
6,650 6,209
9,485 14,997
6,461 8,312
6 809 5,277
8,436 8.346
10,987: 11,924
19,646 27,737
23,104 • 30,762
6,028 8,380
20,233 25.769
5,533 7,181
7,103 8,860
6,164 8,418
10,753 13 063
674,022 847,170
5,292 6,682
86,076 156.389
6,760 7,472
12,384 13,253
33,930 , 43,278
35,092 ! 45,850
4,320 * 8,184
2,951 i 10,147
3,556 4,925
8,639 9,046
1 ‘,174 23,339
16,030 18,934
11,003 : 13.940
5,302
7,889
12.521
6,619
68,904
10,453
11,527

6,028
13,765
15,6)3
19,030,
104,857
12,164
16,050

48,956 j 49.984
9,298 10,036

6,093 12,892
8,682 9,093
40,226 33,592
25,865 43,350
4,428 11 013
2.221 4,101

Obyvatelstvo;

1870 1 1880
Texas.
Brownsville---Dallas............. - Fort Worth__
Galveston------Houston--------Marshall--------San Antonio - Sherman------- Waco........... —
Utah.
Ogden----------- Salt Lake------Vermont.
Bennington —
Burlington - —
Rutland--------Saint Albans -Virginia.
Alexandria----Lynchburg ----Norfolk--------Petersburg - —
Portsmouth---Richmond..........
W. Virginia.
Charleston----Parkersburg —
Wheeling------Wisconsin.
Appleton.........
Beloit-----------Eau Claire----Fond du Lac—
Green Bay - —
Janesville------Kenosha ------La Crosse.........
Madison--------Manitowoc----Milwaukee----Neenah ---------Oconto------- Oshkosh--------Portage - -..........
Racine----- —
Sheboygan ----Stevens Point-WatertowD----Wausau............

4,905

13,818
9,382
1,920
12,256
1,439
3,008

4

4,038
10,358
6 636
22,248
16,513
5,624
20.550
6,093
7,295

3,127 6,069
12,854 20,768

5,760 6,333
14,387 11,365
9,834 12.149
7,014 7,193
13,570
6,825
19,229
18 950
10,590
51,038

13,659
15,959
21,966
21,656
11,390
63,600

3,162 4,192
5,546 6,582
19,280 30,737
4,518
4,396
2,293
12,764
4,666
8 789
4 309
7,785
9,176
5,168
71,440
2,655
2,655
12,663
3,945
9,880
5,310
1,810
7,550
1,349

8,005
4,790
10,119
13,094
7,464
9,018
5,039
14,505
10,324
6.367
115,587
4,202
4,171
15,748
4,346
16,031
7,314
4,449
7,883
4,277

„DUCH ČASUÍ6, nedělní obrázkový list svobodomyslný, jenž stojí ročně jen $2.00, a přiná
ší četná vyobrazení zajímavá a zábavná, jakož i podobizuy vlastenecké z Čech a z Moravy, jakož
i z Ameriky a jiných zemí, počal uveřejhovati velezajímavý a poučný obrázkový spis pod jmeneno
Svatá Biblí pr
o
*
zasmání,
dle vnuknutí ducha svátého vykládána od F. B. Z., sestávající z obrázků samých a jejich vvkladů, Předplaťte se v čas, neb nebylo ještě nic podcbně zajímavého ajjpoučncho vydáno tiskem.

/

Tabulka ukazující rozdíl denní doby, vzdálenost od města New Yorku, délku jízdy poštovního vlaku z New Yorku a sazbu
cen železničních za dovoz na dráze z New Yorku do rozličných větších míst v Soustátí.
Poznamenání. — Poněvadž se sazba dopravy í čas rozličných vlaků na dráze často mění o něco, jsou čísla tato přibližně jen správná.

Jmeno mösta.

Vzdále
Čas
Cas kdy>. nost p<
Sazba
jest v N Y. dráze z pošiy z železu,
12. hod. pol. N. Y
N.Y. z N Y.

Albany NY......... 12:01 odp
Auburn NY......... 11:50 dop
Baltimore Md ·... 11-50 dop
Bangor %Me........... 12.21 odp
"Rnef nn TVTna« .....

12 12 odn

Bridgeport Con · · · 12:03
Brooklyn NY . . · 12:00
Buffalo NY·... 1 11:40
Burlington Iowa . 10:51
Charleston SC··· 11:36

Cincinnati 0.........
Cleveland 0.........
Columbus 0 · · ·
Concord N II · · · ·
CouncilBluffs Iowa
Davenport Iowa · ·
Dayton 0..............
DenverCol............
Des Moines Iowa ·
Detroit Mich.........
Dubuque Iowa· · ·
Easton Pa...........
Elmira N Y.........
Evansville Ind · · .
Fort Wayne Ind · ·

odp
pol
dop
dop
dop

11:18 dop
11:29 dop
11:24 dop
12:10 odp
10:84 dop
10:53 dop
11:19 dop
9:57 dop
10:42 dop
11:24 dop
10:54 dop
11:55 dop
11:49 dop
11:07 dop
11:15 dop

míle
145
881
319
188
478
233
59
2
424
1120
804
913
<7 1 O
758
585
636
274
1389
1096
709
1982
1270
776
1103
76
275
995
765

hodiny

’

i

1

1

4:15
5*> · 15
9:30
6
19:40
8
2
i
14
47
33
35
28
20
22
10:30
56
41:40
25
92
51.10
24
43
2:30
22.30
36:25
29

S
3
95
6
6
12
ß
1

9
27
24
20
••V
18
13
16
7
35
26
17
59
31
15
26
2
7
25
16

ct
10
50
58
20
00
00
30
02
25
25
00
00
00
00
25
15
50
00
50
75
20
00 l
601
25
25
00
75

Jméno města.

Vzdále
Sazba
Cas když nost pc> Čas
jest v N.Y., dráze z: poštv železn.
z N. Y z N. Y.
12 hod. pol. N. Y.

míle

Galveston Tex · · · 10:37 dop
Rnrrisbur <· Pa. . . . 11 '49 den
Hartford Conn .. 12:05 odp
Indianapolis Ind · · 11:12 dop
Kansas City Mo · · 10:37 dop
Keokuk Iowa · · · · 10:50 dop
Leavenworth Kans 10:37 dop
Little Rock Ark. · 10:47 dop
Louisville Ky · · · · 11:14 dop
Lowell Mass......... 12:10 odp
Memphis Tenn· · · 10:55 dop
Milwaukee AV is · · 11 :05 dop
Mobile Ala........... 11:04 dop
Montgomery Ala - · 11:10 dop
Nashville Tenn . · 11:09 dop
Newark NJ......... 11:59 dop
Newburgh N Y · · 12:00 pol
Newberry port Mass 12:12 odp
New Haven Conn- 12:04 odp
New Orleans La · - 10:56 dop
NewportR I......... 12:11 odp
Norfolk Va........... 11:51 dop
Northampton Mass 12:05 odp
Norwich Conn · · · 12:07 odp
Ogdensburgh N Y 11:54 dop
Omaha Neb......... 10:32 dop
Philadelphia Pa - . 11 $5 dop

1789
183
113
826
1343
1128
1369
1411
868
245
1245
998
1236
1056
1053
10
63
270
77
1377
185
372
156
140
374
1406
89

hodiny $
97:30 49
5:10 5
3:45 2
19
30
32
60
48
26
32
62
54:20 42
22
35
7
9
50
32
40
23
40
52
32
45
29
43
:30
2:35 1
9:20 7
2:45 1
42
58
2
10
18
8
3
6
5:15 2
14:30 9
56:20 36
25
2

Cl
25
50
65
00
75
25
75
85
00
00
00
00
75
90
45
20
45
00
75
75
00
50
65
00
«0
00
50

Jméno města.

Vzdál e
Čas když nost pc> Čas
Sazba
jest v N.Y,, dráze z; potšty 2: železn.
12 hod, pol, N . Y N. Y. z N. Y.

Pittsburg Pa......... 11:36 dop
Pittsfield Mass · · · 12:02 odp
Portland Me......... 12 15 odp
Poughkeepsie N Y 12 :00 pol
Providence R I · · · 12:10 odp
Richmond Va· · · · 11:46 dop
Rochester NY··· 11 43 dop
Sacramento Cal · · 8:50 dop
St Louis Mo.... 10:55 dop
St Paul Minn · · · 10-44 dop
Salt Lake City Ut. 9 .28 dop
San Antonio Tex 10.23 dop
San Francisco Cal 8:46 dep
Savannah Ga · · · 11:32 dop
Springfield Ill.... 10 58 dop
Springfield Mass · · 12:05 odp
Syracuse N Y · · · · 11:5l dop
Terre Haute Ind · · 11:07 dop
Toledo O.............. 11:22 dop
Trenton NJ - - · 11:54 dop
Troy NY............ 1.1:58 dop
Utica NY.............. 11:56 dop
Vicksburg Mi«s ·. · 10;53 dop
Washington DC·· 11:48 dop
Wheeling W Va . 11:33 dop
Wilmington, Did · 11:54 dop
Worcester Mass·. 12 10 odp

mile
445
161
341
76
189
343
374
3183
1066
1322
2476
1952
3273
9 ’9
1032
139
293
899
706
58
151
240
1287
228
511
118
193

hodiny S
12
15
3
6
9
14
1
3
6-30 5
12
13
7
10
146 15 136
24
38
31
54
120
115
67
104
136
151
39
25
42-30 24
4.30 3
8:30 6
21
32
16
24
1:30 1
4:20 3
7.30 5
63:30 39
8
7
21
14
3
3
4
7:1

ct
50
50
00
46
00
85
70
00
25
35
50
05
00
00
00
30
06
25
25
75
15
00
25
50
25
10
65

Počet volitelských hlasů pro presidenta z každého státu při každé presidentské volbě od první do dvacáté páté poslední, od 1789 do 1884.
I
«1 ■
a 4 5 a θ 7 8 9 lOall 12 13a14 15 16- L7al8
1
5©
Ci
o
Tť
CC
00 CQ
•C o Μ« CO C<1
ΟΊ o o
o
o co
ι.τ
X
o o O o r—t R—< CT : Ol CN CO το 'Ψ CC CO ου
b· c:
L- I— 00 GO CO oo CO 00 X x 00 X 00
r—· r—< r—
»—í F—' r— — -i r—’ 1 1 H r—< r—t — r—
1
7 71
q 9
9
5
3
4
3
3
3
4
— —
1

STÁTY.

Alabama...................
Arkansas .....................
California............
Colorado..............
Connecticut · · · ·
Deleware............
Florida..............
Georgia ..............
Illinois.............. ·
Indiana................
Iowa.....................
Kansas ..............
Kentucky .........
Lousiana .....
Maine..................
Maryland......... <
Massacliusets · ·
Michigan.........
Minnesota · · · ·
Mississippi ....
Misscuii............
Nebraska.........
Nevada..............
New Hampshire
New Jersy · · · ·
New York·· ··
North Carolina ·
Ohio ................
Oregon’..............
Pennsylvania · ·
Rhode Island . ·
South Carolina.
Tennessee.........
Texas ..............
Vermont............
Virginia ............
West Virginia .
Wisconsion...»
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KALENDA R pro rok 1885 s bohatým obsahem a povodní
mi obrázky vyjde v měsíci listopadu. Cena 3.5 ctu. Jest
to nejlevnější český kalendář co vydán jest a každý kdo si
jej objedná nalezne v něm čtení ku svému uspokojení.

NĚCO ZE ZÁKONŮ.
Zákony obchodu v denní potrebe.

Pakli nota jest ztracena neb ukradena, není
vystavovatel vyproštěn ze závazku placení,
nýbrž on musí ji zaplatiti, jakmile se vykáže
věc, za níž notu dal a mnoho-li její jest obnos.
Noty nesou úroky pouze když to v nich stojí
psáno.
Principálové jsou zodpovědní za obchodní
jednání svých jednatelů.
Každý jednotlivý člen obchodní firmy spnleč
né jest zodpovědným za celý obno3 dluhů firmy
své, leda v případu, že jeho společenství jest
zvláštní.
Nikdo se nemůže vymlouvati, že nezoal zá
kona, neboť jej to od trestu za přestoupení jeho
nezachrání. Každý občan jest povinen znáti
zákon každý jeho se týkající.
Zákon neváže nikoho, aby činil věci ne
možné.
Smlouva bez considerace nějaké nemá plat
nosti.
Nota vystavená v neděli nemá platnosti.
Smlouvy zhotovené v neděli nemohou se vykonávati.
Nota vystavená od nedospělého neplatí.
Smlouva uzavřena s nedospělou osobou jest
neplatná.
Smlouva uravřena s osobou pomatenou není
platná.
Nota získaná podvodem, aneb od osoby opilé
nemůže býli kolektována.
Podpisy učiněné olůvkem jsou před zákonem
platné.
Podvodem jest každé zakrývání podvodu.
Jednání jednoho podílníka firmy váže všechny
ostatní.
,,Value received” (hodnota obdržena) obyčej
ně stává na notě a má státi, ač není to nezbyt
né. Není li to napsané, vyrozumívá se to pod
zákonem, aneb se to může dokázati.
„Checky” a ,,drafty” musí býti předloženy k
výplatě bez všech nepotřebných odkladů.
,,Checky“ a ,,drafty“ musí býti předloženy k
výplatě během obchodních hodin, ale v této
zemi jest povolen i ostatní den a večer, vyjma
na bankách.
Pakli platitel checku neb draftu změnil své
obydlí, musí držitel jeho nechati záležeti si na
tom aby jej nalezl.
Kdož drží check jakožto bratel neb jinak, a
přenesl by jej na jiného, má právo státi na tom
aby check ten byl předložen ve svůj určitý den
neb aspoň v následující.
Když na notě není udána doba, kdy jest k

vyplacení, považuje se za vyplatitelnou na po
žádání.
Doba výplaty noty nějaké nemůže býti obmezena na nějakou okolnosť Slib musí býti
určitý.
Učet (bili) může býti napsán na jakémkoliv
papíru neb jeho náhradě, buď inkoustem neb
olůvkem.
Bratel musí býti zejména udán na notě, leč
by byla výplatná přinašiteli.
Pakli dopis obsahující protest na nezaplacení
byl by dán na poště a zdržen tam neb opožděn,
není to vinou strany, která oznámení to činí.
Oznámení obchodu posýlá se buď na místo
obchodu neb na místo obydlí strany dotyčné.
Držitel noty může oznámiti protest buď indorsatorům její, neb jen jednomu, a sice tomu
poslednímu, který musí tak sděliti svému před
chůdci a tak dále. Každý indor-<ator musí posiati
oznámení to téhož neb následujícího dne nej
déle. Ani neděle, aniž jiný úíadní den sváteč
ní se nepočítá při počítání času k dodání ozná
mení toho.
Ztráta účtu neb noty nedostačí k nedodání
povinného oznámení protestu.
Když dvě neb více osob co podílníci jsou
společně zodpovědný za notu n< b účet, postačí,
když se povinné oznámení učiní jen jednomu z
nich.
Pakli nota neb účet přenese se co záruka, neb
co splacení budoucího dluhu, obnoví se dluh
ten, pakli nota neb účet jsou odmítnuty (dishonorovány)
Indorsace může se napsati na tváři neb zadu
noty.
Indorsace může předejiti svou vlastní zodpo
vědnost k soudům, když napíše „without recourse“, neb slova podobná.
Všechny požadavky, které nespočívají na
pečeti a judgmentu, musí býti předloženy soudu
během še-ti roků, od doby, kdy vznikly.
Částečné zaplacení dluhu po vypršení doby
určené zákonem obmezovacím obživí celý dluh,
a pob edávka jest dobrá pro dalších šest roků
ode dne této částečné splátky.
Ústní slib o zaplacení učiněný bez podmínek
obyčejně postačí k vyvolání pohledávky jinak
obmezovacím zákonem za propadlou považo
vané.
Pakli v dobu, kdy jest dluh dospělý, nalézá
se dlužník mimo stát, nezapočne oněch šest roků
běžeti, dokud se byl nevrátil' Když pak opustí
stát, počítá se další doba stejně; jako by ve stá
tu byl.
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Ústní smlouva musí se dokázati svědectvím.
Písemní smlouva dokazuje se sama. Zákon dá
vá přednosti svědectví písemnímu před ústním,
poněvadž jest ono určitější.
Nižádné svědectví nemůže bytí podáváno na
poražení psané smlouvy; ale může se přijmouti
přece k její vysvětlení, pakli smlouva nějakého
vysvětlení potřebuje.

Zákony a pravidla poštovní.

Za všechna psaní a jiné zásylky musí bytí
poštovné vyplaceno při odevzdání na poštu, ji
nak pošta nic nedodá a p9aní nevyplacené pošle
do ,.mrtvé pošty“ ve Washingtonu, odkud se te
prve jich zasylatel hledá po jich otevření, pakli
lze ji nalézti a když ne, přijdou k spálení. Kaž
dý pisatel psaní má toho tedy dbáti, aby nejen
napsal nadpis na obálce správný, vyplatil list,
ale aby také v psaní byla jeho adresa dobrá a
celá a nejen jméno. To budiž při každém psaní.
Když jest psaní těžší, nežli jest obnos vyplace
ný, nedojde, leě že se oznámí adresátu, že proh
jest na poště takové psaní, které může obdržeti,
když doplatí; nedoplatí-li, pošle se list do „mrt
vé pošty.“
Poštovné za každý list pro celé Soustátí, po
kud neváží více nežli půl unce, obnáší 2 centy,
do Evropy 5 centů; pakli váží list jen o trochu
více, kp. £ Unce, musí se zaplatit dvojnásob to
lik, do Soustátí 4c. a do Evropy 10c.

Poštovní lístky (postál cards) posýlají se do
celého Sonstátí za 1 cent, do Evropy za 2 centy.
Kdyby ale na straně adresní stálo dosti málo
připsáno vedle adresy, musí se zaplatiti jako za
nějaké psaní.
Poštovné ze zaslaných kneh, novin, rukopisů a
podobných věcí, obnáší jeden cent za každé dvě
unce váhy pro Soustátí i pro Evropu a za kaž
dou ěásť dvou uncí přes to ještě jednou tolik.
Balík ale nesmí vážiti více nežli 4 libry, sice jej
pošta nepřijme. Kdyby do takového balíku,
který musí býti otevřený, bylo přiloženo něco
psaného, musí se zan platiti poštovné, jako za
psaní tak těžké, aneb i pokuta, když se vypátrá
kdo to zaslal proti zákonu.
Když chceme nechati list neb jiný balík regi
strován, stojí to dalších 10 centů
Zasylání peněz děje se nejlépe a nejpohodl
něji pro obě struny v registrovaném listu neb po
,,money order“ (poštovní poukázka). Při zásylce peněz v ,,money orderu“ ať si pamatuje
každý, že na své poště obdrží poukázku na mo
drém papíru, a že tuto musí zasiati ve svém psa
ní tomu, komu platiti chce, neb ten obdržitel
musí tu poukázku dostati do ruky, aby se mo
hl za ni o peníze na poště hlásiti. Někteří lidé
nechávají si poukázku tu v ruce, myslíce, že

jest to dosvědčení pro ně, že peníze vyplatili.
To není dobře. Oni si mohou opsati z ní číslo
poukázky a datum na svůj důkaz, ale poukázku
musí posiati, sice nastane jen zdržování a dopi
sování marné. Kdyby se money order ztratil,
může se dostati opis jeho (duplicat) a peníze
takto zaslané nikdy nemohou přijití k ztrátě.
Mnoho objednavatelů si přejí zaslání knihy
neb jiného zboží na dobírku po poště Těm
sloužiž na vědomí, že pošta naše nepřijímá nic
ns dobírku, neb k tomu jsou zde dopravní spo
lečnosti
zvané, u kterých každá zásylka na dobírku (C. O. D.) přijde dráže, nežli
poštou, poněvadž musí objednavatel také ještě
zaplatiti společnosti za dodání peněz jeho za
silateli. To se vyplatí při větších zasylkách.
ale při malých zasylkách do $1 neb do $2 se to
nevyplácí, neb se obyčejně musí zaplatiti 25ct.
za zásylku peněžní zvlášť. Nejlépe učiní kaž
dý, když pošle malý obnos peněz na poštovní
notě (postál note) neb v poštovních známkách
ve psaní napřed a má bez útrat a nepříjemností.

Zákony o priobčaní.
Když se přistěhovalec chce státi obxanem
Soustátí — a ani jediný by toho neměl opnmenouti, neb jest to jeho vlastní prospěch — řídiž
se dle následujících zákonů:
1. UcházeČ o občaství musí býti nejméně 2t
rok stár a hned jak přijede do země, může si
vyzvednouti první občanský list před soudní
stolicí ustanovenou.
2. Při tom odpřísáhne, že se vzdává pod
daností dosavádnímu svému panovníku neb
jeho vládě a že si přeje státi se občanem Sou
státí. Pakli nese nějaký šlechtický titul, musí
se ho zřetelně vzdáli. O jeho přihlášení zane
se se do knihy soudní oznám ní a on dostane
první list. Tento jej ale nečiní ještě občanem a
jen v některých státech může už na první list
hlasovati. Aby se stal občanem plným musí
býti v zemi nejméně pět let a sice dva roky
musí míti už první list v rukou,když se přihlásí
o druhý list.\\KYl·. se občanem stává. K tomu mu
sí při věsti před soud svědka, který odpřísáhne, že
on nejméně pět let jest v zemi a má nejméuě
dva roky první list svůj a bydlí ve státu tom
nejméně jeden rok, jakož i že jest spořádaný
člověk. Oberží na to list druhý a jest plným
občanem, může hlasovati při všech volbách a
má ochranu Soustátí, kdyby byl na cestách v
cizině.
Když přistěhují se do Soustátí mladíci, méně
nežli 18 roků stáří, nepotřebují si vyzvedali
první listy, ale mohou se přihlásiti o druhý list
hned, jakmile v zemi bydleli pět roků a sice
dva roky po svém 21. roku stáří.
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Zákon o domovinách (homestead).

Každý občan Soustátí a každý přistěhovalec,
který si byl vyzvedl aspoň první občanský list,
může obdržeti zdarma statek od vlády v objemu
1G0 akrů vládních pozemků, a sice tam. kde ta
ková pozemky ieště jsou a můžesi ty nej příjem
nější mu vybratí. K dosazení takového pozem
ku, který ,,homested” (Čti hóumsted, domovina)
sluje, třeba učiniti následujících kroků: Když
si pozemek takový vybral v některém státu neb
území, přihlásí se u úřadu pozemkového, k ně
muž část krajiny té Dáleží, podá žádost za poze
mek ten, vykáže se prvním neb druhým občan
ským listem a že jest pres 21 roků stár a hlavou
rodiny. Při tom zaplatí za vyměření pozemku
toho asi $10 neb $20 a obdrží pozemek ten sobě
vykázaný a upsaný, ale musí se na něm usaditi
a nejméně pět let na něm procovati a jej obdě
lávat!. Za pět roků teprvé dostane od vlády po
přihlášení se čistý úpis na pozemek ten a může
pak jím naložili dle libosti, i prodati jej a za
bratí pozemek jiný. Kdyby během prvních pět
roků zemřel na tom pozemku, musí jeho rodina
a dědici tu zůstati a déle role obdělávati, což
když se po vyplynutí těch pěti let dvouma
svědkama dosvědčí, obdrží rodina jeho úpis
ten čistý. Kdyby podmínkám těm nedostál
připadá pozemek ten zase vládě zpět. Kdo by
chtěl pozemek ten koupiti před vypršením těch
pět let, může jej od vlády koupiti. když zaplatí
od $1.25 do $2.50 za akr. Na domovinu nesmí
žádný dělati dluhy, neb nemůže tato býti pro
dána za dluhy.

platil, stavitel ale dělníkům a dodavatelům ktf
stavbě nic nezaplatil, mohou se dělníci a doda
vatele staviva obrátit sou lně namajetníka domu
a on musí jim zaplatiti do posledního centu,
nemá-li důra ztratit, třeba byl staviteli už jed
noc zaplatil.
Skoro ve všech státech ručí nábytek nájem’
nika domácímu za zaplacení jeho nájemného.
Kdyby nájemník byl pronajal jeden pokoj živé
třetí osobě (podnájemníku), a tento měl v pokoji svém vlastní nábytek, a platil své nájemné
správně, když první nájemník nezaplatí domá
címu, může tento zabaviti všechen nábyteknájemníka, totiž i podnájemníka bez rozdílu.
V každém státu platí nějaký jiný zákon v
ochraně domoviny proti zabavení pro dluh
(exemption). Zákon ten ustanovuje, že věřitel
nemůže vžiti rodině její domovinu (nemovitosti!
a jisté částky nábytku, oděvu, potravin, kněh a
jin}'ch věcí k udržení rodiny potřebných, dojisté mhy, aby to mohl k umoření své pohle
dávky prodati. Co jest přes tu míru zákona,to může zabratí a prodali
Tyto zíkray jsou
v každém státu rozdílný a mají mnoho výji
mek a dodatků, tak že kdo by dobrodiní záko
na toho upotřebit! musel pro sebe, musí se
poradili s dobrým právníkem jinak by mohl
špatně pnchoditi.

KNIHY
pro ctěné spolky «a jich knihovny ve

Soudní jednání v Soustátí.

větším obnosu objednané, prodávají

Zákony a soudnícké jednání v Soustátí jsou
na jiném základě zbudovány, nežli zákony a
jednání v Evropě a proto liší se na mnoze od
rakouských, německých a jiných. Proto každý
přistěhovalý Cech, jenž zákony zdejší nezná,
a potřeboval by se u soudu o nějaké své právo
hlási ti. ať si nalezne dobrého a poctivého práv
níka, jichž i českých v každém už státu nalezne
dosti a poradí se s ním; co právního započne.
Podáme na ukázku několik příkladů zákonů
zdejších pro přistěhovalce důležitých:

se se srážkou ku uspokojenosti. —'
v «t
Větší objednávky mohou se vyřídí

V mnohých státech stává zákonů, dle kterých
mzda dělníků a řemeslníků, kteří na stavbě
domu byli zaměstnáni, jest zabezpečená na tom
domě, jehož i všechny potřeby stavební, které
k stavbě se vzaly, jsou na něm pojištěny co
první pohledávky, dokud nejsou vyplaceny.
Zákon tento, který se zove ..Mechanics Lien”,
jest pro dělníky velmi výhodný a spůsobil ne
jednou, že někdo, kdo dům si nechal vystaviti,
musel za to platit dvakrát. Když na příklad
syěřil stavbu staviteli na smlouvu a jemu za

přímo z Čech bez cla jak zákon do

voluje.
Dříve nežli nějaký spolek pro
své knihovny knihy objedná nechť

se přesvědčí v závodu kněkupeckém

AUG.GERINGERA
463 již. Canal ulice,

CHICAG-O,

ILLINOIS.

Francouzská neb metrická soustava měr a vah
Metrická soustava jest založena na délce čtvrti zemského meridiánu. Desíti milionová částf této kruhové čárjr
byla zvolena za jednotku měr délky a zove se metre. Kostka desáté části metru slove litre. Váha litru Čisté
vody v největší hustotě její zove se kilogram, z čehož tisíci díl. čili gramme byl zvolen za jednotku váhy. —
Násobenci těchto měr a vah postupuji dle soustavy desitinré a užívá se k naznačení jich slov řeckých deka [10]
hekto [100], kilo [1000] a myria [10.000], kdežto dělení jich na menši díly dle soustavy desítinné jmenuje se dle
latinských slov deci [10]. centi [100] a milli [1.000.]
ôLéllcy (j eirxotka Metre.)
Rovná se
Palce
Střevíce
Yardy
Fathorr.y
Mile
Milimétre...............................
' 0.03937
0.003281
..
0.0010936
..
0.0005-168 ..
0.0000006
Centimètre ...........................
0.39371
..
0.032809 ..
0.0109363
..
0.0'54682
.. 0 0000062
Décimètre...............................
3.93708
..
0.328090 ..
0.1093633
..
0.0546816
.. 0.0000621
Métré.........................................
39.37079
..
3.280989 ..
1.0936331 ..
0.54681'5
.. 0.0006214
Décamètre...............................
393.70790 ..
32.809892
..
10 9363306
..
5.4681653
..
0.00C2138
Hectomètre...........................
3937.0790 >
..
328.089917 ..
109.3633056 ..
54.6816528
.. 0.0621382
Kilomètre........ ......................
39370.79000
..
3280.899167 ..
1093.6330556 ..
546.8165278
.. 0.6213824
Myriamétre.............................
893707.90000
..
32808.991667
..
10936.3305556
.. 5468.1652778
.. 6.2138242
ZÆ£r3r oloj eir-u, kostkové, (j eânotka ZLitre.)
Čtver. pal.
Čtv. stř.
Busle
Rovná se
Galony
Pinty
Millilitre, neD cubic centi- )
__
0,0000275
0,06103
0,0
102201
..
0,00176
0,000035
mètre........... _........................ f
0,0002751
Centilitre, 10 cubic do..........
0,61027
0,0022910
0,01761
0,000353
Décilitre, 100 cubic do............
0,0027512
6,10271
0,(220097
0,17608
0,003532
Litre, neb coble Décimètre..
0,0275121
61,02705
0,2200967
1,76077
0,035317
0,2751208
Décalitre, neb Centisiére....
2,20 9668
610. 27052
0,353166
17,60773
__
2,7512085
Hectolitre, neb üecistére....
6102,70515
22,0096677
176,07731
3,531658
27.5120846
Kilolitre,neb Stère,neb c.mét
61027, 05152
.
220,0966767
1760,77311
.. 35,31658L
.L
Myrialitre, or Décastére ....
610270, 51519
. 22 0,9667675
.. 353,165807
-- 275,1208459
17607, 73414
2ÆÎ3J3T viky, (j exr.otka. Gramme.)
Rovná se
Grány
Centn.—112 fl>. Tuny—20 cent.
Troyské unce
Avoirdupois lb
0, 0000000
Milligramme.........................
0,01543
0,0090022
0,000000)
0.000032
0,0000000
Centigramme.........................
9,15432
0,(1000002
0.0000220
0,000322
Décigramme .......................
0,0000001
0,0 100020
1,51323
0,0002205
0,003215
__
0,0000010
Gramme.................................
0,0000197
15,43235
0,(1022016
0,032151
0,0000098
Décagramme.........................
0,0001968
154, 32349
0,0220462
0.321507
•,0000984
Hectogramme.......................
1543,23488
0,0'19681
0.2204621
3,215'73
0,9009842
Kilogramme...........................
15432, 34880
0,0196841
2,2)46213
32,15 727
0,0098421
Myriagramme........... ...........
154323, 4880Q
0,1968412
22,0462)26
321,507267
-Míry plocivy, čtvercové (j
Are.)
Čtv. akr.
Čtv. palce
(Ďtv. yardy
Čtv. roody
Čtv. perches
Rovná se
Centiare, neb čtv. métro ....
0,0002471
0,0009885
10,764299
..
1,196933
0,0395383
Are. neb 100 čtv métrů..........
0,· 247114
0.0988457
*4
1076,4299
..
3,953°29)
119,603326
2,4711431
Hectare,neb 10.000 čtv. métrů 107643,993419
9,8845724
.. 11969,332602
395,3828959

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

y
1,094
2,187
3,281
4,374
5.468
6,562
7,655
8,749
9,843
10, 936
21,873
32 809
43,745
54.682
65,618
76,55/
87,491
98,427
109,363
218,727
328 090
437,453
546.816

k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
:o
.'to
40
50
60
70
80
90
Í00
200
300
400
500

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

y
1094
427
1521
855
1 8
1282
615
1709
1043
376
753
1129
1505
122
498
8:4
1251
1627
2L3
487
730
973
1217

Litry na
galony a kvarty.
1

IT
0
1
2
0
0
3
0
4
5
1
1
6
7
1
1
8
9 ’ 1
2
10
20
4
6
30
40
8
50
11
60
13
70
15
80
17
19
90
100
22
200
44
66
300
88
400
500 110

kv
0, 880
1,761
2,641
3,521
0. 402
1.282
2,163
3,043
3, 923
0, 804
1.608
2,412
3,215
0,019
0,823
1.627
2,431
3,235
0,019
0,077
0,116
0,155
0,191

Hektolitry na
kvarty a bušle.

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

kv
0
0
1
1
1
9
2
.2
3
3
6
10
13
17
20
24
27
30
34
68
10 J
137
171

b
2,751
5, 502
0.254
8,005
5,756
0,507
3,258
6.010
0,761
3.512
7,024
2, 536
6. 048
1.560
5. 072
0.585
4, 097
7.609
3,121
6,242
1,362
4. 4q3
7,604

Kilogramy na centnýře
čtvrtě libry a unce.
k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1Q0
200
300
400
500

c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
3
5
r*4
9

č
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
3
0
1
2
3
3
3
3
3
3

1b
2
4
6
8
11
13
15
17
19
22
16
10
4
26
20
14
8
2
24
20
17
13
10

u
314
6*4
9?í
13
0*4
3/2
7
10J4
13'4
0?£
1*/,
2%
3

4'4
5J4
6
6%
r·4
15
6
14
5

Hectary na
akry roody a poly.

a
1
A*0
2
4
3
7
4
9
12
5
14
/V6
17
4
19
8
22
9
10
24
49
20
74
30
98
40
123
50
148
60
70 172
197
80
90 999
100 247
200 <94
300 741
400
988
500 1235
h

r
1
3
1
3
1
3
1
3
0
2
1
0
3
2
1
3
2
1
0
0
1
1
2

P
35
31
26
22
17
12
8
3
38
31
28
21
15
9
3
37
38
24
18
37
15
31
11

STATV AMEBIKT.

Prohlášení neodvislosti 4.Červ’ce 1776
Gen. Washington................... 1789 a 1793
John Adams......................................... 1797
Thomas Jefferson................... 1801 a 1805
James Madison....................... 1809 a 1813
James Monroe......................... 1817 a 1821
John Quincy Adams......................... 1825

Gen.. Andrew Jackson.......... 1829 a 1833
Martin Van Buren................................ 1837
Gen.Wil II Harrison (zem.4. dub.) 1841
John Tyler (zvolen za mistopres.) 1841
James Knox Polk................
1845
Gen. Z. Taylor (zeinr. 9. de. Re ’50) 1849
Μ. Fillmore (zvolen za mistopres.) 1850

Gen. Franklin Pierce......................... 1853
James B uchauan................................. 1857
A. Lincoln (zavr. 14.dub. '65) 1861 i 1865
A. Johnson (zvolen za mistopres. ) 1865
Gen. Ulyssess S. Grant.......... 1869 a 1873
Rutherford B. Hayes............................ 1877
Gen. James A. Garfield, zvolen....1881

— 205 —

americké mír^r a ■vébli^r.
Míra délky.
řet. furl
__

__
‘ió
80

m inuta

znam ení (Sign)
1 kvadrant. (Q uadrant)
1 kruh (G reat C ircle.)
1

1 stnpeíí

m in u t .................................................... =
stupfiů .................................................. =
stupíiů .................................................. =
k v a d .a n ty ........................................... =

1

"é

4

90

Zvláštní míry délky.
12 čárek, l;nes....................................................... =1 palec, inch
3 palce,.................................................................... =1 dlaň, palm
4 palce...................................................................... =1 pěst’, hand
krok vojenský [pace]........................................ =2 stopy,6 pal.
krok zeměměřičský........ ............................ _..=5 stop
sáh [fathom]......................................................... =6 stop
lano, cable ....i..................................................=240 yardů
stupetí (degree)....................... ........................ =69)4 míle,
aneb 6 ■ pla»eckých uzlů neb zeměpisných mil,
liga (league)......................................................... =3 mi e.

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

=
=
=
=

1
1
1
1

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

Míra sutá (Dry or Corn measure )
4
2
4
3
12
8

kvarty....................................................
gal Ióny...................................................
pecky....................................................
husle......................................................
pytlů.......................................................
buslů.......................................................

= i gallon
= 1 neck
= 1 buši
= 1 pvtel (sack)
= 1 chaldron
= čt^rť (Quarter.;

Lékárnická váha (Apothecaries’ weights.)
20 gránu, grains.........................= 1 scruple
3 scruple..................................... = 1 drachm =00 gránů
8 drachm.................................... = 1 unce (ounce) =480 gr.
12 unci.......................................... = 1 libra (pound) =5760 gi
Surové léčivé látky kupují se dle váhy avoir du pois.

Obecná váha—Avoir du pois (čti: evrdepoiz.)
27)4 zrna (grains).. = 1 drachma
16 drachem............. = 1 unce
16 uncí..................... = 1 libra
8 liber................... = 1 kámen (stone) řeznický
14 liber................... = 1 kámen koflařský
liber................. = 1 čtvrť (qr.)
4 čtvrtě................... = 1 centnýř (Hundredweight, cwt.;
20 centnýřů.......... = 1 tona.

I

3(i

vteřin (Seconds) ............................... =

60
60

2
4
36
54
46

Míra úhelná, A ngular m easure,

sudu]
[1*4
1

gallon»

g ills ............................................... = 1 pint
pinty
........................................ = 1 quart
q n á rty ........................................... = 1 gallon
gallon ů ......................................... = 1 sud [barrel]
gall od fl........................................ = 1 hogshead piva
gallon ů ........................................ = 1 hogshead vína

p in tu .......... - ............................... =

4

8

M íra tekutin (Fluid m easure).

m inim s ......................................... = 1 tek u té (fluid) drachm ě
drachem .....................................
= 1 uncí [ounce]
u n c í ............................................... = 1 pint

Čtv. míle m á 640 akrů neb

A k r .......................... 6.272 640

Ctv. y a rd ...............
1.296
Čtv. rod, pole,perch 39 204
Čtv. řetěz ............... 627.264
Rood [čti ru d ].... 1.568.160

60
8
20

stop

yardů

pólu řetězů rudy

....................................................................
9 .....................................................
272J4
3 0 )4 ................................
4.365
484
16 .................
10.890
1 210
40
2V2
43.560
4.840
160
10
4
. 3,097.600 102.400 6400 2.560
144

palců

Ctv.fsquare] stopa

v

Čtvercová m íra povrchu,

Palce stopy yardy pólů
DiaS, palm,______
____
.......
3
Pěst’, hand,..............
4
........
IStopa, foot,..............
12
...
Yard...........................
36
3
Red, pole,perch....
198
io>/2
5*4
Řetěz, chain............
792
66
22
4
Furlong..................... 7.920 660
220
40
Mile............................ .63.360 5.280 1.760
320

Zlatá váha, Troy weight.
m ile.

<xí

í§ >

R akou 
ská

Němec,
zem ěp.
mile.

ilom.
1·

franc.

mile.

. à
—
.
bo 2 A

1

Angl.

statut.

Míle anglické a jiné evropské.

Angl. statut, míle
Angl. zeměp. míle
Kilometr franc....
Něm. zeměp. míle
Ruská versta_____
Rakouská mile....

1,000
1.153
0, 621
4,610
0,663
4,714

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

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

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

1,508
1,7.8
0, 937
6,953
1,000
7,112

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

3
24
20
12

1-0 zrn......................................................
zrna.........................................................
penny weights...................................
uncí.........................................................

= 1 cara"
= 1 pennyweight
= 1 unce
= 1 libra.

Míra času, Measure of Time,
00 vteřin (Seconds)............. ............... = 1 minuta (minute60 minut................................................. =
1hodina
24 hodiny............................................... = 1 den
7 dní....................................................... = 1 týden
30 dni....................................................... = 1 měsíc
12 měsíců 365 dni.................................. = 1 rok
366 dni................................................... = 1 přestupný rok.

■B ůj «· a ■J ■ >»c n ■

<k

na majetek pozemkový na nízké úroky. —
Vkládání peněz v libovolných částkách úplni
jistě a spolehlivě

GREENEBÄUM SONS, 72 Dearborn ulice, Chicago, lil*

THEO. Aľ. WONDHKYKA,

OTTO JE. KEGRO,

český právník.

veřejný notár.

„gro & Wo“"
—-*—-—r

právní, notářská.

Fraim, PojiSlnjící a PMmí
"Ó_X£ld-O ■'v’-X^ £b,

571 Blue Island Ave.,

-

Oddělení pr
ávnicl<é
*

Chicago, Illinois.
a notářské,

poskytuje ulužby a radu v soudních záležitostech, zastupování při soudech, prohlížení
abstraktů a vyhotovení veškerých notářských listin Zvláštní pozornost venujem vymá
háni dědictví a jiných pohledávek v Cechách a Moravě,kteréž pomocí spolehlivých práv
ních zástupců v jmenovaných zemích co nejrychleji a nejlevněji vyrizujem. Vystavu
jem plnomocenství a kvitance. Listiny do Čech a Moravy určené opatřujem potřebným
konsulským stvrzením.

Oddělen i 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 prodává
me cizozemské mince dle běžícího kursu. Zvláštní pozornost věnujem peněžním zásylkám do Čech a Moravy.

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

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

I ^egro Ar AVoiiclroyl«t.

i

HAMBURSKO-AMERICKÁ
Akciová Paroplavební Společnost.
Přímá poštovní paroplavba dvakrát za týden mezi

po nových, co nejsolidněji sbudovaných a nejpohodlněji zařízených velkých
železných parolodích poštovních

Odjezd parolodí

Odjezd parolodí

“ ■“

-------- z --------

New Yorku

Hamburku

----- do -----

----- do ------

HAMBURKU

NEW YORKU

každý

každou

čtvrtek a sobotu

středu a neděli

přímo bez přesedánl.

přímo bez přesedánl.

C. B. RICHARD & CO.,

J. F. VOSATKA,

gen. přeplavní jednatelově,

český jednatel pro Ameriku,

C. Ol BBOADWAY,

YOItK.

Kdo vyplácí cestu zde v Americe, nechť bedlivě dbá na to, aby přeplayní list zněl
jen na Hambursko Americkou Akciovou Paroplavební Společnost. OpTi, kdož do
Ameriky se vystěhovat bodlu jí a cestu sami vyplácet si budou, nechť obrátí se na

AUGUST BOLT10’,
generální jednatel.

JOSEF PASTOR,
x

český jednatel.

33-34 ADMIRALTTAETSTRASSE,

HAMBURG.

PŘES BALTIMORE!
|

Každý, kdo vlast svou navštíviti obmýšlí, neb přátele své z
Čech do Ameriky povolati hodlá, učiní nejlépe, když zaopatří si

;

přeplavní lístek po pohodlných,

nových, železných, vrtulových

v

»

P 08Í

Po parolodích, sev.-ném. Lloydu přeplaveno bylo do konce roku. I88f
«

□5^ FÄES

ítSl

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.
Weser--------- '3 500 ton, --kap
Strassburg, — 3.500 ton, - - kap.
Hermann, — -3.500 ton,--kap.
ton.--i_.ap. Hellmers.

E’lnji. pra-riielne IceuzcLy-olx

S

Hamelmann,
Bruns,
Heineke,
Baur.

3.xl£ mezi

GLRT PŘEPLAVNĚ OBNÁŠÍ;:

Z BALTIMORE DO BŘEMEN:
Z BŘEMEN DO BALTIMORE:^

1 □Dítiiy oď. j eSríoh.o ělo dvanácti rokL

|

i

Z Břemen do Baltimore po parníkách Severo-německého Lloydu, z Baltimore
do Chicaga dráhou Baltimore a Ohio.
1
,
;

Místo, kde se na parníky Severo-něm. Lloydu nakládá a kde též cestující vsedají, jest bezprostředně blízko dráhy BaltimoTe a Ohio, odkudž douravuji se beze všech obtíží cestující do všech končin zápádu v cenách nejlevnéjších. které žádná dráha ani zNew Yorku ani z Philadelphie poskytnout nemůže.
Při příchodu parníku uzavře se nádraží všem nepřislušicím sem lidem, aby vystěhovale! nepadli do
rukou podvodníkům a vydíračům, jak se zhusta děje na jiných přístavištích,

í

——.—r —

O bližší vysvetlení obraťte se na

h.
5 South Gay Street,
Baltimore,

-

«=>

®

Maryland.

2

—

Quujoím co,, a
cis. kr. rakousko-uher. konsul,
Ctarfc St,
.
Chl©a.g?oř liti n o ls.

?
|

■v JB 1VLe Island, Illinois.

L. J. Kadíš, - - - predseda,
II. Spitz, - - . - - - tajemník,
J. B. Bělohrad ský, - pokladník,
Ad. Kruliš, - - - - zástupce.
Písárna nalézá se v

čísle 9 LaSalle ul.
Vaří nejzdravější podie českého spusobu kvasni
cové i stáčené pivo, láhvové pivo na kvasnicích, va
rené, nejlepší to výrobek v Spojených Státech.

Zasýlá se na objednávku všude.

CEL. HľCJľFLT,

W. KASPAR,
+79 S. Canal Street.

CHIC ACK),

ILLINOIS.

Singerovo šicí stroje
na mírné splátky neb za hotové.

Opravená singrovka s vysokým rame
nem jest nejlehčí běžící člunkový šicí
stroj vyrobený — Náš opravený výborný
stroj vykonává více práce a lépe nežli
kterýkoliv jiný. Hodí se pro nejširší druh
práci v kůži, bavlnových i vlněných lát
kách, šněrovaček, rukavic atd.
Člunky opotřebované dají se nahraditi
aby ztracený hyb se mohl snadně dohnaOpraven pro hyb nohama neb parou.

veřejný notář,

í· i>ox;eiiil«>vý.

KAPESNÍHO VYDÁNÍ POHODLNÉHO

stručný a pohodlný ku všem nej nutnějším, potřebám
řeči v životě obecném, řemeslnickém, dělnickém, rol
nickém a politickém, postačující ku čtení anglických
časopisů a kněh pro lid, v němž bude se nalezati na
25.000 slov s výslovností jejich udáním přízvuku a roz
dělení jejich v angl. i překladem, a jehož cena bude
nejnižší, aby byl přístupný každému, nalézá se v prácci v tiskárně Aug. Geringera a bude vydán co nejdří
? \e, aby vyhověl potřebě všem, kdož se učí anglické
mu jazyku, jehož nevyhnutelně k prospívání zde po
třebujeme, vedle „Postupné Mluvnice“ a „Vyšlovovatele“ kteréž vyšly a jsou k dostání u
-

AUGUST A GERINGERA,
463 JIŽNÍ CANAL ULICE.

CHICAGO,

lze

-

iLiLIJSrOlS

do» tati:

Čechy.—Umělecké to krásné dílo sešitové obsahující veškeré krajiny Čech, vyobrazení měst,
míst, zámků, krajin, zřícenin atd. s popisem těch samých. Vyhrazení provedena jsou vesměs od
nejlepších umělcův českých, popisy jakož vůbec příspěvky z péra nejvýtečnějších spisovatelův.
Celé dílo rozděleno bude na 20 částí, kteréž jsou: 1 Šumava; 2 Vltava od pramenů ke vtoku do
Labe; 3 Na jihu; 4 Plzeňsko; 5 Pod Brdy; 6 Na česko-moravské vysočině; 7 Sázava od
hranic ke vtoku do Vltavy; 8 Od Sázavy po Líbe; 9 Praha s okolím; 10 V kraji východním;
11 Krkonoše; 12 Labe od pramenů po Hřensko; 13 Mezi Labem a Jizerou; 14 Na severu; 15
SUedohoří; 16 Krušné hory; 17 Oharká; 18 Mezi Oharkou a Berounkou: 19 O kraji západ
ním; 20 Smrčiny a Český les.
Sešit díla tohoto prodáváme za 50ct. 8 poštovní zásýlkou 55 ct.
Z venkova se přijímá nejméně na 5 sešitů předplatné.

Karel Havlíček Borovský nejslavnější publicista českého národa napsal Karel Tůma.—Mu
žem zajisté jedním z nejslavnějších českého národa byl a zůstane Karel Havlíček, tento neohrože
ný a neoblomně poctivý obránce národnosti a svobody naší, za níž v obět položil i život svůj. A
životopis tohoto muže pro národ český tak neskonale zasloužilého podává nám osvědčený v tomto
oboru spisovatel Karel Tůma v právě vydaném díle Karel Havlíček Borovský. Sešit díla tohoto
stojí 20c. a dosud jest na skladě 10 sešitů. Celkové dílo bude obsahovati as 12 sešitů.

Postupná anglická mluvnice pro školy česko anglické i samouky. Sestavil Fr. Bol. Zdrů
bek.—Spisovatel řídí se dle zkušeností nabytých vyučováním v jazyku anglickém, přepracoval
druhé toto vydání úplně, tak že se učícímu jazyku toho ulehčí. Výslovnost sdokonalil hlavně dl ·
slovníku Websterova, jehož používá se na školách veřejných a úlohy opravil tak, by sloužíce zá
roveň s četbou svou za cvičení ve čtení přijímaly víc a více slov i pravidel, byly nejen cvičením
mluvnickým ale i čítankou zároveň. Mluvnice ta jest zároveň výtečnou pomůckou pro samouky,
anto výslovnost ku každému slovu jest připojena. Cena vkusně upravené (již vázáné) léto knihy
jest 80 ct. se zásýlkou poštovní 85c.
Zlatá Praha. List věnovaný ušlechtilé zábavě a duchovnímu životu českého národa. Redak
tor Ferdinand Scbulz.—Veškeré téměř listy české vítaly nový tento velkolepý časopis obrázkový
s nevšední radosti, přinášejíce úvahy o díle tom vesměs pochvalné. A vskutku přehledneme li
vyšlá dosud čísla, musíme úplně souhlasiti s projevy oněmi, neb „Zlatá Praha” jest skutečně časo
pis, jakéhož jsme dosud v literatuře české postrádali. Krásné původní illustrace a obsah vybraný,
toť hlavní ráz listu. Cena poměrně k úpravě listu jest nízká $5 na celý rok. Méně nežli na půl
roku předplatné se nepřijímá.
z

Člověk a jeho poměr ku přírodě.—Důležité poučení o manželství, nej novější zkušenosti v
chování se manželů, stran fysické lásky, v těhotenství, neplodnosti, pohlavních nemocceh a j. S
navedením, jak napraviti mnohé hříhy a léčit mnohé pohlavní choroby. Napsal Doktor N. K.
Každému člověku záleží zajisté v první řadě na tom. aby zachoval svůj život a pak zdraví, lento
klenot neocenitelný. Royněž každého zajímá tajnostní způsob jakým příroda pečuje o udržení či
šíření se plemene lidského, udržení a rozplození tohoto plemene jest předním a hlavním účelem
manželství. A právě v této knfze dozví se čtenář všeho, čehož jest mn v ohledu tom nutno v£‘
dět.
Cena výlisku 50c. poštou 55c.

Anglický Vyslovovatel. Navedení ku správnému vyslovování, hláskování, slabikování, čte
ní a psaní anglických slov s udáním výslovnosti a českých významů. Pro školy čes. angl. a
samouky spracoval Fr. Bol. Zdrůbek.—Kniha tato podobná anglickým knihám tak zvaným ,,Spelling bmks’1 (slabikáře neb vvslovovatelé) poskytuje všechny návody a příklady, které jsou v
těchto obsaženy. Jest to kniha velmi důležitá anť jedině pomocí takovéto knihy naučí se každý
důkladně vyslovovati všechna slova, hláskovati je, děliti je v slabiky, čisti a psáti je správně, jak
hlavní náš vzor, slovník Webíterův vyžaduje. Knížka tato obsahuje přes 8000 slov a kdo jich jen
polovinu si zapamatuje, může s každým o každé věci hovořit p^ anglicku a může také čisti časo
pisy a obyčejné zábavné spisy. Cena v tuhé vazbě 90c. s poštou $1.

Život Ježíšův prostonárodně sestavený od Davida Fridricha Strausse. Pro český lid přeložil
a upravil F. B. Zdrůbek.—Církev katolická i protestantská měla jen dvoje učení o osobě a o díle
Kristově, to první vykládálo, co že Kristus byl a jest, aby mohl učiuiti to, čeho potřeboyalo pa
dlé člověčenstvo k svému znovuzrození, totiž že je vtělený syn boží; druhé pak vykládalo, co on
v této boŽsko-lidské podstatě své pro nás učinil a ještě činí. Aby obé toto náležitě bylo obja
sněno, vytkl si si za účel spisovatel knížky této. Cena výtisku váz. 75c. poštou 80c.

Nová česká kuchařka aneb navedení ku připravování všelikých pokrmů, hodících se pro
skrovnou i skvostnější domácnost. Prací Fr. Hansgirgové. S 61 vyobrazeními. Vázané $1.60
s poštou $1.70.
Magd. Dobrom: Rettig >vé Domácí kuchárka, čili: Snadno pochopitelné a proskoumané po
učení, kterak se masité i postní pokrmy všeho druhu nejchutnějším spůsobem vaří, pekou a zádě
lávají; kterak se rozmanité moučné a ovocné lahůdky, zavařeniny atd. připravují; kterak se tabule
nejnovějším způsobem pokrývají; kromě mnoho jiných užitečných a v domácnosti nevyhnutelně
potřebných věcí. Váz $1.75 poštou $1-85·

Pražská kuchařka aneb: Praktický návod k nejchutnějšímu připravováuí všelikých druhů
jednoduchých a nákladnějších pokrmů masitých, moučných a postních, jež v každé skrovnější a
nádhernější domácnosti se vyskytují. Se spolehlivým návodem k zavařování ovoce a vařiva podle
nejnovějšího, nejvhodnějšího a nejlacinějšího spůsobu. Prací Karolíny Vávrové. Cena váz. $160
poštou $1.70.

První Čítánka (slabikář) pro školy česko-americké. Sepsal národní učitel v tuhé vazbě 30c.
pouŠtou 35c.
.
·
- ·> . .....
Druhá čítánka pro školy česko-americké. Sestavil Fr. B. Zdrůbek. Druhé rozšířené a ob
rázky opatřené vydání· Cena v tuhé vazbě 60c. poštou 65c.
Obrázková dějepisná čítánka Spojených Států pro školy americké a domácnost. (K užíváuí
co lil. čítanka.) Sesšavil Frant. Bol. Zdrůbek. S mnoho vyobrazeními a mapky. Vázané $1.
poštou $1.10.

OBRAZY

v

Jan Hus—Jan Zižka. Překrásné dva obrazy (chromolitografické) hodící
se pro každého, kdož zamýšlí zaopatřiti sobě vhodnou a k tomu lacinou
okrasu «vého příbytku. Nikde, v žádné ryze české domácnosti, síni spolkové neb jiné místnosti
neměli by podoby dvou těchto nejslavnějších výtečníků českých chybět:. Nalepené na platně
stojí kus $1. oba $2. ve skvostných rámcích oba kusy od $4 60 do $7. Venkovským ct. přízniv
cům připomínáme, že za zarámované obrazy musí býti zvláštní bednu za kterouž se číta na 1 par
obrazu 50 ctů. na 2 pary 60 a vždy o 10 ctů. výše. Expresní výlohy platí objednávatel sám.

Podobizna Dr. Mirosl. Tyrše velmi dovedně provedena mladým naším krajanem Eman.
Nádherným.—Životopis nezapomenutelného tohoto miláčka národu českého podán byl nedávno
teprv za příčinou tragické jeho smrti ve všech českých časopisech amerických. Podobizna slav
ného tohoto spisovatele a velikého ,.Sokola” měla by nejen každou domácnost ,,Sokola“ nýbrž i
domácnost každého upřímného národovce krášli ti, tím spíše an cena 30c. poštou v 40c. tak jest
nepatrná.

V tímž kněhkupectví lze vůbec obdržeti veškeré kdekoliv vydané spisy, díla,
hudebniny atd. v cenách levných a v době nejkratší. Seznam děl na skladě se
nalézajících zaš!e se na požádání zdarma a věci, kteréž okamžitě nejsou na skládě, objednají a zašlou se v době co možná nejkratší, anf zařízeno má knéhku
pectví to nyní spojení přímé a rychlé.

Sbor pro mužské hlasy
napsal

a

PRAŽSKÉMU HLAHOLU
k jeho 50 ti I e tém u j u bi I e u
věnoval a vydal

Jednotlivé hlasy

Cena part. 80 h.
4 hlasy 80 h
Celek 1 K 60 h.

