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ŠKOLNÍ KNIHY PftO ŠKOLY ČESKO AMERICKÉ VŽDY NA SKLADĚ.

»82 Centre Ave. Chicago, 111.

Velkoobchodník s vínem, lihovinami a
jemnými likéry, dovážené i domácí.
Zíáslýliy z venkova úplně spolehlivě
a rychle se vyřizují.

Nápoje všech druhu jakož i doutníky
prodávají se též v malém se vzor
nou úslužností.
Správná míra. Dobré 2bozí. Nízké ceny.

Smírci soudce

C. I. BELINSKI
ČESKÝ

(3 notice

§cace)

-&Á -Ä.1D O XT-IŇT -A. :

konstébl, výběrči a ve
řejný notář.

Jiho-záp. roh Randolph a Canal ul.
Obydlí :
óís. 436 A sslil and Avenue,

CHICAGO, ILLINOIS.

Ku pohodlí českých občanů jest
pan QUIDO J. CHOTT, písařem.

stále v této úřadovně zaměstnaným.

Obydli: 630 záp 18. ulice, Chicago.
----- ÚŘADOVNA:

u Maxe Eberhardta ^míréího soudce,

jiho-záp. roh Randolph a Canal ulice.

Soudní provádí hypoték na nemovitosti
Chattel Mortgages Foreclosed.:—

na majetek pozemkový na nízké úroky. Uklá
dání peněz v libovolných částkách úplně
jisté a spolehlivé.
116 La Sadle ulice
CHICAGO, ILL
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zábavný kalendář. Ročník šestý na rok 1887, se 44 obrázky a titulnzm litografickým pěkně provedeným obrazem v pěti barvách před
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Kalendář* roční
od
od
od
od
od
od
od

V obyčejném roce 1887 čítá se:
stvoření světa dle počtu židovského 5647
stvoření světa dle Calvisiusa---------- 5887
shoření Jerusalema.............................. 1S14
zavedení kalendáře Juliánského------ 1932
zavedení kalendáře gregoriánského—305
zavedení kalendáře opraveného-------- 188
vynalezení prachu a střeliva................ 597

od vynalezení knihtiskařství..................... 447
od objevení Ameriky.................................. 305
od vynalezení dalekohledu...... .................278
od uzavření míru westfalského------ ------ 239
od prohlášení samostatnosti Spoj Států--111
Opravený kalendář zaveden ve Spojených
Státech 21. zářím 1853, kde poručeno bylo
místo 1. září psáti a čítati 21. září.

X. etopisná znamení a ěísla.
Nedělní písmeno ................
B Sluneční kruh.............................................. 20
Zlaté číslo .................................................... 7 Římský počet.............................................. 15
Epakta........................................................... 6 Juliánský letopočet.............................. 6600

F*oTryb>livé a stálé svátky.

Velikonoční neděle . ............ 10. dubna
Sv. tří králů.................................................. 6.ledna
Neděle Septuagesima..................... 6. února Na nebevstoupení Páně.............. 19.května
Neděle Quinquagesima........................... 20.února
Svatodušní neděle........................ 30. května
Úterek masopustní................ · · · *22. února Neděle sv. Trojice........................ 5. června
Popeleční středa....................................... 23.února
Božího Těla..............................
9V.června
Květná neděle ............
3. dubna Všeobecné posv. chrámů.............23. října
První adventní neděle.......... 27. listopadu
Zelený čtvrtek.............................................. 7.dubna
Velký pátek .................................... 8. dubna Vánoce........................................ 25. prosince
F* ostni dni.
1......................................................... 2. března 3................................................... ....21. září
2.................................... .................... 1.června 4................................................... 14. prosince

Ctyx*y roční
Jaro počíná 20. března v 5 hod. 10 m. več.
Léto počíná 21. června v 1 h. 16 m. večer.
Podzim počíná 22. září ve 4 h. 14 m. ráno.
Zima počíná 21. prosince v 9 h. 56 m. več.

olbdLolbí.

Trvá
Trvá
Trvá
Trvá

92
93
89
88

dní
dní
dní
dní

a
a
a
a

20 hodin 6
14 hodin 58
17 hodin 42
19 hodin 14

min.
min.
min.
min.

úhrnem
365 dní

F*r*eliled. roku 18S7.

Masopust trvá od 7 ledna do 22. února, | Konec postu dne 9. dubna a trvá 45 dní.
tedy 6 týdnů. Začátek postu 23. února. | Mezi vánocemi a popel, středou jest 59 dní.
Zatmění slunce a měsíce.
2. Kruhové zatmění slunce dne 22.
Zatmění v roce 1887 budou čtyry a
února neviditelné ve Washingtonu. Vidi
sice dvě na slunci a dvě na měsíci.
1. částečné zatmění měsíce dne 8. telné v části Jižní Ameriky a části
února, viditelné ve Washingtonu, v Ti Austrálie.
3. Částečné zatmění měsíce dne 3.
chém oceánu a části Asie. Měsíc Vstoupí
do polostínu ve 2 hodiny 53 min. ráno a srpna, neviditelné ve Washingtonu.
4. Úplné zatmění slunce dne 19.
do stínu 4 hod. 5 min. ráno, střed zatmění
5 hod. 13 min. Měsíc vystoupí ze stínu srpna, neviditelné ve Washingtonu; vidi
6 hod. 22 min. a z polostínu v 7 hod. 34 telné v Asii, v celé téměř Evropě a v se
verovýchodní Africe.
minut ráno.

LEDEN

JANUARY

31

31
SVÁTKY A JMÉNA

Dni a týdny.

l|Sobota

Katolíků.

Protestantů.
|Nový rok

|Nový rok

Makaria
Jenovefv
Tita bisk.
Telesfora

Ábela a Seta
Enocha
Isabelly
jSimeona

Sv. Tří Králů

Zjevení Páně

Lucian a
Erhard a

Raimunda
(Erharda

První nedele po Zjevení Páně.

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

Marciala
Pavla Poust.
Matildy
Reinholda
Hilaria
Felixa
Maura

Basiliše
Agatona
Hygiana
Prob a
Leonta
Firm in a
Pavla poust.
Jména Ježíše

Marcela P.
Prisky
Kanuta
Fab. a Šebest.
Anežky
Vine, a Anast.

Zasnoub. P. M.
Timotea
Obr. Pavla
Polykarpa
Jana Zlatoúst.
Karla Vel.
Františka Sal.

ww °
°N,®
ra E

SE |7 39|4 29[11 52

7
7
7
7
7
Ä 7
7

39 4
39 4
39 4
39 4
39 4
38 4
38 4

30
31
32
33
34
35
36

ráno
0 52
1 53
2 54
3 57
5 1
6 5

«
«
&
&

7
7
7
7
7
7
7

38 4
38 4
37 4
37 4
36 4
36 4
35 4

áLÉ 7 35 4 45 ráno
7
7
7
oéS 7
7
«3 7

34 4
34 4
33 4
32 4
31 4
31 4

Em er an a
Timotea
Obr. Pavla
Polykarpa
Jana Zlatoúst.
Karla Vel.
V aleria

7
7
7
7
7
À7
IjS 7

30 4
29 4
28 4
27 4
26 5
25 5
24 5

47
48
49
50
52
53

1
2
3
4
5
6

8
15
21
23
21
13

55 záp.
56 5 46
57 6 46
59 7 45
0 8 43
2 9 41
3 10 40

Délka dne 9 hodin 39 minut.

Adelgundy
Virgila

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.
yx První čtvrt dne
2. v 6 hodin 30
minut ráno.
Úplněk dne 9.
ve 4 hod. 42
minut večer.
(pT Poslední čtvrt
xi. dne 10. v 9 ho
dín 32 minut ráno.
®Nový měsíc 23.
v 9 hod. 11 mi
nut večer.

©

Do 3. jasno a pek
né; do 9. prudká zi
ma; do 18. snili neb
dešť·; do 23. pŕijemno a do konce měsí
ce zamračeno a plí
skanice.

37 vých.
Dne přibývá od 8
38 5 55 hodin
50 minut do
39 7 7 9 hodin 44 minut.
41 8 20
Žid. kalendář.
42 9 34 Dne 10. G. Tebet,
obležení .Jeru
43 10 47 půst
salema. 1. 26. Šebat.
44 11 58

Délka dne 9 hodin 22 minuty.

Čtvrtá neděle po Zjevení Páně.

30 Neděle Martiny p.
31 Pondělí Petra Ňol.
TT
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Délka dne 9 hodin 59 minut.

Marcela
Aütonina p.
Prisky
Sáry
Fab. a Šebest.
Anežky
Vincence

Třetí neděle po Zjevení Páně

23 Neděle
24- Pondělí
25 Úterý
26 Středa
27 Čtvrtek
28 Pátek
S9 Sobota

v

CS o

Délka dne 8 hodin 58 minut.

Druhá neděle po Zjevení Páně.

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

>

S
=
=
OT

Délka dne 8 hodin 50 minut.

Neděle po Novém roce.

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

°
•c
«
·>·

7 23 5 4 11 39
7 22 5 6 ráno

Přehled památ
ných událostí.
První denní časopis
Frankfurter Zeitung
1615. První týdenní
časopis^ ve Francii
Gazette de France, r.
1637. První pokus
zapisování jednání
v parlamentu, 1641.
První oznámka v
novinách 1648. Prv
ní časopis v Ameri
ce Publick Occuren
ces Foreian and Domesticlc 1690. První
anglický denní ča
sopis v Londýně,
Daily Currant, 1702.
První americký ča
sopis vydaný, který
se až dosud udržel,
Boston News Letter r.
1902. První denník
v Soustátí The Penn
sylvania Packet 1784.
První londýnské
Times založeny roku
1788. Sawyer -Man
nova elektrická lam
pa ve Spoj. Státech,
r. 1878. Edisonovy
zkoušky s elektric
kým světlem, 1878.
Pošta mezi Vídni a
Brusselem založena
1516. Piano vynale
zeno v Itálii 1710.

jenž bude obsahcvati na 30,000 slov českých s překladem anglickým i vyslovností, vyjde do Jara I88ľ u Aug. Geringera, 463 $0. Canal St. Chicago, lil.
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28

Dní a týdny

Katolíků.

Ignáci a
1 Úterý
2 Středa Hromnic
3 Čtvrtek Blažeje
Veroniky
4 Pátek
5 Sobota Agaty
Jieděle Septuagesima.

Doroty
Romualda
Jana z Μ.
Apolonie
Skolastiky
Eufroziny
Eulalie

Neděle Sexagesima.

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

Jordana
Valentina Pap.
Faustina
Juliany
Šimona
Man sveta
Kon rada

Neděle Qninquagesima.

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

28

<'Vr
SVÁTKY A JMÉNV

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

X

Protestantů.

E
O
E
re
<5

ffi
Q

>®
E

®
o
c
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o
O
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>
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27 Neděle Lean dra
28 Pondělí Romana

•re v)

o N

> « E

** 7 20 5 7 0 39

Brigity
Obětov. Páně

7
7
7
7

Blažeje
Veroniky
Agaty

19 5
18 5
17 5
15 5

1
2
3
4

9
10
12
13

41
43
45
45

Délka dne 9 liodin 58 minut.

Doroty
Reinharda
Šalamouna
Apolonie
i Skolastiky
Evroziny
Eulalie

é

7
7
7
7
7
7
7

14 5
12 5
11 5
10 5
85
75
55

15 5 42
16 6 33
18 vých.
19 7 12
21 8 28
22 9 43
24 10 55

Délka dne 10 hodin 9 minut.

Kastora
Valentina
Faustina
Juliany
Konstancie
Konkordie
Gabina

r-jfeC

Ä

7
7
7
6
6
6
6

45
25
15
59 5
58 5
56 5
54 5

25
26
28
29
31
32
33
35
36
38
39
40
42
43

5 39
6 15
záp.
6 35
7 34
8 32
9 31

Délka dne 11 hodin 0 minut.

Leandra
Romana

Čtvrti měsíce a
domnělá povětrnost.
První čtvrť dne
j/1. ve 2 hod. 37
minut ráno.
Úplněk dne 3.
ve4 hqd. 24 mi
nut ráno.
Poslední čtvrt
dne 14. v 7 hod.

©
C
42 minut večer.

Nový měsíc 18.
ve 3 hod. 50 mi
nut večer.
Do 3. měnivo; do
5. studené větry pak
taje; od 14. do 21.
prudké větry a vá
nice na severu; do
konce měsíce příjemno.

Dne přibývá od 9
hodin 47 min. do 11
hodin 6 minut.

Žid. kalendář.

ráno Dne 1. 25. Adar..
0 6 Přehled památ
1 13 nýcli událostí.
2 17 Omnibusy prvně užívány v New Yorku
3 17 1830. Varhany prv
ně užívány 755; v
Anglii 951. Prvnipva4 .10 pír
vyroben od Čí
z hedvábí 120
4 58 ňanu
Př. Kr.; z rostlin

Délka dne 10 hodin 39 minut.

Eleuthera
Euch árie
6 53 5
Eleonory
Elenory
6 51 5
Washington a nar. Washingtona nar.
6 50 5
Popeleční
Serenia *
6 48 5
Matěje ap.
Matěje ap.
&& 6 46 5
Valburgy
V alburgy
6 45 5
*
-rätí
*ůr
>
keksy
Alexandra
6 43 5

První neděle v postě.

■0-0 ®
o re °
_
—·

6 42 5 45 10 30
6 40 5 46 11 29

ných vláken 651; z
bavlny 7 1; z hadrů
1085. Tužky bez dře
va prvně užívány r.
50. Tužky moderní
ho vzoru užívány
prvně v Anglii 1655.
Philadelphie založ.
1682 Fotografie vy
nalezena 1802; zdo
konalena roku 1841.
Dorrovo povstání v
Rhode Island, 1842.
Elektrické světlo vy
nalezeno Rusy Lodyguinem a Kozlo
vém v Londýmě r.
1874. Jablonkova eletrická lampa se
osvědčila v Paříži
1878. Královna Ka
teřina sfata 1542. Ji
ří IV. nastolen 1820.

Kapesní slovník anglicko český, obsahující 25,000 slov anglických
s českou výslovností i překladem v kapesní velikosti, dobrý tisk, poho
dlný ku hledání slov, nutná pomůcka ku čtení novin anglických a všech
spisů. Stojí $1.50 u A. Geringera 463 So. Canal St. Chicago, 111.
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4
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5
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10
11
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13
14
15
16
17
•

18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31

•

l

31

Albína
Simplicia
Kunhuty
Kazimíra
Tolety

Druliá neděle v postě.

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

Bedřicha
Tomáše A.
Jana z B.
Františky
40 mučedlníků
Konstant.
Éehoře p.

Třetí neděle v postě.

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

Rosiny p.
Matildy
Longina
Heriberta
Patri cka
Eduarda
Josefa p.

Čtvrtá neděle v postě.

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

v

m ě s íc e

1

L'

Východ |

a západ

h
£
slunce

Západ

38 5
36 5
35 5
33 5
31 5

47 ráno
49 0 30
50 1 30
52 2 30
53| 3 26

Čtvrti měsíce a
domnělá po vě
trnost.
"Cx První čtvrt dne
j/ 2. v 7 hodin 18
minut večer.
Úplněk dne 9.
ve 2 hod 44 mi
nut ráno.
Poslední čtvrt,
'xt dne 16.v 7 hod.
52 minut ráno.
Nový měsíc 24.
v 10 hod.20 mi
nut ráno.

©

Fridolína
6 29 5 54 4 19
5. silné větry;
Tomáše
TG 6 27 5 55 5
6 doDo8. tepleji;
do 14.
a néco sněhu;
Radka
« 6 26 5 57 5 48 déšť
do 22. zamračeno;
do konce měsíce
Crhy a Strach o ty
6 24 5 58 výcli. apěkně,
jasno a teplo.
*
á
Alexandra
6 22 5 59 7 16
&
Dne přibývá od 11
Dobromila
6 20 6 0 8 34 hodin
9 min. a ku
ÍÄ
Éehoře
do 12 hod.t44
6 18 6 2 9 48 konci
minut.
Délka dne 11 hodin 46 minut.

Růženy
Matildy
Dluhoše
Jindřiše
Gertrudy
Edvarda
Josefa ,p.

6
6
'■'Tuj 6
6
6
áR
& 6
6

17 6
15 6
13 6
11 6
96
76
56

3 11 0 Žid. kalendář.
Dne 13. 9. Adar,
Esther, 14. 10.
5 ráno půst
Purim 15. 11. Šušan
6 0 7 Purim, 1. 26. Aisan.
7 1 10
8 2 6 Přehled pa mát
ných událostí.
10 2 56 Sklo prvně užívána
oken v Anglii r.
11 3 39 do
674; v Soustátí Va.

Délka dne 12 hodin 6 minut.

Jachima
Benedikta
Oktaviana
Udusá
Gabriela

*
nSW

Zvěst P. Marie

Vtělení Páně

*
-ii

Haštala

Emanuela

Ruperta
Guntrama
Eustachia
Kvirina
Kvidoma

6
6
6
6
6

Délka dne 11 hodin 22 minut.

Joachima Sp.
Benedikta
Oktaviana
Otta
Gabriela

Pátá neděle v postě.

27 Neděle
28 Pondělí
29 Úterý
30 Středa
31 Čtvrtek

Běluše
Simplicia
Kunhuty
Kazimíra
Bedřicha

'1

1'Úterý
2 Středa
3 Čtvrtek
4 Pátek
5 Sobota

Protestantů.

slunce

Katolíků.

V ýchod p

SVATKY A JMÉNA

Dni a týdny.

Znamení
m ěslce

f

j-

1

31

6
6
5
5
5
5
5

36
16
59 6
58 6
56 6
54 6
52 6

12
13
14
16
17
18
19

4 18
4 51
5 20
5 47
záp.
7 24
8 24

Délka dne 12 hodin 27 minut.

Ruprechta
Malcha
J etřicha
Zosíra
Boh úvěry

v*.

5
5
5
5
5

50 6
48 6
46 6
44 6
42 6

21 9 23
22 10 23
24 11 23
25 ráno
26 0 22

r. 1615; Mass. r. 1639.
Zlato nalezeno v Californii 1848. Střel
ný prach užíván Čí
ňany 8O.Třa8kaviny
užívány u Byzantýnii 668. Třaskaviny
znovu vynalezeny
mnichem Schwartzem 1330. Homéopa
thie zavedena ve
Sp. Státech r. 1825.
Vzbouření v Uhrách
1848-49. První na ži
vot pojišťující spo
lečnost v Anglii r.
1772; v Americe r.
1812. První námoř
nická pojišť.společ.
533; v Anglii 1598; v
Americe, Phila. 1721.
První železné par
níky v Anglii 1843.
Rakousko - italská
válka (7 týdnů) 1843.
První stálá anglická
osada v sev. Ameri
ce v Jamestown.Va
r. 1607.

Svatá biblí pro zasmání jest obrázkový spis obsahující zábavné obrázky ze svá
tého písma starého zákona. Vyšly 3 sešity.

Stojí všecky tři 65 ctů., jednotlivý 22ctů,

c<U
Q

í

1

1
2

3
4
5
5
7

•

8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Vydání.

Príjem.

DOMÁCI ZÁPISKY.

e

t

ct.

$

ct.

SVÁTKY A J MÉNA.

Dni a týdny.

1 Pátek
2 Sobota

Katolíků.

Hugona
Frant. d. P.

Květná neděle.

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

Richarda
Isidora
Vincence
Celestína
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota

Velikonoční neděle.

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

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

Richarda
Brože
Emilie
Buška
Zelený čtvrtek

a

áÉ

Velký pátek

Bílá sobota

®
o

-= c
o =
·>» co

•a
«

©

“· c
•Ctf 3

■©
°

«

©
"

M·
„ ·« ©
·>> N
■3. 05 E

>
5 40 6 27 1 18
5 39 6 29 2 11
5
5
5
5
5
5
5

37 6
35 6
33 6
31 6
30 6
28 6
26 6

30 2 58
31 3 41
32 4 20
33 4 56
35 5 31
36 vých.
37 8 36

Délka dne 13 hodin 11 minut.

Julia
Hermenegilda
Tiburcia
Teodora
Kalixta

Julia
Hermenegilda
Ctibora
Bohdara
Kalixta

Druhá neděle po Velikonoci.

w

E
co >©
e E
N

"O
o

Délka dne 12 liodin 50 minut.

Hod Boží Velik.
Velikonoční

Rudolfa p.
Vernera
Krescence
Sulpice
Anselma
Kaj etan a
Vojtěcha

®
o

Hugona
Theodosia

Hod Boží Velik.
Velikonoční

První neděle po Velikonoci.

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

Protestantů.

__
E
©

isfe 5
5
5
Sï· 5
5
5
5

24 6
22 6
21 6
19 6
17 6
15 6
14 6

A

&
*
na·

nííK

Xůr

Xír

5
5
5'
5
5
5
5

12 6
11 6
96
76
56
46
26

47
48
50
51
52
54
55

&

5
4
4
4
4
4
4

06
59 6
57 6
56 7
54 7
53 7
51 7

minuty ráno.
TX První čtvrt dne
30. v 5 hodin 10
minut večer.
Do 6. jasno; do 13.
deštivo: 14. a 15.měnivo; 16. až 19. pěk
né, přijemno; 20 až
23.pršky; do konce
měsíce jarní počasí.

svátek Passah
;
*
22.
16. Nisan, osmý svátek Passah
;
*
1. 25.
Ijar.—(*
znamenaně
svátky Israelité sla
ví přísné.]

2 53
3 24
3 52 Přehled památ
4 18 ných událostí.
Dřevorytectví vy
4 44 nalezeno
1423; Oce1450.Ot>ál
5 8 lorytectvi
ky na psaní prvně
užívány 1839. Ether
záp. prvně
užíván v lé-

Délka dne 13 hodin 53 minut.

Jiřího
Albrechta
Marka ev.
Marka ev,
Kleta
Kleta
Jaroslava
Pel hřímá
Vitališe
Vitála
Petra mučénníka Sibily
Kateřiny S.
Hildegardy

První čtvrt dne
1. v 8 hodin 3
min. ráno.
Úplněk dne 7.
v 11 hodin 49
min. večer.
/ET Poslední čtvrť
Q,dnel4 v 10hod.
14 minut ráno.
áfe
měsíc 23.
® Nový
ve 3 hodiny
3

38 9 49
39 11 56 Dne přibývá od 12
hod. 47 minut a ku
41 10 58 konci
do 14 h. 12 m.
42 ráno Žid. kalendář.
43 0 52 Dne 15. 9. Nisan,
začátek Passah. 16.
44 1 39 10.
Nisan, druhý
svátek Passah
;
*
21.
46 2 18 15.
Nisan sedmý

Délka dne 13 hodin 32 minut.

Rudolfa
Vernuše
Emy
Sulpice
Anselma
Sotera
Jiřího

v

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.

56 8 17
57 9 19
58 10 18
0 11 14
1 ráno
2 0 8
3 0 56

kařství 1844. Parní
převozní lodě prvně
užívány mezi New
Yorkem a Brookly
nem r. 1824. První
proti ohni pojišťují
cí společnost v Americe ve Filadelfii
1736. První revoluce
francouzská r. 1789.
N ěmeckc- fran couzválka 1870-71. Fran
couzsko - indiánská
válka v sev. Ameri
ce 1754-63. Emanci
pace Ruska 1861.

PľVľlí Čítanka ooska, pro školy česko-americké, obsahující český slabikář v
sobě, mnoho obrázků ku krasopisu i kreslení s písněmi dětskými atd., jest k do
stání u Aug. Geringera, 463 So. Čanal St., Chicago, 111.

DOMÁCI ZÁPISKY.

Třetí neděle po Velikonoci.

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

Filipa a Jakuba
Zikmunda
Nal. sv. kříže
Floriana
Pia V., pap.
Jana Dimiana
Stanislava

Čtvrtá neděle po Velikonoci.

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

Zjevení Mich.
Řehoře N.
Isidora
Mamerta
Pankráce
Serváce
Bonifáce

Pátá neděle po Velikonoci.

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

Sofie
Jana Nepom.
Ubald a
Venance

Júlie p.
Desiderus
Johanky kr.
Urbana I. pap.
Filipa Neri
Magdaléna z P.
Ivona a Petra

Drnhó KitonVo Xnnlró
U1 Ulld uILgIIiIQ bublid

[

Východ

a západ

m ě s íc e

·

|

ľ

Filipa a Jakuba
4 50 7 4 1 39
Zikmunda
& 4 48 7 6 2 17
Nal. sv. kříže
& 4 47 7 7 2 53
* 4 45 7 8 3 27
á
Floriana
Gotharda
4 44 7 9 4 0
Jana Damiana
Ä 4 43 7 10 4 34
Bohumíra
Ä 4 41 7 12 vých.
Délka dne 14 hodin 31 minut.

Stanislava
Ilioba
Gordiana
Mamerta
Pankráce
Serváce
Karolíny

&

4
4
4
4
4
4
4

40 7
39 7
38 7
37 7
35 7
34 7
33 7

Sofie
Peregrina
Jodoka
Liboři a

32 7
31 7
29 7
28 7
27 7
26 7
25 7

4
4
4
4
4
4
4

25 7
24 7
23 7
22 7
21 7
21 7
20|7

21
22
23
24
25
26
27

1
1
2
2
3
3
4

Angela

©

Do 10. silné větry;
do 13. pršky; pak te
pleji a měnivo; v
posledních dnech
měsíce něco mrazu
na severu.

26 Přehled památ
ných událostí.
55 První Amer. ve
řejná knihovna za
22 ložena
v koleji Har
Cambridge,
47 vard.
Mass. 1638. První
vynale
13 hromosvod
zen Divišem na Mo
1746; Frankli40 ravě
nem v Soustátí 1752.
mor r.
7 Londýnský
1665. Magna Charta

28 záp.
29 8 12
30 9 10
31 10 5
32 10 56
33 11 40
34 ráno

Délka dne 15 hodin 14 minut.

Hod Boží Svat.
Svatodušní

Úplněk dne 7.
l-J v 8 hodin 11
min. ráno.
.4T Poslední Čtvrť
Ai_dne 14.ve 2 hod.
27 min. večer.
Nový měsíc22.
v 5 hodin 15
minut večer.
"Cv První čtvrt dne
JJ 29 v 11 hod 29
minut več.

Sivan, druhý svátek.

Délka dne 15 hodin 2 minuty.

Heleny
Desiderius
Zuzany
Urbana
Bědy
Vilíma
Viléma

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnost.

13 8 34
přibývá od
14 9 42 14Dne
hodin 14 min. a
15 10 41 ku konci do 15 hod.
16 min.
16 11 33
18 ráno Žid. kalendář.
Dne 16. 12. Ijar
19 0 16 Lag b'omer. 1. 24.
6. 29. Sivan,
20 0 54 Sivan.
týdní svátek
*
7. 30.

Délka dne 14 hodin 37 minut.

Neděle svatodušní.

Hod Boží Svat.
29 Neděle
30 Pondělí Svatodušní
31 Úterý / Petronilla

slunce

Délka dne 14 hodin 12 minut.

4
& 4
Prk 4
4
Na nebe vst. Páně Na nebe vst. Páně
4
Athanasia
Fernandina
4
Felixe
Prudence
4

Šestá neděle po Velikonoci.

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

Protestantů.
•

Západ

Katolíků.

slunce

Dni a týdny.

V ýchod,

SVÁTKY A JMÉNA.

Znamení
měsíce

h

31

4 19 7 38 0 20
4 18 7 36 0 56
*á 4 18 7 34•1 1 29

podepsána r. 1215.·
První třecí sirky uži
vány 1829. Mexická
válka s Francií, Špa
nělskem a Anglii r.
1861-63.
Hudební
noty prvně užívány
1338; prvně tištěny
1502. První zákon o
plavbě v Anglii 1660.
Prvni ocelové jehly
se zavedly 1545. Re
voluce v Nizozem
sku r. 565-80. První
řádný časopis 1494.
Plyn prvně užíván k
osvětlen áni v Cornwallu, Anglii 1792 v
Bostonu r. 1822 Rád
Jezovitů založen r.
1541. Petrolej prvně
užíván k osvětlová
ní 1826. Reformace
v Německu 1517, v
Anglii roku 1532.

Pro Školy česko-americké velmi užitečná pročtení dítek, s písněmi, deklamacemi, obrázky
mravoukou, atd. Stojí jen 65 centů poštou od Aug. Geringera, 463 So. Canal St. Chicago, 111.

DOMÁCI ZÁPISKY.

1 Středa
2 Čtvrtek
3 Pátek
4 Sobota

Fortun át
Erazima
Klotildy
Františka K.

Neděle sv . Trojice.

oo

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

Norbert
Robert
Medard

Longin
Robeš
Medard
Kar pas i a
Oliva
Barnabáš

Božího Těla

Oliva p.
Barnabáš
Basilid
Antonína
Basilia
Vít muč.
Benon b.
Adolf
Marcel

Grerv. a Prot.
Sylvera
Alois
Pavlina
Edeltruda
Jana Křtitele
Ivan, Sid.

Třetí neděle po sv. Trojici.

26 Neděle
27 Pondělí
28 Úterý
29 Středa
30 Čtvrtek

4
* 4
á
Ä 4
4

2
2
3
3

a západ

m ě s íc e

V ýchod

slunek

’Západ

17 7 37
17 7 Í8
16 7 39
16 7 4

4
« 4
4
4
4
4
4

15 7
15 7
14 7
14 7
14 7
14 7
13 7

Čtvrti měsíce a
domnělá povětrnost.
zříá Úplněk dne 5.

0 ..~y ve 4 hod. 48 m.
32 večer.
/Z7~ Poslední čtvrť
dne 13. v 7 hod.
6 45 minut
ráno.
Nový měsíc 21.
42

Délka dne 15 liodin 24 minut.

Trojice sv.

Druhá neděle po sv. Trojici.

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

Radím
Erazim
Klotildy
Kvirin

Nejsvět. Trojice

První neděle po sv. Trojici.

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

Protestantů.

slunce

Katolíků.

V ýchod

Dni a týdny.

Znamení
měsíce

SVÁTKY A JMÉNA.

v 5 hodin 3 mi
nuty ráno.
Prní čtvrť dne
J|F 28. ve 4 hodiny
11 minut ráno.

41 vých.
41 8 25
5. deštivo; do
42 9 22 10.Dobouřky;
do 23.
tepleji a jasno; do
43 10 11 28.
horko; pak prš44 10 52 ky.
44 11 27 Dne přibývá od
15 hod. 20 minut
45 11 58 do
15 hod. 32 min.

Délka dne 15 hodin 32 minut.

&

Odulí
Tobiáše
Eiisea
Vít
Zbyněk
Laura
Mih ta

4
4
4
Ilja - 4
4
4
4

13 7
13 7
13 7
13 7
14 7
14 7
14 7

45
46
46
47
47
48
48

ráno Žid. kalendář.
Dne 1. 23. Tha0 25 muz.
0 51
1 17 Přehled památ
ných událostí.
1 42 Křišťálový palác
1851. Vraž
2 10 otevřen
dění v Paříži 1418.
oprávněn
2 40 Maryland
1633. Vane odpra-

Délka dne 15 liodin 34 minut.

Bohdal
Sila
Alois
Achac
|Edeltruda
jJana Křtitele
'Prosper

4
4
4
4
4
Je 4
*'v·
4
'

gTL·.

14 7
14 7
15 7
15 7
15 7
15 7
15 7

48 3 13
48 3 53
49 záp.
49 8 52
49 9 42
49 10 20
49 11 0

Délka dne 15• hodin 34 minut.

Jan a Pavel
Ladislav
Lev II. pap.

Jan B.
Ladislav
Lev

Petra a Pavla

Petra a Pavla

Pavla pam.

Pavla p.

«
«
*
á
*
á
Ä

4
4
4
4
4

16 7
16 7
16 7
17 7
17 7

49 11 33
49 ráno
49 0 5
49 0 35
49 1 7

ven 1662. Vraždění
v Cawnpore 1857.
Parník Alabama po
topen 1864. Viktorie
korunovaná r. 1838.
Napoleon I. se zřekl
trůnu 1815. Labra
dor objeven r. 1497.
Isabella se. sřekla
trůnu 1870. Pizarro
zem. 1541. Mississippská bublina pra
skla 1720. Sv. Petr
ukřižován 65. Stětí
hrabat Dánských r.
1772. Jindřich I. ko
runován 1100. Loupez na ostrově Kuba
r. 1857. Washington
City dobyto r. 1811.
Cleopatra zem. P.K.
36. Robespierre odpraven 1794. Španěl
ská armáda zmaře
na 1588. Vraždění ve
Wyoming 1778. Bit
va u Anghrimu 1619
Vilém mlčenlivý za
vražděn 1584.

Třetí Čítanka česká, pro školy česko-americké i pro domácnosť obsahuje vypra
vování z dějin Soustátí amerického od vynalezení Ameriky až po pres. Clevelanda, a
má mapy, obrazy a podobizny velmi četné. Stojí poštou $1.10 u A. Geringera, č. 463
jižní Canal ulice, Chicago, 111.
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Příjem.

Vydání.

£

$

ct.

ct.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
15

!

—

17

18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

1

SVÁTKY A JMÉNA.

• X' 1
lilii a ryuny.

1 Pátek
2 Sobota

E

Katolíků.

Teodorich
Navšt P. Marie

Protestantů

Dépolit
Kamil

Čtvrtá neděle po sv. Trojici.

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

Heliodor

Ä

<<

Helibor

° 5rx: c
—

■o

CQ

o

O 3
‘>1 (/)
>

•O
°
Æ
„
ľ
>

®
« o
Q. ”
'« <fí
N >o
* E

Cyrila a Metoděje Filomena
Izaiáš pr.
Izaiáš
Vilibald
Veleslav
Kilian
Kilián
Brikcí
Brikcí

Čtvrti měsíce a
domnělá povětrnost.

dne 5.
4 18 7 49 1 42 ©Úplněk
ve 2 hod. 44 mi
ráno.
4 18 7 49 2 19 nut
-Z7" Poslední čtvrť

4
4
4
4
4
4
4

Den neodvislosti Oen neodvislosti

Sedm bratrů
Pius p.
Jan Kv.
Markéta
Bonaventura
Jindřich
Maria Karm.

T3

Délka dne 15 hodin 31 min.

Pátá neděle po sv. Trojici.

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

5 S

19 7
20 7
21 7
21 7
22 7
23 7
24 7

dne 13. v 1 hod.
7 minut ráno.
Nový měsíc 20.
ve 3 hod. 0 mi
nut večer.
ts První čtvrť dne
y 27. v 8 hod. 4 mi
nuty ráno.

49 3 2 @
49 3 51
48 vých.
48 8 47
7. horko; 7. až
47 9 25 10.Dosilné
bouřky; do
časté deště; do
47 9 57 20.
konce měsíce veliké
vedro, dusné noci a
47 10 27 prudké
větry.

Délka dne 15 hodin 23 min.

Amalia
Pius
Ladimír
Makéta
Karolina
Kozesl. apoštolů
Kuta

&

4
4
4
4
4
4
4

24 7
25 7
25 7
26 7
27 7
28 7
29 7

Dne ubývá od 15.
46 10 55 hodin
31 minut, do
46 11 20 14. hodin 42 min.
45 11 45 Žid. kalendář.
Dne 22. Roš-Ho45 ráno dešAb.37.
Tišo beab
44 0 10
43 0 39 Přehled památ
43 1 11 nýcli událostí.

Loď Great Eastern
spuštěna 1858. Jiří
IV. nastolen r. 1820.
Napoleon III. za
Neděle
snouben 1853. Petr
Velký zem. r. ±725.
Michigan co stát r.
1837. Sklo opětné
vynalezeno 653. Le
on Gambetta zemř.
1883. Georgie osaze
na 1733. Útěk Lud
víka Filipa r. 1S48.
Vpád do Abyssinie
r. 1864. Nebešťanka
objevena 1781. Ze
mětřesení ve Quito
r.’1859. Vzbouření v
Sedmá neděle po sv. Trojici
Délka dne 14 hodin 59 min.
Miláně. 1848. Bitva
u Shiloh 1862. Bitva
u Tewksbury 1471.
Neděle
Bitva u Rescaca-de*
á
la-Palma 1846. Ma
rie Terezie nar. 1717
*
á
Acre dobyto r. 1291.
Bitva u Esslingu r.
1809. Prušané vtrhli
do Paříže 1871. Bit
va u Ostrolinky r.
1831. Lord Caven
r-jIC
dish zavražděn 1882
Jízda Pavla Revere
«
1775. Smrt Franklina 1790. Francouzi
opustili Mexiko r.
Osmá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 14 hodin 46 min.
1867. Walpol zem.
1797. První Specta
31|Neděle
tor uveřejněn 1711.
Tlnn lznénnó nhna7TI JAN HUS a JAN ŽIŽKA, olejové barvy, krásná ozdoba pro obydli Čechoslovana, stoji na plátU I d 111 dbllu U U1 dZ J né kus $1.00, oba $?.00, ve skvostných rámcích tod $4.60 do $7.00 bez zásýlky a balina.

Šestá neděle po sv. Trojici.

Délka dne 15 hodin 14 min.

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

Alexius
Symforosa
Vincenc z P.
Eliáš prorok
Daniel pr.
Máří Magd.
Apolinář

Aleš
Arnold
Stella
Eliáš
Daniel
Máří Magd.
Apolinář

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

Kristina
Jakub
Anna
Pantaleon
Inocenc
Marta
Abdon a Sen.

llgnác z Loj.

4
4
4
4
4
4
4

30 7
31 7
32 7
33 7
34 7
35 7
36 7

42
41
40
39
39
38
37

Kristina
Jakub
Anna
Pantaleon
Inocenc
Marta
Bořivoj

4
4
4
4
4
4
4

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

36 10 8
35 10 40
33 11 11
32 11 44
31 ráno
30 0 21
29 1 2

[Hynek

|4 45|T 27| 1 46

«

1 47
2 24
3 21
záp.
8 18
8 58
9 35

Den

DOMÁCI ZÁPISKY.

í

ct.

1
2·
3 i
4
5
•

6
/77

i 8
9
10
11

12
13
• 14

15
16

17

18
19
; 20

, t

i 21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

j

Vydání.

Príjem.
$

ct.

31
SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny.

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

Protestantů.

Katolíků.

Petra v ok.
Alfonsa
Štěpána nal.
Dominika
Marie Sněžné
Prom. Krista P.

Menandra
Gustava
Augusta
Dominika
Alfry
Oldřiškv

Kajetána
Oyriaka
Donáta
Vavřince
Zuzany
Kláry p.
Hi polita

Oldřicha
Oyriaka
Jaroslava
Vavřince
Zuzany
Kláry
H i poly ta

Desátá neděle po sv. Trojici.

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

[
XSr

**

Smila
Na nebevz. P. M. Na nebevz.
Roclia
Hroze
Liberáta
Liberáta
Heleny kr.
Jeleny
Ludvíka T.
Sebalda
Beri.arda
Bernarda

Eusebia

Augustina
Jana st.
Rosy p.
Raimunda.

o =
->» <rt
>

4
4
4
4
4
4

■o

®

o.“"
« N ľ

2 > « E

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

26 2 36
25 3 32
24 vých.
23 7 56
22 8 28
20 8 58

4
4
4
4
4
4
4

52 7
53 7
54 ï
56 7
57
58 7
59 7
i

Μ.

«
«

&

5
5
5
5
5
5
5

0
27
3«
47
5j 7
67
s6

áÉ
*
á
> St*

O

5
5
5
5
5
5
5

96
10 6
11 6
12 6
14 6
15 6
16 6

!5
5
i5
5

17 6
18 6
20 6
21 1«

Úplněk dne 3.
- ve 2 hod. 50 mi
nut večer.
zy Poslední čtvrt
'VL dne 11· v 5 hod.
46 minut večer.
Nový měsíc 18.
v 11 hod. 48 mi
nut večer.
TX První čtvrt dne
25 ve 2 hod 31
minut ráno.

Žid. kalendář.

9
í
6
4
Oi
1
53

Dne 1. 27. Elul.

0 21
1 8 Přehled památ
událostí.
2 2 ných
Anaesthe»ia obje
vena 1<S44. První let·>o
v balonu ve Francii
783. První banka
4 ii (benátská)
v Evropě
Banka anglic
záp 1171.
ká zal žena, r. 1694.
o-amer. banka8 ; Seve
založena 1781. První

58 8 40
56 9 12
54 9 46
52 10 21
51 11 0
49 1T 43
47 ráno

Délka dne 13 hodin 31 minut.

Augustina
Niceáše
Přibíka
Raimunda

Čtvrti měsíce a
domnělá po vě
trnost.

3. blýskáni;do
19 9 23 10.Dopršky;
pak jasno
sucho
a horko do
18 9 48 26.; do konce
měsí
ce deštivo a chlad
16 10 14 něji.
15 10 41
Dne ubývá od 14
13 11 9 hodin
40 minut do·
12 11 42 •13 hodin 19 minut10 ráno

Délka dne 13 hodin 51 minut.

Hartvika
Anastase
Žibřida
Timotea
Zděnka
Filipa b.
Bartoloměje ap. Bartol· mě je
Ludvíka
Ludvíka kr.
Adriána
Zefyrina
Jaromíra
Josefa Kal.

Dvanáctá neděle po sv. Trojici.

28 Neděle
29 i Pondělí
30 Úterý
31 Středa «

T3
CC Q

Délka dne 14 hodin 11 minut.

Jedenáctá neděle po sv. Trojici.

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

&

•o

Délka dne 14 hodin 29 minut

Devátá neděle po sv. Trojici

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

Znamení
měsíce

K

31

45
44
42
40

0
1
2
3

33
2S
26
24

bavlna ve Spoj. Stá
tech vypěstována ve
Virginii 1621. Cotton
Gin vynalezen Eli
Wnitňeym r. 1793.
Creekska válka v
Georgii 1836. Krimská válka r. 1853-55.
Parní stroj vynale
zen James Wattem
17.3. Parní stroj o
vysokém tlaku vy
nalezen Američa
nem Evansem 1779.
Patní loď vynaleze
na Papinem ve Fran
cii 1707. Parní loď
vynalezena William
Henrym Conestoga
River, Pa. 1763. Par
ní loď opravena·
James Rumseym r.
1786. Parm loď opravena Robertem
Fitchem na Delaware řece, 1786. Bel
gie neod vislou 1830.

denní list, a AMERIKÁN” týdenník vychází u Aug. Geringera,
“SVORNOST ” 463
S. Canal St. Chicago, 111. a přináší všechny noviny z celého světa

každý den a každý týden. Denník stojí na rok $7.50 poštou; týdenník $2.50 na rok poštou.

i)

Příjem.

ROMÁCÍ ZÁPISKY.

Vydání.

£

ó7.

1

2
3
4
5
6
7

8
9

10

11
12

13
14
15
16

3

19
20

21

22
23
24

' —■

'i

25

26
27
28
29
30
31

•

1

30

1 Čtvrtek Jiljího
Štěpána kr.
o Pátek
3 Sobota Mansveta

Jiljího
y
Štěpána kr.
Mansveta

Třináctá neděle po sv. Trojici.

±1 Neděle

Jména P. Marie

Prota
Kvidona
Lyra
Miloně
Tobiáše
Povýš, sv. kříže Kornela
Nikodéma
Mariany
Ludmily
Ludmily
Lamberta
Lamberta

Tomáše v.
Januara
E ústach a
Matouše
Maurice.
Tekly p.
Gerharda
Kleofáše
Cypriana
Kosmy a Dam.
Václava krále

Michaela arch.
Jeronýma

5
5
5
5
5
5
5

26 6
27 6
28 6
29 6
30 6
32 6
33 6

a západ

m ě s íc e

Východ

33 7
31 8
29 8
27 9
25 9
24 10
22 11

51 Th První čtvrt dne
23. v 11 hod. 14
15 minut
večer.
41
počátku měsí
9 ceNa
silné větry a tor
do 17. sucho;
41 náda;
do 19. chladné noci;
a 21. bouřlivou
18 20.
do konce měsíce jas
Ô no a na severu mra
zy.

5
o
5
5
5
5
5

34 6
35 6
36 6
37 6
38 6
39 6
40 6

Due ubývá od 13

20 11 48 hodin 16 minut do
11 hodin 47 minut.
18 ráno
16 0 44 Žid. kalendář.
14 ; 1 48 Dne 11. 19. Tišri
Nový rok
*
5647. 2.
12 2 59 20. Tišri, druhý svá
;
*
tek
3. 27. Tišri po
10 4 13 sty Gadaljah; 10. 28.
Tišri slavnost smí
8 záp řeni.

Délka dne 12 hodin 28 minut.

Tita
Januara
Stach a
Matouše
Morice
Tekly
Jarmáře

Šestnáctá neděle po sv. Trojici.

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

»■
*
>

Nov,ý měsíc 17.
v 8 hod. 10 mi
©
nut ráno.

Délka dne 12 hodin 56 minut.

Patnáctá neděle po sv. Trojici.

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

slunce

Délka dne 13 liodin 10 minut.

Rozálie.
Heraklina
5 Pondělí Viktorina
Úterý
Boleslava
Zachariáše
6
Reginy
Reginy
7 Středa
Čtvrtek
Narození P. Marie Narození Marie
8
Gorgona
Brunoua
9 Pátek
\ I
Mikuláše
10'Sobota Mikuláše
11 Neděle
12 Pondělí
13 Úterý
Středa
15 Čtvrtek
16 Pátek
Sobota

Čtvrti měsíce a
domnělá povětrnost.

Úplněk dne 2.
0k 5 22|6 38 4 23 ©v 5 hod 22 .mi
ráno.
&k 5 23 6 36 vých. nut
(tC~ Poslední čtvrt,
dne lO.v 9 hod.
$k 5 24 6 34 7 25 13'\J_minut
ráno.

Anděla Strážce

Čtrnáctá neděle po sv. Trojici

Západ

Protestantů.

slunce

Katolíků.

Znamení
měsíce

SVÁTKY A JMÉNA.
Dni a týdny.

Východ

30

áí 1.5
5
i sfe 5
Ä
5
5
r-Jg
5
5

41 6
43 6
44 6
45 6
46 6
47 5
49 ,5

6, 7
4 7
3 8
1i 8
00 ! 9
57 10
56 11

Délka dne 12 liodin 6 minut.

Kleofáše
Pravdomily
Kosmy a Dam.
Václava
Michala
&k
Jarolíma
^k

5
5
5
5
5
5

50 5
51 5
52 5
54 5
55 5
57 5

53
51
49
47
46
44

Přehled památ

9 nýcli událostí.
První hodinky vy
42 robeny
v Norimber
r. 1774. Philadel
18 gu
phie založena 1682.
56 První dokonalý šicí
(HowevAme40 stroj
rice' 1846. Shay-ovo
povstání v Massa
r. 1786-87.
29 chusetts
Siouxská válka v
1862-63.
22 Minnesotě
První spací vozy že

ráno
0 18
1 17
2 17
3 17
4 16

lezu. užívány, Pullmaniiv patent 1864.
Základní zákony 8p.
Států rozmnoženy a
opraveny, 1873. Sila
páry objevena Salo
mon de Cauxem r.
1621. Parníkoiel vy
nalezen markýzem z
Worcestru 1663. Par
ní stroj Newcomenův patentován 1705.
Uvěznění Feniané
propuštěni r. 1870.

Základové českého pravopisu a mluvnice, stručný to návod pro učitele
i žáky k naučení se správnému českému psaní. Cena mírná 25 centů
u.Aug. Geringera 463 S. Canal St., Chicago, 111.

Den

DOMÁCÍ ZÁPISKY.

Příjem.
£

Vydání.

Ct. ■

i

$

ct.

j

3
4
5
6

1

1

__________ .__

·

_______________________

7

OCTOBER

j

l;Sobota

Remigia

Remigia

Sedmnáctá neděle po sv. Trojici.

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

Leodegara
Kandida
Františka S.
Placida
Brunona
Justiny p.
Brigity

.Dyonysia
Frant. B.
Emiliána
Maximiliána
Kolomana
Burkhard a
Terezie

(Havla
17|Pondělí Hedviky
18 Úterý
Lukáše ev.
19|Středa
Petra Alk.
20(Čtvrtek (Vendelína
21|Pátek
Voršily
22,Sobota Korduly
16 Neděle

23 Neděle
24jPondělí
25(Úterý
26|Středa
27|Čtvrtek
28(Pátek
29,Sobota

a západ

m ě s íc e

40 vých.
38 6 45
36 7 12
34 7 42
32 8 16
30 8 53
28 9 39

&

6
6
6
6
6
6
6

8'5
95
L0 5
11 5
13 5
145
16 5

á*

«€
<4

6
6
6
6
(6
6
6

175
185
195
215
22 5
23 5
24 5

Rafaela
Vilemíny
Evarista
Sabiny
Šim. a Judy
(Narcisa

6
6
6
6
I&l 6
6
xsír
6

265
275
295
304
314
334
344

Úplněk dne T©
v 9’hod. 57 ma
nut večer.
/ZT Poslední čtvrt
ýt. dne 9: v 1'1 ho
din 7 minut večer..
Nový měsíc 16..
-1’ ve 4 hod- 45 mih
nut večer..
První čtvrt dne·
jj 23.. v lil hod. 56··
minut ráno.
Ůpluékdne-31ve 3 hod.. 41
minut večer.

©

Do 5. silné deště ;
6. a 7. jasno: do 13_
zima; 14'. ala.bouřlivo; do 19;.méniv0.;
20. až 3(h mráz;. 31větrno:

hý svátek
;
*
21. 9.
Tišri, slavnost rato
lestí; 22. 10. Tišri,
konec slavnosti pod
zelenou; 23, lil. Tiš
ri, radost ze zákona
1. 19. Marstisvan..

14 5 37
12 záp.
11 6 49
9 7 32 Přehled památ
nýcli událostí.
8 8 20 První kniha tiště
na v Anglii, r; 1474.
6 9 13 Prvni
kniha tištěna
Americe panem
4 10 10 vHablasem
v Mexiku;
3
1
0
58
56
54
53

11 9
ráno
0 9
1 9
2 9
3 8
4 8

Délka dne 10 hodin 19 min.

Hvězdoně
Slavnost ref.

ČtvrUi měsíce
•a dbmnělá po
větrnost.

27 10 32
25 11 31
Dne ubývá, od 1'1'
23 ráno hodin
44 min. do· 10
*
21 0 36 hodin 13 minut.
19 1 46 Žid. kalendář.
18 3 1 Dne 15. 3. Tišri
slavnost pod' zele
16 4 19 nou; 16. 4. Tišriidru-

Délka dne 10 hodin 40 min.

Dvacátá první neděle po sv. Trojici.

30 Neděle Marcela '
31 Pondělí Volfganga

00 5
15
25
35
45
55
65

Délka dne 11 hodin 1 min.

Posvěc. chrá rru iŠebíře

■ Rafaela
Krišpína a Kr.
Evarista
Babiny
Šim. a Judy
j Narcisa

5 58,5 42; 5 16

Délka dne 11 hodin 22 min.

Havla
Floriana
Lukáše
Ferdinanda
Vendelína
V oršily
Korduly

Dvacátá neděle po sv. Trojici

>

6
6
6
6
6
6
6

Diviše
Frida
Emiliána
Maximiliána
Kolomana
Burkhard a
Terezie

Devatenáctá neděle po sv. Trojici

·>» <n

Délka dne 11 hodin 40 min.

Leodegara
Ludomíra
Frant. S.
Placida
Břenka
Libuše
Bryty

Osmnáctá neděle po sv. Trojici.

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

*
1Ö

E
=

slunce

Protestantu.

Katolíků.

®
o

Ä
O

V ýchod [

Dni a týdny.

•o
o
ö

Západ

SVÁTKY Á JMÉNA.

Znamení
měsíce

I

31

S 6 364 52 5 7
|6 37(4 50 6 7

1535. První tiskárna
ve Spoj. Státech v
Cambridge;. Miass.
Stephen Deye, 1639'.
První pyramidy egyptské vystavěny,
2170 Pr. Kr. První
nákladní vlaky ve
Spoj. Stá těch v žulo
vých lomech- Quincy Mass. 1826. Prv
ní osobní vlaky ve
Spoj.Stá těch na drá
ze Baltimore· a Ohio
1828. Reformace v
Německu r. 1517; v
Anglii 1532. Eman
cipace Ruska 1861.
Prvni Seminolská
válka ve Floridě r.
1817-18; druhá 1835.
První patent na šicí
stroj v Anglii 1755.

RIIPM PA^II’’ ned®'n* dst obrázkový, svobodomyslný, přináší zábavné povídky, svobodomyslné články, podo,,UUbl1 bHOU bizny výtečníků celého světa a žertovné obrázky i vtipy. Stoji $2.00 u A Geringera, Chicago.
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Vydání.
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-
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30

1 Úterý
2 Středa
3 Čtvrtek
4:Pátek
5;Sobota

Katolíků.

Protestantů.

Všech svátých

Všech Svatých

Linharta
Engelberta
Bohumíra
Teodora
Přen. sv. Ludm.
Martina b.
Martina p.

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

Stanislava
Serapion a
Leopolda
Otomara
Řehoře D.
Odona
Alžběty

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

od

try

49 vých.
47 6 16
46 6 53
44 7 37
43 8 26

45 4
47 4
48 4
50 4
51 4
52 4
54 4

42 9 22
41 10 24
39 11 31
38 ráno
37 0 40
36 1 53
35 3 8

56Í4
574
58 4
00 4
14
24
44

34
33
32
31
30
29
28

7
7
7
7
7
5% 7
7

54
64
74
94
10 4
11 4
12 4

27 I 9 57
2610 59
26 : ráno
25 0 0
24 1 0
23 1 59
22 1 3 00

Délka dne 9 hodin 10 minut.

Liboústa
Achace
De metra
Ondřeje

a domnělá povětrnost.

(ZT Poslední čtvrť’
'\i_due 8. v 111 od.
12 minut ráno.
Nový měsíc 15.
ve 2 hodiny 18
minut ráno.
"Vs První čtvrt dne
22. ve 4 hod. 53
min. ráno.
^Úplněk díl" 30.
v 9 hodin 30
min. ráno.

©

Dne 9. silné větry
do 13.deštivo; do 24.
poprašky sněhu, pak
studeno, ale příjem- ·
no do konce měsíce.
Dne ubývá od 10
hod. 11 minut do
9 hodin 3 min.

Žid. kalendář.
Dne 1. 17. Kislev.

4 26
památ
5 41 Přehled
ných událostí.
záp. Parní loď zdoko
nalena Fultonem z
6 6 N.Y.
do Albany 1807
mlýn na třti
6 58 První
nu cukrovou 1758,
elektrický te
7 56 První
legraf
vynalezen
a Dray8 56 Paddington
ton v Anglii, r. i835,

Délka dne 9 hodin 24 minut.

[Edmunda
Felixe V.
Obět. Panny M. ’Smicha
Cecílie p.
Vojislava
Klimenta
Klementa p.
Chrysogona
Protase
Kateřiny
Kateřiny
Delfíny
Konráda

Achace
Bufa
Saturnia
Ondřeje ap.

&

6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
7
7
7
^5 7

První neděle Adventní.

27. Neděle
28 Pondělí
29 Úterý
30 Středa

38 4
40 4
41 4
43 4
44 4

xz *.rWcxr — Čtvrti měsíce·

Délka dne 9 hodin 41 minut.

Dj ega
Levína
Lipoida
Otomara
Bertold a
Hildy
Elišky

Dvacátá čtvrtá neděle po sv. Duchu.

->» tn

O. 3C
■Cú- JZ
N w

Délka dne 10 hodin 11 minut.

Linharta
Engelberta
Bohumíra
Bohdana
Pravoslava
Martina
Jonáše

Dvacátá třetí neděle po sv. Duchu.

o s

6
6
6
6
6

Památka dušiček Památka dušiček
Huberta
Huberta
Karla
Karla Bor.
Emericha
Emericha

Dvacátá druhá neděle po sv. Duchu.

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

E w
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Morse zdokonalil te
legraf r. 1835. První
telegraf užíván v Americe mezi Balti
more a Washington
1814. První podmoř
ský telegraf položen
mezi Dover a Caláis
1857, První podmoř
ský telegraf atlan
tický 1858. Telefon
mluvící, prvně vy
stav en prof. Bellem
ve Philadelphii 1870
Teleskop vynalezen
1608, První divadlo
v Americe, ve Williamsburgu ve Vir
ginii, 1752. Třiceti
letá válka 1618-1648.
Tabák přinesen do
Anglie z Virginie r.
1583. Válka mezi
Spoj. Státy a Tripoli
1803-1805. Vzbouře
ní černochů ve Vir
ginii 1831.

Anglický Vyslovovatel neb Spelling book, učí jak se mají anglická slova vy81ovovati, slabikovati, přizvukovati a psáti. Pro každého nevyhnutelné.. Za $1
se pošle každému poštnu <d A. Geringera, 463 S. Canal St. Chicago, Illi

. DOMÁCÍ ZÁPISKY.

1 Čtvrtek Eligia
2 Pátek
Bibiány
3 Sobota Frant. X.
Druhá neděle Adventní.

Barbory
>5 Pondělí Judity
Mikuláše
6 Utery
? 7 Středa Ambrože
■ 8 Čtvrtek Početí P. M
Leokadie
9 Pátek
10 Sobota Melchiada
4 Neděle

Třetí neděle Adventní.

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

Damaše
Sinesia
Lucie p.
Nikasia
Irenea
Albiny
Lazara

Čtvrtá neděle Adventní.

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

Graciána
Nemesia
Kristiny
Tomáše ap.
Zenona
Viktorie
Adama a Evy

Neděle po Narození Páně.

25 Neděle
•26 Pondělí
27 Úterý
28 Středa
29ÍČtvrtek
30(Pátek
31 Sobota

Dl uhoše
Bibiány
Kasiána

*
1'3

západ e
a

m ě s íc

Východ

slunce

Západ

Protestantů.

slunce

Katolíků.

V ýchod

Dni a týdny

Znamení
měsíce

SVATKY A JMENl

7 18 4 20 5 33
7 19 4 20 6 21
7 21 4 19 7 16

Délka dne 8 hodin 58 minut.

Barbory
Sabaše
Isidora
Ambrože
Věroslava
Běleny
Jitky

«

7
7
7
7
7
7
7

22 4
23 4
24 4
25 4
26 4
27 4
28 4

19 8 16
19 9 20
19 10 29
19 11 39
18 ráno
18 0 51
18 2 4

Délka dne 8 liodin 50 minut.

Damaše
Donáta
Lucie
Duchoslava
Kristiány
Běluše
Lazara

'ÍTlJ,

7
7
7
7
7
7
7

39 4
30 4
30 4
31 4
32 4
33 4
33 4

18
18
19
19
19
19
19

7
1 <7
7
7
7
7
7

Délka dne 8 hodin

Narození Páně
Štěpána muč.

Narození páně
Štěpána

Jana ev.
Mláďátek
Tomáše b.
Davida kr.
Sylvestra

Jana ev.
Kastora
Milady
Davida
Sylvestra

7
7
7
7
7
7
7

ZT Poslední čtvrť
dne 7. v 9 hod.
21 miu. večer.
Nový měsíc 14
v 1 hodinu 31
inmnt večer.
První Čtvrt dne
22. v 1 hodinu
11 minut ráno.
Úplněk dne 30
ve 2 hodiny 24
min. ráno.

D

Dne 1. plískanice;
do 11. mirno; 12.slunečno; 14., 15. a 16.
deštivo na jihu; do
25. sníh; do konce
měsíce velká zima.
Dne ubývá od 9
hodin 2 min. do 8
hodin 45 min. a ku
konci dne přibývá
do 8 h. 49 m.

3 19
4 33 Žid. kalendář.
Dne 25. 11. Tebet,
5 48 svěceni
chrámu. 10.
25. Pust obležení
záp. Jerusalema.
5 35
památ
6 36 Přehled
ných událostí.
7 38 Dlouhý parlament

Délka dne 8 hodin 46 minut.

Abrahama
Nemesia
Blahoroda
Tomáše
Blaženy
Viktorie
Adama a Evy

Čtvrti měsíce
a domnělá povětrnoRt.

34 4 20 8 42
34 4 20 i 9 46
35 4 20 [10 47
36 4 21 11 48
36 4 21 ráno
37 4 22 0 47
37 4 22 1 47
45 minut.
38 4 23 2 46
38 4 24 3 46
38 4 25 4 46
39 4 26 5 46
39 4 26 6 46
39 4 27 vých.
39 |4 28 1 6 6

r. 1640. Vzbouření v
Montrealu, r. 1847.
Varšava vzata 1794.
Předhoří Dobré Na
děje zdvojeno, 1497.
Hoosac Tunnel otev
řen, 1873. Polská re
voluce 1830. Útok na
Quebec, 1775. Bitva
u Hohenlinden 1800
Washingtonovo roz
loučeni 1783.Sydney
sfat 1683. Newport
vzat 1776. Německé
země spojeny 1870.
Škotsko připojeno k
Anglii r. 1707, Irsko,
1800. Očkování vy
nalezeno drem Jennerem v Anglii 1796.
Kořalečni povstání
v Pennsvlvanii 1787
179 . Ústava v Bra
zílii 1823. Drake vy
plul, r. 1577. Země
třesení v Guatema
la 1773. Požár v New
Yorku 1835 Bitva u
Great Bridge 1775.
Spoj. St. banka za
vřena 1791. Osazeni
Nového Anglicka r.
1620.

Postupná anglická mluvnice pro školy i samouky s udáním výslovnosti všech slov
pravidel a hojnosti příkladů. Stojí 85 centů i s poštou každému od A. Geringera,
463 S. Canal St., Chicago, 111.
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Seznam jmen.
B tldomer 7. ú..ora.
Aurou 16. dubna.
Abdon. Bořivoj, 30. čeree’ Balrusar 6. ledna.
Biirb ra 4. prosince.
Ábel 2. ledna.
Barnabáš 11. června.
Abraham 6. iíjna.
Absolon 2- září
Bartoloměj ap. 24. srpna.
Adalbert v. Vojtěch.
Bariích 30. k' ětna.
Basiliše 9. ledna.
Adam 24. prosince.
Basilius v. 14. 1 dna.
Adaukt Přibí1*·, 30 kv.
Adaukt. z Božný 30. srpna. B ithilda26. ledna.
Adelhaid op., Adléta, 5, Bdín v. Vigil.
Beata v B1 žena.
února.
Beatrix, Blažena, 10. květ.
Adelinde 20. srpna.
Adléta v. Adeluaid.
Bedřich 6. března.
Bedřiška6. října.
Adolf 11. května.
Bělena v. Leokadia.
Adolf 17. června.
Bělobor v. A'ban.
Adolf 21. srpna.
Adolfina27. září.
Bělouš v. Albert.
Běluše v. Albiu.
Agatha v. H >ta.
Agaton. Dobroslav, lO.led. Beuart v. Benard.
Benedikt b., Beneš, 15. dub.
Agnes v. Anežka,
Agrikola 4 listopadu.
[ Benedikt 21. března.
i Benigna, Dobravka, 9. kvt.
Achac22. června,
I Benignus Štědrý, 6. června.
Achac 27. listopadu.
Achilleus 12. května,
1 Benja oin 21t března.
Benuo. Zbyněk, 16. června.
Aka30. 'istop.
, Bernard p.. Benart, 20. srp.
Akar 22. června,
Albar, b.,Bělobor, 21. červ. Bernardin 20. května.
1 Bernhard T. A. 20. srpna.
Albert p. z J- 3. dubna.
i Berta, Perchta, 4. července.
Albert v, 15. listop.
Albín, Bělouš,l. března. I Bertrain 17. srpna.
Albína p. a m. Bělouše. 16. j Bertrand 15 října.
Bibiana2. prosince.
prosince.
Blahomir 13. října
Albrecht 23. dubna.
Aleš 17. července.
Blahoslav 21. března.
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. dubna.
Alipius 15. srpna.
Alois 21. č- rvua.
Bohaboj 15. dubna.
Alto 9. ún< ra.
. Bohachval 10. července,
Alžběta král, Eliška, 8. Bohdal d. 8. listopadu.
Bohdan v. Teodosius.
července.
Alžběta lg. listopadu.
Bohdana v. Tbeodosia.
Amadeus v. Bohumil.
Bohdar v. Theodor.
Amalie, Libuše, 10. čerce’ Bobdik22. března.
Amalie7. října.
Bohpomozi v. Gotthelf.
Amandus, Milota. 8. dub. Bochuchval, Lausdeo, 10.
Amat'18, Milob, 13. září.
července.
Ambrož, b„ Brož. 16. říjua. Bohumil, Amadeus. 7. červ.
Bohumil 3. listopadu.
Ambrož 7. prosince.
Amr.ion 8 září
Bohumila28. prosince.
Amos 31. března.
Bohumír 13. ledna,
Anaklet U. července.
—
b.8. listopadu.
Anastas 21.s rpna.
Bohuš lav,Deogratias, 22.
AnHStasia, Protibora, 15.
března.
dubna.
Boleslav v. Magnus.
Ana<tasiam. 23. prosince. Bonaventur ·, Dobrohost.
Anast tsin8 m. 22. ledna.
11. čee., 26. řijna.
Auatolia 9. července.
Bonifác p., Viufrýd. 5.
Anatoliu 3. července
června.
Anežka, Agnes. 16. list.
Bonifác m., Dobroděj, 14.
Anežka p. a m. 21. ledna
května.
Anežka Češ«a, Nečiše, 6. Bořek v., Tibnrc.
a 28. března.
Bořivoj v.. Abdon
Anjela 13. května.
Božena 29. července.
Anjelika 28. března.
Břeněk v. Bruno.
Anjelina 16. července.
Brigida p. 1. února.
Brigyda v.. Bryta, 8. října.
Anna 26. července.
Anselm 18. března.
Brož v. Ambrož.
Antonia, Tonka, 10. ledna. Bruno b., Břeněk 21. dub.
Antoniu poust. 17. ledna. Eryta v. Brigita.
Antonín 13. června.
Burkbardll. října.
Apolinář 23 července.
Búhspěj 22. června.
Auolonia 9. února.
Bušek v Celestín.
Aquilina, Orličua, 13. Červ. Cecilie22. listopadu.
Araad 19. října.
Cecilius 3. června.
Arnold 18. července.
Celestín P., Bušek, 6. dub.
Arn If 18. června.
Celestín p. a in. 19. května.
Arnošt 12. ledna.
Celina 21. října.
ArnoštiiiKa 31. července.
Celerinus vyz. 20. února.
Arsenius 19. července.
César z B. 15. dubna.
Asterius, Hvězdon, 30. říj. Chranibor v. Se vác.
Athanasia 26. února.
Crha A. M. 9. března.
Athansiaius 2. května.
Ctibor v. II norat.
August p. 7. října.
CtimírV. Čestmír.
Augusta 29. března.
Ctirad v. Honor
Aug stiň cirk. 28. srpna.
Cyprian b. 14. září
Aurelia 1. prosince.
Cyria 5. června
Aurelian 16. června
Cyriak m. 8. srpna
Aurelins, Zlatko 27. čerce’ Cyrila 5. Července
Babylas 24. ledna.
Cyrin 12. června
BalbiuaBl. března.
Cyrus m. 31 l«dna

Čeněk v. Vincenc
Ceslav 20. června
Čest nír, Ctimír. 9. ledna
Čestislav 16. června
Darnas is 11. prosince
Dainian 27. září
Daniel 21. července
David 30. prosince
Deicola, Ctiboh, 17. ledna
Delfín 24. prosince
Deogratias v. Bohuslav
Děpoit v. Theobalcl
Desider. Zdaií, Žádostiv.
23. kvělna
Dettel, Ditlev, 31. března
Dětmar 26. září.
Dětřich 6. května
Devota27. ledna
Didakt 13. listopadu
Dignus 18. prosince
Dionisius, Diviš 9. října
Dismas 25. března
Ditlev v- Dettel,
Dluboš v. Long n
Dobeš v. Tosiáš
Dobravka v. Benigna.
Dobroděj v. Bonifác
Dobrohost v. Bonaventura
Dobromysl, Euthlmius, 11.
března.
Dobroslav v. Agaton.
Dobrožizn. Eutropius, 11.
února.
Dodaabat. 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
Edeltruda23. června
Edita 26. září.
Edmund are. 16. list.
Eduard 18. března.
Edvin k.4
Egbert24. dubna
Eleonora 14. února
Eliáš 20. července
Eligius 1. prosince
Eliseus 24. června
Eliška v. Alžběta
Emanuel 26. března
Emerencia 23. ledna
Einerch5. listopadu
Emil 22. května
Einilia 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 (Erichů m, 15. února
Ermelinda 25. ří jna
E«thcr 29. května
Etbiu 19. října
Eucharius 20. února
Eufemisa. Ofka, 13. dubna
Eufrosma 11. února
Eugenia25. prosince
Eugenius, Blahorod, 3.
července
Eulogins, Ložek. 3. čerce’
Etvebia 16. března
Eti ebiu’, Smil, 14, srpna
Eustach. Sta h, 20. září
Eustachia 29. března
Eva 24. prosince
Evald 3. října
Evarist, Bluhoklas, 26. říj.
Evermond 17. února
Ezechiel 10. dubna
Fabian 2 ·. ledna
Fandila m. 13. června
Fano b. 28. října
Faust 16. července
Faustin 15. února

Fa Klinu 20. záři
Felimuu 9. Června
Felicitas m. 7. března
Felix b. a. in., Šťastný, 24,
října
Fel x 21. května
Felix Val. 2 . listopadu
Ferdinand k. 19. ledna
Ferdinand k. 30. května
Fidelis 28. dubna
Filemon 22. lisí opadu
Filin ap. 1. května
Filip N. 26. května
Fihp b. 23. srp a
Filipina 16. února
Flavian m. 18. února
Florenc 7. listopadu
Florencia 10. listopadu
Florentin 27. května
Florian 4. května
Fortunat24. října
Frant. S. z As. 4. října
— B. 10. října
— de Paulla 2. dubna
— Sales 29. ledna
— Xav.jJ prosinjc
Františka R. 9. března
Fridolín 6. března
Fridus v. Friedman
Friedman. Fridus 10. říj.
Frodoaldus 12. září
Frumencius 27. ří 11a
Fu gentius 1. ledna
Fulao 10. říma
Gabian 19. února
Gabriel arch. 24. března
Gabriela 10. února
Gaudentius v Radím
Gebhard, Jaromír, 27. srp,
Gelas Síních, 18. listopadu
Genesi os 3, „června
Genovefa. Zeneva, 3.1edna
Genuin 5. února
Gerhard, Radko, 24 září
Gerlach v. Jarlnch
German 28. května
Gertrnda. Gediuta, 17.břez.
Gervás 19. června
Gideon, Jedek. 1. června
Gi bprt 4. února
Gil as 29. ledna
Gisela, Hisla, 7. května
Glyceria 13. dubna
Goar 3. července
Gordian 10. května
Gotthard, Hotart, 5. května
Gottšalk m. p. 7. června
Gracian 18. prosince
Gratus, Vděčný. 8. října
Gudval 6. června
Guibert 28. května
Gustav 2. srpna
Gnntíř, Vintíř, 28. listopadu
Ilauiba! 2. srpna
Hartman 30 řijna
Hartvik 21. srpna
llas a’. 26. března
Háta5. února
Havel 16. října
Hedvika 17. října
Helena m.. Jelena,22. květ
Heliod irS července
Herkules 5- zář:
Hermens 28. srpna
Hermine 24. prosince
H rman 7. dubna
Hilaria 12. srpna
Hilarion 21. řijna
Hilarius2i. ledna
Hildebert3. 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
Hvgin 11. ledna
Ida vd. 4. ledna
Ignác. Loj. 31. Července
Iluminaia 29 lstopadu
Inocenc 28. července
Irena 5. dubna
Ireneus, Lubomír, 15. pros.
Isak 20. nrnsince.

tsak 20. prosince
Isabela 4. ledna
Isai š 6 července
Isidor pr. 10. května
Ivan 25. list >padu
Ive 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. Gerl->ch. 5. le na
Jarolím 30. záři
Jeremiáš 26. června
Jetřich, Eusta»ius 19. bř.
Jindřich. Hyne · 15. če’Cc
Jintlřiše 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. břevna
JoBiia 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. Prav onu la 7. října
Justiuian. 26 záři
Justiu 8. sr. na
Justus, Piavoslav, 9. září
Juta 3. listopadu
Juvenal, Mlád, 3. května
Kajetán 7 srpna
Kamil 2. července
Kandid, Bělouš 3. října
Karel Bor. 4. listepndu
— v. 28. led<>a
Kar >lina 14. Června
Karolínka 5. července
Kašpar 6. le na
Kateřina p. 25. listopadu
Kazimír 4. b ezna
Kilián 8. července
Klara 12. srpna
Klepien', Klimeš. 23. list.
Klementina 23. listouadu
Kleofáš 25. září
Kletus 26 dubna
Klotliar, Lidlior, 7. dubna
Klotilda 3. června
Kolumba 17. září
Kolumban. Holubán, 21.
listopadu
Kolumbin :J1. červerce
Kolumbus 9. července
Konkordia 18. února
Konkordius, Svorný. 1. led.
Konrád. Kundrát, 26. list.
Konrád 19. února
Konštancia 19. září
Konstantin 11. března
Kordula 22. října
Kornel 16. září
Kosmas 27. září
Krescencia 15. června
Krescencius, Rostislav, 27.
června
K istin 14. května
Kristiána 15. prosince
Kristina 14. Července
Kristof 15. března
Krisnstom, Zlatoust,27. led.
Krišpin 25. října
Kunhuta z P. 3. března

Kuno, Kuneš. 29. května
Kvalbert 12. července
Kvido31. březla
Kviriu m. 30. března
Ladislav 27. června
Lambert b. L. 14. června
Laura 17. června
Lazar 17. prosince
Lebrecut. P avožij. 20. ún.
Leo v. p.. Lev, 11. dubna
— p. 12 28. června
Leodegar 9. října
Leokadia. Bělena, 9. pros.
Leonard, Linhart, 6. list.
Leoncia 6 prosince
Leoncius 13. 1· dna
Leonora 12. dubna
Leouilla 17. ledna
LeopoH, Lypolt, 15. 1’stop.
L pnldina 15. listopadu
Levin 14. čtrvence
Levina 24. červ ence
Libor. Litob >r, 23. července
Liboúst, Liebmund, 27.
listopadu
Libuše v. Amelie
Lidmi a 16. září
LidvinalS. dubna
LigorlS. září
Longin, Dluhoš, 15. března
Lot 4. ledna
Lotar, Lideř21. dubna
Lucie 13. prosince
Lucian 7. ledna
Luciana, Světlnše, 30. Červ.
Lucius 11. února
Ludomír, Leufried. 3. října
Ludovika 30. ledna
Ludvik T. 19. srpna
Luise 9. < ervence
Luitgarda 16. června
Lukáš 18. října
Lukrccia 7. června
Lydia 3. srpna
Magdalena 22. července
Magnus. B deslav. 19. srpna
Makir. Blah. 2. 15., ledna
Malachiáš 3. listopadu
Mamert 11. května
Mansuet. Miloslav, 18. ún.
Marceli 16. ledna
Marcella 31. ledna
Marcel Han 13. června
Marcellin 10. dubna
Marcel lina 17. července
Marciál. Marciáš. 27. února
Marek 25. dubna
Mariána 15. září
M irián, Mareš, 30. dubna
Mar;p Zasn. 23. ledna
— Nar. 8. září
— Sněž. 5 srpna
— Bol. 30. března
— Hrom ic 2, února
— Zvěst. 25. března
— Navšt. 7. červen.e
— u Hory 16. .,
— Nanebevz. 15. srpna
— Obět. 21. listopadu
— Početl 8. prosince
— Jména 15. září
Markéta 20. Července
Marta 19. ledna
Martin 11. listopadu
—
12.
Martina 30. ledna
Matěj ap. /5. února
Mathilda 14. března
Matouš »Ev. 21. září
Maura 21. záři
Mauric 22. září
Maxmilián 12. října
Maximus 19. května
Mechtilda 31. ,,
Medardus 8. června
Melichar 6. ledna
Michůla zjev. 8. května
Mi-'let a 9. září
Mikuláš b. 6. prosince
Milada 29. prosince
Minart. Meinhard, 21. leflna
Mojžíš 3. záři
Monika 4. května
Moric,22. září
Myroíí 16. srpna
Napoleon 15. srpna

Narcis 29. řijna
Natalia 1. pro ince
Nathan 24. říji»
Nereus 12. května
Nestor 26. února
Nicefor p. 13. března
Nicetas, Mi kat. nu 15. zář:
Nikodém 15. září
Noe 28 listopadu
Norberr 6. června
No hburga 14. září
Odili 1. ledna
Ódou a. 18. listopad i
Oktáv i i 22. března
Okt.avian22.
Ol Iřicu 4. čevence
Oliva 10. < ervnn
Olympia 26. Ir ezna
Ondřej a. 40. listopadu
Optatus 4. červ a
Osva d k. 5. srpna
— 15. ř j a
Olilia 13. prosince
Oto kar 4 lis opadu
Otmarl5.
Otto,Udo. Otík. 23. března
Pankríc, Vševhv1, 12. květ.
Pantalenon 27. července
Papin 28 listopadu
Patricius 16. března
Paula v t. 26. ledna
— p. 18.června
Paulina 2 ’. června
Pavla obr. 25. ledna
poust. 15. .,
— pam. 30 června
— ap. 29.
— a Jana 26. ..
Pelegrin Pelříu 16. května
Perpet.ua 7.. 15. března
Petr AI . 19 ří na
— Cel. 19. května
— Ap. 28. června
— st. okov. 1. srpna
— m.29. dubna
— Nol. 31. ledna
Petrondla 31. kv tna
Pius m. 11. červ nce
Prav ta 21. pr silice
PrimuiO. červi a
Priska 18. ledna
Prokop
4. Července
Protas. Tas, 20. června
Prudencie 9. března
Quinibert 18. května
Ráchel 14. července
Radím. Gaudentius, 1. červ
Rafael 24. října
Raimund 23. srpna
Reiner 17. června
Rainold 7. ledna
Rabe a 9. března
Regina?, záři
Reicha"d 7. února
R inhard, Reinart, 23. ún.
Rembert4. února
Richard 3. dubna
Robert, Robeš. 7. června
Rochus. Hrož. 16, srpna
Roland 9. srpna
Roman 28. února
Romana 28. února
Róza, Růž na 30. srpna
Rosalia. Rozára, 4. září
Rosina 13. března
Rud uf 27. dubna
Rusiua, Růžena, 10. čer’ce
Ruflnus, Rvšavíu, 14. červ.
Rnpert, Rauš, 27. března
Ruthard 16. července
Řehoř Nhz. 9. května
— 12. března
— 17. listopadu
Sabas 12. uubna
Sabian 27. srpna
Salome 24. října
Salomena 7. dubna
Samuel nu 16. února
— 26. srpna
Sara. 16. května.
Sebald 19. srpna
Serafín 12. října
Senrpion 14. listopadu
Servác, Chranib r. 13. kv.
Severián 8. listopadu
\Sibilla29, dubna

Sid >nia. ZděuKa, 23. č. r’ee
Sidonius, Zdeněk, 23.srpna
Silver 20. června
Silvia.'3. listop.
Sil vin 17. února,
Simeon b. a m. 17. února
Simplic P. 2. brtznn
Stanislav b. a nu 7. května
— K. 13. listopadu
Stracbota 9. března
Succi,ssus, Prospěch. 19.
ledna
Svatoň. Sanctus. 2. června
Svatopluk 13. srpna
Světlík. Photius. 4. března
Sylver 2 >. června
Sý've-*er31 prosince
Šalamoun 8. února
Šebastian 20. ledna
Šimek. 18. února
Šimon ap. 28. října.
Školastiua 1·’. února
Sofroniu« Modrota 11. bi
Stěpár.anal. 3. rpna
— K. 2. září
Štěpána nu 26. p osince
Štěpán Pr. 13. listopadu
T.-dyaš 28. řijna
Teresie 15 října
Thekla ab. 15. října
Theobald 1. červ nce
Theodolir.de 22 ledna
Theodoři).. Bohdar. 19. září
Theodora nu. Božena, 28.
Theodorich, Detřich, 1.
července
Theodosia p. nu, Bohdan,
2. dubna
dubna
Til) re m., Ctibor, Bořek,
14. dubna
Timothens b., Bohaboj,
24. ledna
Titu- b. 4. ledna
Tobiá·1. Dobeš, 13. Června
Tobiáš 13. září
Toleta5. března
To áš 18. záři
— ap. 21 prosince
— b. 29. prosince
— Aq. 8. března
Trojan 30. listopadu
Ubald 16. května
Ulrika, Oldřiška. 6. srpna
Urban p. 25. května
Václav 2C. záři
Valburaa 25. února
Valentin nu, Valeš, 7. a 11.
ledna
Va entina 25. července
Valter, Vladiboj, 29. listop.
Valerian nu. Jaroslav, 24.
dubna
Valtrud 9. dubna
Vavř nec 10. sr. na
Venanc 18. květ a
Vendelín, Venda. 20. října
Verner. Vcrnuš. 18. dubna
Veronika 4. úuora
Viktor A.. Vítězslav, 26. ún.
Viktor nu 30. září
Viktoria 2=1 prosince
Viktorin 3. září
Vilem a. 6. dubna
Villibald, Veleslav. 7. Če’ce
Vincenc nu. Čeněk 22. lad.
Vincenc Fer. 5. dubna
— z P. 19. července
Vít 5. června
Vladimír 24. července
Vojslava 22. listopadu
Vojtěch, Adalbert, 23. dubVolde ·; ar 6. května
Volfgang, Vlk, 31. října
Voršibi 21. října
Zachariás pror., Zachař, 6.
září
Zeno m, 22. prosince·
Zikmund 2. května
Zuzana p. a m. 11. srpnu
— či totná
.,
„
Zbislav 24. března
Zbislava 21. února
Zděnek 7. listopadu
Zdislava 29. ledna
Žofte, Zofka, 15> kyětn#
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DESET ZE STA •
Na dobn $1 $2 $3$4 $5 $6
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0
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1 den.
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1
1
1
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6
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8
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8
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6
8
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11 1 11
14 1 39
17 1 67
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28 2 78
31 3 16
33 3 33
36 3 nl
39 3 89
42 4 17
44 4 44
47 4 72
50 5 00
53 5 28
56 5 56
58 5 83
61 6 11
64 S 31
67 6 67
691 6 94
72 7 22
75 7 50
78 7 78
81 8 1«
83 8 33
67 16 67
5'125 00
33 33 38
17 41 67
On 50 00
83 58 33
67 66 67
50 75 00
33 84 33
17 91 67
10 $100
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Tabulka mzdy na základě desíti hodinné denní práce.
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.

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 hodin----------

.1
.li
.31
.5
•6i
.84
.10
.n» 1

1

.134
.15

.li
•24
.5
.74
.10
.124
.15
J7£
.20
.221

DNI.
Za 1 den------------ .161 .25
Za 2 dni......... ...... •33i .50
.75
.50
Za 3 dni - Za 4 dni------------ •664 1.00
Za 5 dní - --------- .831 1.25
1.50
Za 6 dní------------ 1.00

.Si

.2
•4|

.61
.10
.13i
.164
.20
.234
.264
.30

.124
.164
.21
.25
.294
.334
.374

1
•SSi

414
•66i .834
1.00
1.25
1 334 1.66J
1.66i 2.084
2.00 2.50

.5
JO
.15
.20
.25
.30
.35
.40
.45

.3
.6
.11»
.174
.231
.294
.35
.41
.464
.524

-3f
.74
.15
.224
30
.374
.45
.524
.60
.674

.31
.64
.134
.20
2261
.334
.40
464
.53*
.60

.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

-584 '664
1.164 1.334
1.75 2.00
2 334 2.664
2.914 3.334
3.50 4.00

.75
1.50
2.25
3 00
3 75
4.50

•831
1.664
2.50
3 334
4.164
5.00

.914
1.83*
2.75
3.664
4.581
5 50

VZ S V Ě T L E
Veliké číslice v hlavách sloupců vykázují 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 hleJati při číslici 1 (hodina) a jdeme stále dále v pravo až přijdeme pod ohlave
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.15
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1.00 1.081
2 00 2.164
3.00 3.25
4 00 4 331
5.00 5.414_
6 00 6.50
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.84
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.55
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1.50 1.65
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1
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2.331
3.50
4.664
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7.00

1.25 1.334
2.50 2.664
3.75 4.00
5.00 5.334
6.25 . 6.664
7 50 8.00

1.50
3.00
4.50
6.00
7.50
9.00

1.664
3.334
5.00
6.664
8.334
10.00

1.834
3.664
5.50
7.334
9 164
11.00

2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00

í.

kde nalezneme na jednu hodinu 134 ccnlu. Tak íakc 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.

-^DCERA MULATKY
*
Obraz života a mravů na počátku americké války občanské.
(DLE CHR. FR. MAHERA, ZPRACOVAL GUST. B. REIŠL.)

ODDÍL PRVÝ.
i.

yzvánění na věžích více než
jednoho sta chrámů a modlité’ ben bohatého, obchodního a
průmyslového města Bostonu oznamo
valo hlaholívými hlasy, že jest neděle.
Všechny obchody byly uzavřeny. Ti
jednotlivci, kteří se v ulicích potkávali,
plaše na vzájem pohlíželi stranou, jako
by se rádi omluvili, že se nalézají na
ulici místo v chrámu
*
Evropan zrovna
gem zavítavší, byl by se mohl domnívati, že obyvatelstvo města vymřelo.

A opět oživily se ulice; chrámy se
vyprazdňovaly a lidé pobožní ztráceli
se ve své příbytky. Jen skupina mla
dých šviháků zdržela se ještě před
hlavním vchodem nádherného chrámu
sv.Trojice,vyčkávajíce příchodu mladých
dám, chovanek to dívčího ústavu kaza
tele dr. Campbella, jež v brzku chrám
opustiti měly. V šatu, jenž měl velkou
podobnost s rouchem jeptišek, kráčely
po dvou z chrámď; kradmo pohlížely na
mladé pány uctivě jim se uklánějící. Tu
a tam usmála se šel movitá ústka a pěk

i

I

né modré oči bloudily pátravě z jednoho
mladíka na druhého; mnohá kvetoucí
tvář více ještě se zarděla, spatřila-li její
majitelka mezi šviháky toho, jemuž by
mladé její srdíčko rádo bylo něco pově
dělo. Ale obstarožná vrchní učitelka
byla příliš bdělou, než aby obvyklá
slušnost sebe nepatrnějším spůsobem po'
rušena býti by byla mohla.
Průvod tento ukončovaly dvě štíhlé
dívky asi šestnáctileté, jedna blondýnka
s očima fialkovýma, druhá brunetka s
vlasem havraním a černýma žhavýma
očima. Jako by obě byly rozhorleny
pro nucenost, jakouž jim mrav ukládal,
kráčely s hlavami hrdě vztýčenými
a usmívajíce se roztomile, ukazovaly
řádky malých bílých zoubků zdobných
jako perličky.
Mladí páni přidružili se k průvodu
tomu Jako úmluvou zakmitly se ve
vzduchu dvě krátké hedvábné stužky,
Červená z modlitební knížky blondýnky,
modrá z oné brunetky a oba první páni
je stejně rychle zachytili. Mladé dámy
ubíraly se.dále, jako by se nic. nebylo
přihodilo. Na stužkách bylo napsáno
zdobnou rukou dívčí:,,Zítra soirée.M
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Dostaveníčko se zdařilo!
Její pozornosti pohled ten neuniknul·
Byla návštěva chrámu něčím jiným
„Pane Lomore”, zvolala, šelmovitě
než dostaveníčkem?
prstem mu hrozíc, „nechtěl byste projeviti talent svůj obdivováním se zname
nité hudbě? Naslouchejte přece tomuto
II.
pozoruhodnému dvojzpěvu! Proč pak
V bohatě prácí sochařskou i řezbář- necháváte naše dámy postrádati své
skou vyzdobeném salonu zámožného bo veselosti? Či jste dnes veselost svou
stonského promyslníka Ebenezera Gor- doma zanechal?”
dona pohybovala se druhého dne z
„Vám na blízku, paní Gordonová,
večera vybraná společnost peněžní šlech mizí všechny vrtochy. Nevidím zde
ty bostonské. Znamenité hodování prá však ani Filemona! Jemu přece přede
vě skončeno. V skupinách stáli tu a vším by se slušelo, býti zde přítomnu a
tam obstarožnější pánové, rokujíce o vějíře mladých dám v pohyb uváděti.
událostech Časových, politice a obchod On se v tom lépe vyzná než já!”
ních zájmech. Mnozí zákonodárci pro
„Filemon si vyjel. Doktor Campbell
nášeli své náhledy o palčivé otázce volby jej prosil, aby dvě mladé dámy, jež v
presidentské. Pouze mladší pánové, brzku ústav jeho opustí, k nám dovezl a
kteří se přidružili k dámám, dávali na je tak, dříve než domu odjedou, v spo
jevo onu veselost, jakéž dobrý ton lečnost bostonskou uvedl.”
společnosti vyžadoval. Domácí paní,
„Přiváděje jich k vám, uvede je
jedna z nejpřednějších krásek města, opravdu v nejlepší školu a okolnost, že
kteráž teprvé před nedávnom bohatému vy jich přijmete, již sama o sobě mla
průmj slníku co druhá manželka ruku dým dámám nejlepší vydává svědectví.”
podala, tvořila vlastní středisko společ
„Sečkejte jen se svou chválou, abyste
nosti. Dovedla každému, kdo se jí se přesvědčil, komu vlastně přísluší —
přiblížil, pověděti něco příjemného a zda mně, aneb novým těmto hvězdám.”
žertovné slovíčko z úst její vyšedší, roz
Podala mu pak rámě své a představila
veselilo i obličeje nej vážnějších starých jej mladé dámě, kteráž se byla, na ničem
pánů.
účasť neberouc, uchýlila do malého vý
„Jak jen mohla paní Sa'ome nalézti klenku. ·
záliby v starém Gordonovi?” pošeptal
III.
peněžník jeden mladému muži asi dva
„Opravdu, reverende, vaše kázání
cetiletému; ,, vždyť Gordon jest jednou
bylo pobídkou ku všeobecnému nadšení
tak starý jako ona!”
pro naší posvátnou věc. Jen zhoubu
Oslovený zamžhoural očima.
„Kdož ví nebráno-li na čtyrycetdva přejme despotům jižním, kteří zneuctíroky páně Gordonovy ohledu proto, žé I vají člověčenstvo a z potu i utrpení
mohl za každý svůj rok položití své svých černých spolublížních bohatnou a
zbožňované stotisíc dollarů k nohoum!” tyj'1”
,,Co ale říkal Filemon tomu sňatku?
„Svaté slovo boží úpírů těchto se ani
nedotkne!” povzdychl doktor Campbell
Dvacetiletý syn a dvacetiletá matka!”
„Ó, co se toho dotýče — mladý Gor a obrátil zraků svých k nebesům
„Kdyby vás byli slyšeli mluviti, do
don macechu svou zbožňuje. Kdybych
byl starým Gordonem, byl bych žárli ktore, museli by se studem zardíti za to,
vým. To dorozumění mezi nimi! Jest že jsou otrokáři. Co mne se týče, budu
to věru podivné!” A za slov těch upřel b laso váti pro toho čekance presidentského, jenž slova: „Osvobození černé
toužebný pohled na mladou ženu.
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ho kmenu bratrského” napíše na svůj
„Nenavštívíte, reverende, shromáž
štít. Jak možno velebiti hvězdnatou dění spolku „Wide Avvakes?” Rada
naší vlajku, pokud poskvrna a potupa vaše zajisté že by s radostí byla vyslech
otroctví pod ní jest trpěna?”
nuta. Potřeba nám nejen lidí stateč
„Ano, svobodu duševní i tělesnou, ných, ale i moudrých.”
vzdělání důkladným vychováváním a
„I vy náležíte ku společnosti té,
bytnost v ústrojí státním: vše to musí Gordone? Kéž snažení vašemu jest po
me jim opatřiti a teprve pak se staneme žehnáno! Kam však dopravujete za
skutečnými jejich vykupiteli!” ujal se chráněné uprchlíky? Vždyť jich zde
přece nesmíme podjeti; zákon o vydá
kazatel slova.
,,Jakékoliv sympathie”, pokračoval vání uprchlíků —”
Ebenezer Gordon, neboť on to byl, jenž
„Ale, milý doktore”, pravil Ebenezer
v horlivé rozmluvě s dokterem Camp- Gordor, „což pak zapomínáte Liberie a
Kanady? Vlastní
bellem tak vřele za
svobodu černochů
mé lodě dopravily
jich sta do Liberie.
jižních se přimlou
val, „jakékoliv po
D i x, můj černý
sluha, rovněž upr
city nechť si nás
chlík z Mississippi,
pojí k našim spolu
mohl bý jméno váti
občanům v státech
vám mnohé, kdož
otrokářských, tato
mou láskou ku člo
černá hradba musí
věčenstvu se stalí
padnouti dříve než
šťastnými,
svobod
s nimi budeme mo
nými občany Libe
ci býti za jedno.”
rie.”
,, Každý zaujmiž
„Šlechetný mu
své stanoviště”
ži”, zvolal doktor~
pravil dr. CampCampbell, „za to
bell, ,,každý konechť se vám Pán
nejž svou povin
odmění!”
nost: já na kazatel
ně, vy se svým
IV.
bohatstvím a jiný
SI. R. E. Clevelandova.
Rozmluva zde
zase na jevišti po
přerušena. Mladý
litickém.”
Filemon
Gordon
vešel,
dvě mladé dámy
„Buďtež ujištěn, milý doktore, že jsem
již mnohý tisíc zlaťáků vynaložil ku veda, do sálu a kráčel ku kazateli, jenž
prospěchu černých našich chráněnců, již s nej přívětivější tváří, jakouž jeho váž
nám podzemní dráhou
)
*
byli posláni, nost připouštěla, jim v ústrety přicházel.
„Aj, hle, obě mé růžičky!” zvolal
i dal jsem dopraviti mnoho set rakví
naplněných zbraněmi a nápojem na jih, lichotivě.
„Pan Gordon—”
kdež zakopány na tak dlouho než jich
Ebenezer Gordon byl ten tam. So
k dílu záslužnému bude zapotřebí.”
„Vím dobře, že jste horlivý bojovník tva že syna svého spatřil po boku mladé
za posvátná práva lidská”, odvětil kaza brunetky, škubnul sebou, jako by jej
tel, ruku svou na rámě Gordonovo klada. byla zmije uštknula. Odkvapil hned
na to na druhý konec salonu.
*) Podzemní dráha— underground railroad” tak
nazývány podpora a přispění poskytnuté ze severu otro
My pak poznáváme v obou mladých
kům z jihu uprchnuvším.

36 —

dámách obě dívky, jež v předcházející
den při opouštění chrámu barevné stuž
ky z modlitebních svých knih vypuscily,
v mladém Gordonovi ale zase šviháka,
kterýž modrou stužku a v Lomorovi
druhého, jenž červenou stužku uchvátil.
Dívky i mladíci byli důvěrnými přátely.
Doktor Campbell předvedl své svě
řenky domácí paní. ,,Vám, paní Gordonová, ozdobě Bostonu, představuji
obě ozdoby mého ústavu, dobře věda,
že do mohou li se vaší laskavosti a bla
hosklonnosti, nadání jejich již nikým
nemůže býti podceňováno; slečna Cara
Caroltonova z Louisiany — slečna Lelia
JVIontgomery-ova z Kanady.”
,,Srdce se navzájem shledávají, byť
by domovy jejich sebe více od sebe byly
vzdáleny; buďtež, milé mladé dámy
přesvědčeny, že jíž svým uvedením
prostřednictvím reverenda Campbella
mému domu, jmenovitě ale mně blízký
mi jste se staly.”
,,A jak velice musíme litovati,” pra
vil přistoupivší Filemon Gordon, ,,že
po zisku takovém tak rychle následuje
zase ztráta! Obávám se, že dámy naše
.město v brzku opustí!”
,,Ztráta bude více na naší straně,”
odvětila Cara libozvučným, měkkým
svým hlasem.
,,Každé místo neskýtá tolik příjemné
ho jako Boston,” dodala Lelia.
,,Já však vždy pozorovala,” ujala se
slova paní Gordonová, ,,že krásný jih
vždy větší vzbuzuje touhu po domově
než chladnější sever.”
,,Příroda snad více láká člověka na
jih, ale smysl pro umění a krasocit na
lézá domova svého na severu,” odvětila
Cara.
Lomor přiblížil se ku skupině a za
počav s Lelií rozprávku, zavedl dívku k
věnci dám. Filemon, jak se zdálo, byl
pohřížen v studii. Před ním stály dva
typy ženské krásy: klasická forma jeho
macechy a ženská roztomilost dcery
Louisiany. Které z nich byl by podal

cenu, kdyby byl býval Parisem? Jeho
zjemnělý rozum lákal jej ku paní Gordonové, všestranně obdivované — srdce
jeho lnulo k dítku jihu. Onu směl jen
ctíti — tuto směl milovati.
„Filemone, vám ponechávám slečnu
Caru tak baviti, aby domu našeho vždy
vzpomínala jako svého vlastního domo
va,” pravila paní Gordonová a odešla,
aby jiným hostím pozornost svou věno
vala.
Filemon dovedl mladou dámu ku kře
slu a mezi oběma rozpředla se jedna z
oněch okřídlených rozprávek, za nichž
bůžek lásky ostré své šípy vystřeluje.
Pohyby vějířem, sklopování očí, živý
rä měnec její tváří ukazovaly jejímu pro
tějšku, že dvoření se mladého Gordona
nenechávalo Caru chladnou a mladý
muž každým jejím pohledem, každým
jejím úsměvem sál v sebe onen žár,
jenž potřeboval jen již posledního popu
du, aby oba mladí lidé na celý život k
sobě byli připoutáni.
Toto rozhodnutí mělo nadejiti již
dnem příštím.
v.

Slunko následujícího na to jitra, zdra
vilo den sv. Valentina, den radosti mla"
dého světa amerického. Všechna mladá
srdce toužebně ho očekávají. V dnech
den ten předcházejících stávají se po
štovní úřady posly lásky. Okřídlený
bůžek lásky poletuje od domu k domu,
od města k městu v podobě millionů
psaníček milostných.
Ve své komnatě spočívala na divanu
zeleným sametem potaženém, půvabná
postava paní Salomy Gordonové, v bí
lém ranním šatě vězící. Zlatěplavý její
vlas splýval rozpuš ěný na sněhobílou
její šíji. Ňadra její dmula se pod
šatem řasnatým. Opravdu, v těchto
půvabných nedbalkách byla paní Gordo1 nová ještě půvabnější, více smysly omamujíci než v ústroji salonním a šperk
démantový mohl její vrozenou jí krásu
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jen málo zvýšiti. Bělostné její ruce vyje viti smím!” Ukryla psaníčko v
otvíraly jedno za druhým z ozdo1 ných záiiadří. Ostatních více nedbala.
těch psaníček, jichž celá kupa na stolku
ví.
před ní ležela. Slavená kráska boston
V tutéž asi dobu zavládl největší roz
ská měla co činiti, aby přehledla všechny
ty něžné výlevy, jimiž ji bůžek lásky ruch mezi mladými dámami v dívčím
dnes byl obmyslil. Pohrdavý úsměv ústavu doktora Campbella. Došlyť celé
pohrával okolo růžových jejích rtíků, balíky psaní. Byly to po většině „Va
když jedno psaníčko za druhým rozví- lentiny” a v malé chvíli oblažovaly č.trala a přísahy i výlevy srdcí svých né mladé dívky, jež na ně byly čekaly.
známých i neznámých ctitelů čtla. Ona Slečna Cara jich obdržela celé tucty.
však toužila seznati jen výlev srdce je Pročítala je jen zběžně. ,,Od něho zde
diného; ručky její přehrabá valy se v ničeho není,” povzdychla si i odstrčila
psaníčkách, až n ii
přehlednutá psa
objevilo jedno, je
níčka stranou, ,,a
hož adresa psána
přece mi byl přislí
byla rukou dobře jí
bil.... Měl-liž pak
známou. Netrpěli
času vzpomeň o utí
vostí se chvěj í c,
slibu svého? A to
rozevřela ono psa
v poblíží tak obdi
níčko. Mělo násle
vuhodně spanilé a
dující znění:
roztomilé m ace,,Odvrátí liž se
chy?”
oko Salomy, FileJižní žár srdce
monův-li pohled ji
jejího mohutně
pozdraví? Zdaž její
vzplanul při pouhé
srdce zatvrzele se
myšlence, že by
bude brániti, pros
mohla býti teprve
by jeho budoudi o
druhou, již by hol
lásku její žádati? Či
du srdce jeho údě
snad srdce jeho má
lem se dostalo.
Však v tu samou,
se zříci lásk v, třeba
Walt. Whitman.
v poutech její úpé
chvíli vešla panskú
lo? Či snad prostý
do příjemného po
prsten má zpřetrhati posvátnou tu pás koj ku, kterýž Cara obýva'a spolu :e
ku, jíž bozi sami byli utkali? O mluv slečnou Lelií Montgomery ovou a podá
— ó mluv milko drahá, mám se slovy vala jí nej pěknější, stříbrem vroubené
lásky prostými předstupovati před tebe?” psaníčko. „Jeho ruka!” Na bleděmo
Silný růměnec rozlil se po tvářích drém skvostně zdobeném hedvábí čtla
paní Salomy. Zakryla si obličej ruka dvě řádky:
ma. ,,Ne, ne,” zvolala vášnivě, „tělo
„Ne planou řeč; vážnou jen otázkou:
Zdaž
budeš kdy mou drahou ženuškou?”
své jsem zaprodala, srdce mé však mi
Rychle vyňala ze své skříňky připra
zůstalo a to jen tobě náleží! Příliš po
zdě ti rozumím, všemocný bože; příliš vené již libovonné psaníčko, jehož pečeť
záhy zdrcuje mne lítost, že jsem jasný představovala loď s nadutými plachtami
tvůj obraz si dala zakaliti dechem kla- i podala je panské, nařídivši, aby je
mivým. Láska tvá, Filemone, budiž odevzdala sluhovi, kterýž byl přinesl
peklem mým. Miluji tě více, než ti psaníčko, jež jí takovou radost bylo spů-
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sobilo. Psaníčko připravené mělo nad
pis: „Panu Filemonu Gordonovi,
Franklin Square.”
*
*
*
Filemon Gordon byl mladík odušev
nený ideálům nakloněný. Nezakládal si
na penězích jako jeho otec; netoužil po
nekonečném zisku, nelačnil po nesmír
ném bohatství. Snažení jeho platilo
více příjemnému požitku, více milému
životu poklidnému: Jej okouzlovala
příroda, básnicky zkrášlená uměním a
poesií. Dokonalý souměr muže v něm
ještě nedošel tělesně úplně svého vývi
nu; rysy jeho dosud měly ráz mládí, ale
vše nasvědčovalo tomu, že jeho rozvoj
v muže v pravdě krásného již jen krát
ké bude vyžadovati doby. Jeho vní
mavost pro vše krásné, jeho zdvořilost
ve styku s bytostmi ženskými, jeho
obratnost společenská, vše to učinilo jej
brzo u dám oblíbeným, byť by i mladíci
v stejném s ním se nalézající věku, spíše
v pouhého snílka než ve světáka vyrůstati jej viděli. Číslic nenáviděl. Ne
dovedl, jako otec jeho, pohlížeti na lidi
jako na číslice, jichž cena jest stanovena
jich postavením. Pohlížel na člověka,
ľnechť se nalézal v postavení jakémkoliv,
jako na sobě rovného a byl jedním z
prvních, jenž se přidružili k bratrstvu
,,Wide Awakes”, k bratrstvu ,,Bdělých
dalekovidných”, jež se tehdy již po
celém severu Spojených Států tvořilo,
aby tvořilo protiváhu vůči jižnímu spol
ku tak zvaných ,,Minuté Men”, kteří
pracovali pro udržení otroctví, kdežto
snažení ,,Wide Awakes” čelilo k zrušení
otroctví a členové společenstva toho v
každou chvíli byli hotovi zbraně se
uch opiti.
Filemon již po delší dobu živil hlu
boce pocítěnou náklonnost ku sličné
Salome a při mnohém s ní se setkání
rozpředl se mezi nimi duševní soužívot,
jemuž sice nedáno průjevu, jenž ale
právě proto byl tím vroucnějším. Po
jednou však postavilo se mu na odpor

snažení vlastního, otce. Kdož mohl by
říci, co přimělo slečnu Salome k tomu
podati ruku svou otci svého milence ?
Byla to snad obava, že by dospělá panna
oproti nevyspělému mladíku příliš záhy
pozbyla pelu své mladosti a krásy?
Bylo to snažení po samostatnosti, jakéž
by po boku Ebenezera Gordona, jedno
ho z nejbohatších mužů Bostonu nabyla?
Aneb byl to konečně převládající vliv
jejích rodičů a příbuzných?
Nechť si příčina toho byla jakákoliv,
otec vedl milenku synovu k oltáři a
srdce Filemonovo obletovalo nyní jako
ptáče zaplašené nadarmo mezi kráskami
bostonskými, až konečně mezi mladými
dámami, jež navštěvovaly ústav doktora
Campbella, poznal slečnu Caru Caroltonovu z Louisiany. S celou hrdostí
srdce zraněného oddal se popudu nově
vyklíčivší lásky. Kouzlo půvabu, dětinná mysl dcery slunného jihu účinko
valy blahodějně, konejšivě na utrpení
duše jeho. Bezděčná vroucnost pocitů
Cary poskytovala mu bohatou náhradu
za hrdé sebevědomí Salomy a vnímavé
jeho povaze postačoval jediný okamžik,
aby s celou svou vášnivostí se mohl
oddati novému předmětu svého zbožňo
vání a jak pocity jeho opětovány, o tom
svědčila slova, jež Cara vlastnoručně
napsala pod svůj,,Valentine”:
„Osud můj v tvýcli spočívá rukou,
nechť stane se mi blahým, nechť mukou.”
VII.

Ebenezer Go-don byl jedním z nej
statnějších mužů rodného svého města.
I Plný jeho obličej s promodralou, hladce
oholenou bradou, jeho bohatý, kučeravý
vlas skvěle černý, kvetoucí barva jeho
obličeje propůjčovaly mu vzezření Ju
pitera. Zdál se býti o deset let mlad
ším, než v skutku byl. Zvučný jeho
hlas mohl v r zčilení nabýti takové síly
že člověk, jejž by rozhorlení jeho bylo
postihlo, zastrašen býti musel. Nebyl
prost vášní. Snažení jeho, býti jedním

— 39 —

z nejpřednějších v Bostoně - ne-li oprav O Filomena, jediného svého syna, málo
du nejpřednějším — ovládalo celou je se staral. Hoch vyrostl v jednom z
ho bytnost, potlačovalo všechny jiné nejpřednějších ústavů vzdělavatelských.
pocity. Nebyla to pouhá ctižádost. Ku studiím náchylná, skoro snivá mysl
Ziskuchtivost, s právy jiných lidí co mladíkova, jeho nechuť k ruchu průmy
nejvíce pohrdající, byla popudem všeho slovému a činnosti obchodní, v níž zase
jeho jednání a přece dovedl toho, níz otec jeho své vše shledával, vzbuzovaly
kou tuto vášeň co nejlépe ukryti. Nikdo z počátku nelibost, později opovržení
nepřispíval tak bohatě do pokladny starého Ebenežera Gordona. Pohlížel
chudinské, nikdo nenavštěvoval tak pil nyní na syna svého s nejchladnějším
ně chrám a nepřinášel kostelu větších úsměškem.
než on obětí. Nikdo nevystupoval hor
,, Velcí myslitelé, jakým tys ku příkla
livěji ve prospěch celým severem ame- du”, řekl mu jednou, ,,dobývají si S7ých
rickým hýbající
království na měsí
otázky osvobození
ci. Ano, lidé ideál
otroků a nikdo ne
ní jako můj Filepřispíval tisíci tak
mon, jsou skuteč
velkodušně k její
nými Don Kyžoty
mu rozřešení jako
a považují větrné
on. Jméno Ebenemlýny za obry.”
Účinek jeho výzera Gordona skvě
lo se v seznamech
směškůse dostavil.
členstva četných
Syn vyhýbal se
dobročinných spo
otci.
lečností. ,,Wide
Awakes” zvolili jej
V onen večer, v
za svého vůdce.
kterýž syn jeho po
Zařízení jeho přá
boku kazatele
delny bavlnářské
Campbella se Slič
považováno bylo za
nou brunetkou k
vzorné; mnoho set
němu se blížil, po
dělníků bylo za
spíšil starý Gordon
M. K. Waite.
městnáno u jeho
v největším pobou
strojů a po moři
ření v pozadí salopluly jeho lodě, vlastní jeho obchod nu. Spatření mladé dívky připravilo jej
eprostředkujíce. Bohatství jeho báječ- | na chvíli o sebevládu. Kradmo pozo
ně se hromadící, dodávalo mu váhy, roval další bavení se svého syna se
jíž si dobře byl vědom, Bohatství jeho sličnou dívkou i zdálo se, že jeho obvy
všeobecně přeceňováno, poněvadž o- klá hovornost tím více vázla, čím více
pravdu plnýma rukama rozdával, jedna- jej ušlechtilé a vznešené chování se
lo-li se o to, aby jménu svému dodal mladé dámy poutalo.
S nasazením
nového lesku lidumila a uvědomělého všech svých sil dokázal toho, že se mo
občana. Dům jeho pokládán za útulek hl se svými hostmi zase baviti a byl
uprchnuvších aneb osvobozených otroků srdečně rád tomu, když se hosté po
& k jeho společenským večírkům dosta několika hodinách, jež se mu zdály býti
voval se vždy výkvět bostonského světa. věčností, konečně loučili.
Mezi otcem a synem zatím však za
Na nejvýše jsa znepokojen, přecháze
vládl poměr chladný, skoro odpudlivý. po svém pokoji.
*

*

*
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„Proklatá podobnost!“ mručel pro
sebe. „Já bloud dal jsem se jednou
pořádně napálit! Což ale kdybych se
mýlil? Ne, ne, vejce nemůže se vejci
více podobati! Dras mne vezmi, není·li
to špehýřství! Kde jen u všech všudy
malá ta čarodějnice nabrala všechno to
ušlechtilé jednání? Počkej jen, malá
princezno, však já ti obličej umyju, že
budeš vyhlížeti jako dřevo ebenové!
Pět — deset — patnáct — šestnáct let—
shoduje se to! Das vezmi všechny školy
a vzdělávací ústavy!”
Kvapně dal zvoncem znamení, aby
se služebník dostavil. Vešel Černoch
Dix.
„Dojdi neprodleně ku kapitánu McLeanovi a vyřiď mu, že si přeji, aby
mne
zítra o deváté hodině navštívil.”
v
Černoch se ušklíbnul a poškrabal se
na zádech.
„Přál jste si pane?”
„Půjdeš bez odkladu ku kapitánu
McLeanovi.”
„V jedenáct hodin, pane?” Vždyť by
mne chudákovi žebra zpřerážel, pane!”
„Co škodí, osle!” zvolal Gordon
zlostně, vytrhl ale hned na to lístek ze
své zápisníčky, popsal ho a podal ho
Černochovi. „Tak, to odevzdejte v je
ho příbytku.”
Sluha měl se V odchodu.
„Sečkej Dixe! Kolik uprchlíků bylo
sem za minulý měsíc dodáno?”
„Tři pane! Roztřiďují vlnu ve
sklepě.”
„Pouze tři? Jsou věru velmi bdělí
tam za pohořím alleghanským!”
Na pokyn pánův černoch se vzdáli
„Blázni”, zahovořil starý Gordon, 1
když byl osamotněl, „prchají z jednoho
pekla v druhé. Lépe na jihu se smažiti
než zde mrznouti! Pěkná to svoboda,
býti ve sklepě zavřenu, pytle s vlnou
otevírati aneb ve velkém vězení, jinak
továrnou nazvaném, nechávat si od stro
jů údy utrhávati! Pak zase na loď —
hurrah do Liberie! Ano, ano! Na

shle anou! Ano, do Liberie: dolů do
New Orleansu, na trh otrokářský — po
tom na plantáže, k smrti umrskáni —oběšeni! Br! Br!”
VIII.

V následující na to den vstoupil ka
pitán McLean v ustanovenou hodinu do
pracovny Gordonovy. Byl to vyhublý
vysoko rostlý muž se zbrázděným, svra
štělým obličejem, šedýma očima, vyso
kým čelem. Poněkud vpadlé tváře
pokrýval ryšavý vous, jehož konce splý
valy až na prsa a ostrou bradu vyvstávati nechávaly. Plavý štětinatý vlas
pokrýval jeho hlavu. Celý zjev kapi
tánův prozrazoval smělou odvážnosť,
odhodlanost i krutost.
„Správný co do času jako vždy”,
pravil Gordon, potřásaje vstoupivšímu
rukou.
„Nuže, jak to dopadá s nákladem?”
„Schází ještě asi dvě sta beden, pak
to bude v pořádku.”
„V dole při Mississippi počínají býtí
proklatě netrpěliví; budeme moci vžití
s sebou Černé zboží ?”
,,Pokud se býk nevykrvácí, vlastní
stále své rohy!”
„Máme sotva dva tucty těch, jimž
bychom mohli pomoci od stesku po do
mově.”
„Tím lépe; alespoň se nám britičtí a
jiní nedostanou tak snadno na zadek.
Vzdor všemu přece jen vyděláme slušný
obnůsek, pane Gordone.”
„Pherson v New Orleansu mi píše,
že po zboží černém není zrovna valná
poptávka,” odvětil Ebenezer Gordon;
„pošlu mu ale pochoutku, že si zamlaskne jako zamilovaný krocan.”
Kapitán vyplivnuv žvanec žvýkavého
tabáku, p< dal ústům čerstvý kus.
„Nalezl jsem zde malou, roztomilou
žluťačku, kteráž pociťuje touhu po do
mově”, šepotal Gordon, blíže se důvěr
ně kapitánovi; „hraje na piano, tančí,
jest rozkošně půvabná, znamenité po-

stavy učiněná Cerkezka. Šach perský
,,Mluvíte věru v hádankách, pane
nemohl by si přáti krásnější. Vy mlčíte, Gordone. Tolik však poznávám, že v
choulostivé záležitostí za vás mám ka
McLeane!”
,,Takové ptáče mohlo by nám býti štany vytahovati. U ďasa, toť zpropanebezpečné! Se studovanými ženština deně mrzutý podnik! Rozvažte si to
mi neradno žertovati, jmenovitě ne, lépe! Ostatní naše nestvůry již si ve
zmu na starost—ale se žlutou, prosím, jen
větři li nebezpečí.”
,,To bude mou starostí. Ona půjde mne nechte na pokoji.“
dobrovolně co příjemná cestovatelka do
Gordon zadupal nohou.
,,Kdybych vás neznal, kapitáne Mc
New Orleansu. Pak ji vezme Pherson
ve svou ochranu a ptačátko nespozoruje Leane, kdybych neznal vaši dovednost,
ničeho dříve, až bude seděti v pravé ráznost a od vážnost, věru, že bych vás
dnes nazval zbabělcem.“
klícce. Hahaha! Lehká to věc!”
„Odvážnost, “
„Vaše to věc,
odvětil kapitán po
pane Gordone; nepuzený, ,,odvážchcete-li býti příto
nost vždy jsem omen, nevezmu za
svědčil, ale v šílené
nynějších poměrů
zodpovědnost n a
opovážlivosti ni
kdy jsem si neli
sebe. Nemám chu
tě sám hlavou do
boval. Raději chci
zavézti nazpět sto
oprátky vklouznouti. Jest to očernochů, kteří ja
ko uprchlíci ochra
svobozená dívka
ny v naších svo
nebílá, není liž
pravda!”
bodných státech
„Ano svobodná
vyhledávali, než
potud, pokud se
jednu mulatku,kte
ráž ku všemu ještě
zdržuje v Bostoně;
pak bude po svo
vzděláním honositi
se může. Jak dlou
bodě. Kde pak bu
de potom její svoho asi žije na sebodenský list?”
veru ?
Gironimo, apačský náčelník.
„Šest, devět, de
„Chcete-li nato
vsaditi svůj vlastní
set let—nevím věchřtán, — nemám ničeho proti tomu. ru určitě,“ odvětil Gordon poněkud
Musíte však při tom býti od počátku ostýchavě.
„Mějte se dobře, pane Gordo e a
do konce!”
obstarejte
si tuto záležitost sám!“
„Nesmysl,” vyjel si naň Gordon,
„tím právě by bylo podezření její vzbu
To pověděv, McLean odešel.
„Ten zbabělec!“ zasyčel Gordon.
zeno. Vy obstaráte jedno, Pherson
ostatní. Děvče nesmí se dostati v místo,
*
*
*
Dix, jenž v předsíni pána svého stále
jež svým domovem nazývá.”
„U čerta—nechte ji tedy zde!“
byl na stráži, vyslechnul celou rozpráv
„Ona ale chce tak jak tak do Louisia- ku Gordonovu s kapitánem. Poněvadž
ny; pouze její průvod a její určení mají se jednalo o „žlutou dívku,“ naslouchal
býti jinaké než se zpozdilé děvče do- s napjatou pozorností a přemýšlel o věci
/ / li
té. Pomáhal již při provádění mnohémnivá.
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ho pánova podniku, kterýž se nesrovná
val se zákony i nepochyboval o tom, že
mu i v této záležitosti úloha nějaká při
dělena bude. Dobrosrdečný černoch
byl nemálo rozhorlen, že se tu jednalo
o děvče a poněvadž se domníval, že
dívka jest příslušnicí vlastního jeho ple
mene, proto bez váhání se prohlásil v
její prospěch proti pánu svému, jemuž
nedůvěřoval.
Brzo na to, když se kapitán vzdálil,
odevzdal starý Gordon Dixovi několik
psaní, aby je na poštu donesl a ještě v
tentýž den oznamovaly večerní Časopisy
valné shromáždění spolku „Wide Awakes”, kteréž se mělo odbýváti příští
ho večera v známé již místnosti.
IX.

Gordon od minulého večera manžel"
ku svou neviděl i umínil si nyní, že ji
navštíví. Dokončila právě svou toaletu.
„Valentiny“ ležely ještě na stole, vy
jma ten jediný, kterýž pro ní měl oprav
dovou cenu.
,,Jak pozoruji, má drahá, bůžek lásky
ti byl velmi přízni v,” pravil s nejzávaz
nějším úsměvem, ukazuje na hromádku
psaní. „Smím snad i já „Valentine”
svůj osobně odevzdali?” tázal se, vina
ji k sobě, aby ji mohl políbiti.
„Pouhý „Valentine“, pane Gordone,
ještě neoprávňuje k polibku,” odvětila
Salome, mírně z obejmutí jeho se vy
mykajíc; „byl byste měl býti alespoň
pryním a nikoliv posledním, jenž se
dostavuje.”
„Má Lomy přece se snad nebude
na mne horšiti, že mi starost o její
zdraví uložila tu oběť přijití teprvé
hodinu pozdější, abych poklidu jejího
nerušil.”
„Srdečné díky, pane Gordone. Va
še péče o mé zdraví zbavila vás povin
nosti milovníka vždy prvním býti; první
polibek jest vždy nejsladší.”
Gordon hryzl se do rtů.
„Paní Gordonová ještě nezapoměla

serenády, jakáž uspořádána slečně Salo
me. Tehdy bráno méně ohledu na její
křehké zdraví a poklid noční mohl ne
povolaným spůsobem rušen býti.
„Jsem vám opravdu díky povinnována, pane Gordone, že v každém ohle
du bdělost nad mým životem tak důmy
slně zdvojnásobujete; serenády, díky
vašemu zakročení, pro vždy snad pře
staly a tato chamraď zde“, dotkla se
prstem psaní—„spíše snad vzbudí vaše
politování než vaši nevoli. Můžete s
nimi ostatně dle libosti naložiti. “
„Uchovejtéž nebesa, aby drsnou
rukou chtěl zasáhati ve struny srdce
tvého! Ci snad nepěje každý ten „Va
lentine“ svou vlastní písničku? Milá
Lomy, jen si nechávej směle jako krá
lovna Bostonu holdovati; nejsi má
manželka?“
„Zajisté, pane Gordone, znám svou
povinnost a proto je všechny do ohně
naházím!“ Slzy objevily se jí v očích;
pozvedla již svých rukou, aby něžná
psaníčka plamenům odevzdala, když
Gordon prsty její uchvátil a políbil.
„Prosím, jen žádnou takovou oběť
Lomy. Buď alespoň tak spravedlivou
ku mně, abys mi uvěřila, že by mne
zničení těchto psaníček opravdu za
rmoutilo. Jsi rozhněvána; včerejší soaré
tě znavila. Jaks byla půvabná! Jak ti
vše pěkně slušelo ! Jaká to živost a
přece tolik ušlechtilé umírněnosti! Tys
vždy obdivuhodná! Pověz mi přece,
nej milejší Lomy, co vše jsi viděla. Jak
se držel Filemon? Přiblížil se snad
některé z mladých dam význačnějším
spůsobem? Může ve své volbě spolehati se na tvou pochvalu? Ty tomu lé
pe rozumíš než já. Ponechávám to
tobě....“
„Filemon byl roztomilý jako vždycky;
nevím, že by některou z mladých dám
zvláštním spůsobem byl vyznamená
val,“ odvětila paní Gordonová. „My
slím však, že jsem tak mimochodem
spozorovala, že mladou jednu dámu^z
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ústavu reverenda Campbella živě bavil. v prostřed stropu visícím, byla natlače
Sama jsem jej prosila, aby jí venoval na muži různého věku. Někteří zabý
jak' usi pozornost. Doktor Campbell vali se čtením časopisů, jiní zase vše
mi dámu tu i slečnu Montgomery-ovu možným spů.sob.em zaháněli nudu o ně
" co nejvřeleji odporučil; bylo tudíž pou se pokoušející. Konečně vystoupil řeč
hou povinností. ...”
ník jeden, ale pro hlomoz a hluk v síni
„Aby tebe zdvořile uposlechnul,” zavládající mohli jej slyšeli jen ti, kdo
dodal Gordon s lehkou ironií. „Oprav nejpřednější místa zaujímali. Líčil spůdu se tedy o mladou dívkou zajímáš?” sobem známým hrůzy otroctví, spílal
tázal se číhavě.
barbarům jižním, odsuzoval dosavádní
„O obě; lituji, že r.emohu učiniti více. vládu Spojených Států a zásady strany
Tak jak tak odcestují do svých domovů.” demokratické a skončil tvrzením, že je
„Pozvi jich tedy častěji k návštěvám, dině republikáni jsou s to vládnouti
aneb líbí-li se tobě
směrem pokroči
vezmi je jako ho
lým, lidumilným.
sty do domu. FileJiní řečníci vy
mon bude ti poslovili se v stejném
vděčen.”
smyslu; v řečích
„Pane Gordone
více méně výmluv
já věru nevím, čím
ných odsuzovali
bych takové jedná
občanstvo jižní a
ní mohla odůvodvybízeli ku zvolení
niti.”
rozhodně republi
„Nutnost odpo
kánského presi
činku, má drahá,
denta a jiných úodpočinku po škol
řadníků vládních.
ním běhu jest nej
Ohlušující dupot a
lepší důvod a já
hvizdot následova
jim od srdce přeji
ly za každým sil
toho potěšení, že
nějším výrokem.
Ílečníci byli hoto
budou moci meškati po boku tvém.
vi. V tom povstal
Gordon. Mohutná
Zdá se, že jsou to
J. Davis.
opravdu dívky roz
jeho postava, zvýtomilé. Srovnám
šo\ ána bezvadným
již záležitost tu s doktorem Campbel- oblekem, jeho pevné sebevědomé držení
lem. Přece snad dovolíš?”
těla propůjčovaly mu důstojnost, již
Manžel brzo na to odešel, když byl všichni bezděky uznávali. Zvučným ba
sovým hlasem, kterýž z počátku jsa tlu
dříve manželce své ruku políbil.
men, později hlasitěji a hřímavěji seozý
x.
val, ovládal celou hustě naplněnou síň.
„Slyšte, slyšte! Gordon mluví!” ozý
Schůze spolku „Wide Awakes” byla
zahájena. Gordon zaujal místo na vy valo se z několika stran.
„Pánové,” ujal se slova/* ku vlaste
výšeném místě vybraženém řečníkům a
úřadníkům spolku. Podle něho dva neckým řečím, jež jsme právě slyšeli,
pánové, patrně zápisnici, srovnávali zbývá mi jen málo dodati, neboť ztluhaldu časopisů a listin. Síň osvětlova močili dobře vše, co hýbe srdci našimi.
ná obrovským mnoboramenným lustrem Organisace naše jest utvořena, ale do
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sud není dokončena. Doba k úradám
b zo mine, jitro ku jednání nadchází.
Třeba nám vřelých srdcí a silných paží
pro dny příští. Pohledněte na jih! Na
ši protivníci nás předešli; řady jejich
jsou sestaveny. Tisíce ,,Minuté Men”
řadí se k sobě a cvičí se ve zbrani.
Hoši prochází ulicemi a uvádí bubny
ve v ření. \ zhůru, nechrne i naše ho
chy přísahati po příkladu Kanibalovu,
že veždy budou neprátelv nepřátel
vlasti!”
,,Ať žije Gordon!” zahřmělo síní,
kteráž se otřásala dupotem shromáž
děných.
Gordon vítězoslavně se okolo sebe
rozhlížel.
Před ním seděl muž se založenýma
rukama a maje jednu nohu přes druhou
přehozenu pronikavě naň pohlížel. Na
hlavě měl nízký plstěný klobouk se ši
rokou střechou. Obličej jeho byl vrou
ben hustým černým kudrnatým vousem.
Silné kníry zakrývaly ústa. Upíral
černé pronikavé své oči neodvratně na
řečníka, neprojevoval však nikterakž
souhlas neb pochv? lu. Spatřiv jej, byl
Gordon jat pocitem nepř jemným. Po
chvíli pokračoval: ,,Svolávám nyní taj
ný výbor, abychom se uradili o opatře
ních ku nastávajícímu boji. Musím
však na nějakou dobu vzdáti se před
sednictví. Povinnost má volá mne na
jih. Uprostřed nepřátel našich chci
vypátrati jejich záměry, chci našim jed
natelům uděliti potřebný návod a nám
tak upraví ti pevnůstku uprostřed ne
přítele. ’ ’
Ohlušující pochvala následovala po
slovech těch.
,,Pánové, děkuji vám za vaše uznání!
V šťastné hodině se zase shledáme.
Pánové, kteří náleží ku tajnému výboru
nechť se za čtvrt hodiny zase sestoupí.
Pánové, veřejná schůze jest ukončena!’’
Síň se brzo vyprázdnila. Po čtvrt
hodině shromáždilo se zase asi padesát
mužů v síni a zasedli na vyvýšeuině.

Mezi nimi nalézal se vousáč, o němž
jsme již dříve zmínku byli učin li.
Dvéře uzavřeny.
XI.

Gordon pohledl pátravě na cizince,
,,Pane,” pravil obraceje se k němu,
,,meškáte poprvé v tomto tajném shro
máždění. Poněvadž pak se neohlášen
účastníte, buďte tak laskav a legitimuj
te se nám slovem i písmem. Znáte
hedo?”
,,Cyklopy’’, odvětil cslovený zkrátka.
,,Dobře”, pravil Gordon. ,,Tak se
jmenujeme. Vaše papíry!”
Oslovený podal mu balíček papírů.
Gordon spěšně je prohlednul.
,, Přicházíte za pana Saun-derse?”
„Ano. Saunders zemřel hlavničkou
a odevzdal mi tyto listiny, když cítil, že
to s ním jde ku konci Přibyl jsem
teprvé dnes večer.“
,,Pak j<te se ovšem dříve nemohl
přihlásí ti. Přicházíte z Ceorgie?“
,,Ano, ze Savannah.“
,,Zprávy vaše sou důležité a na
každý spůsob věrohodné. Hrozí jižní
státy odtržením se od Unie?“
,,Více, než kdykoliv jindy.“
,,Pánové, čas kvapí. Předložím vám
některé otázky ku rozhodnutí. Dejte
obvyklými znameními na jevo buď
svůj souhlas, buď svůj odpor. Projev
me především své politování nad úmr
tím činného našeho jednatele, pana
Saunderse a uznání jeho zásluh povstá
ním z míst.
,,Cyclops“ povstali.
„Má přítomnému zde cizinci, jehož
legitimace jest správná, a jenž požíval
důvěry páně Saundersovy, dovoleno
býti ve schůzi naší se účastniti?“
Členové pozvedli na znamení souhla
su ruku v pěsť zaťatou.
,,Jest vám tedy, pane, dovoleno, zůstati ve schůzi, aniž byste však měl mí
sta a hlasu.”
Cizinec se uklonil a ustoup l na zad.
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Gordon obrátil se zase ku číenům:
návštěvy, byla snaha zvěděti něčeho
„Máme zavěsti cvičení ve zbrani a bližšího o slečně Care Caroltonové a
příměti Campbella, aby sličnou svou
příspěvky o polovinu zvýšiti?”
Opět dáno znamení souhlasu.
žačku přemluvil ku přijmutí pohostin
nosti
v domě Gordonově. Nalezl kaza
„Máme požádati kazatele, aby z ka
zatelen a od oltářů pro věc naší účin tele v špatném rozmaru.
„Můj milý pane Gordone, jestiť pěk
kovali a přijmeme reverenda doktora
Campbella za čestného člena Cyclopů?” nou věcí býti vlasteneckým, stane-li se
Zase souhlas.
ale vlastenectví beránkem, jenž snímá
„Má místo páně Saundersovo znovu hříchy světa, tu počíná opravdu býti
obsazeno býti?”
obtížné. Považte si jen, všechny mé
„Ano.”
žačky z jihu opustí můj ústav! Tak prý
I se děje ve všech jiných školách! Jaká
Vousáč předstoupil.
„Prosil bych, pá
to zlomyslnost —
nové, o místo to a
jaká to nenávist!”
instrukce; jiný muž
„Nedivím se to
nenabyl by tak br
mu, reverende; pá
zo důvěry obyva
ni jihané nám tu
telstva jako já a čas
nechtí nechati žád
ných rukojmí. V
jest vzácný!”
Všichni soudili,
politice jako v ná
že čas jest vzácný
boženství setkávají
a proto svolili, aby
se tytéž zásady.
cizinec zaujal místo
Každá strana, kaž
zemřevšího jedna
dé náboženské vy
tele.
znání vychovává
„Udělím vám po
svou mádež pro
třebný návod,” osvůj vlastní žáznamoval mu Gor
jem.”
don. „Prosím,
„Ale úcta ku
přijďte do mého
společné vlasti pře
domu.’*
ce vždy ještě zů
„Kdy?”
stává po úctě k
S. Northcote.
Gordon přemý
bohu, nejhlavněj
šlel.
ším zájmem.
„Příští pondělí odpoledne.”
„Ne vždy, milý doktore. Právě tak
Cizinec se uklonil.
jako v různých náboženstvích bůh ne
Vyřízeno pak ještě několik jiných stejně bývá uctíván, právě tak holduje
otázek se stejnou formálností a tajný se i vlasti Spůsobem nestejným. Po
výbor „Cyclopů“ se rozešel.
ohlédněte se jen nazpět do dějin! Crom
well a Jakobíni vlékli své krále na poXII.
praviště, p > tisících vraždili přívržence
Gordon pospíšil si již v ráno následu královiády a ti zase nasycovali zemi
jícího dne, aby doktora Campbella zpra krví svých protivníků. Indián obětuje
vil o tom, že byl jmenován čestným svému nejvyššímu duchu zajmuté bo
členem „Cyclopů” a aby jej povzbudil, jovníky u kůlu mučednického a křesťa
by v kázáních svých i na dá e pro do né, kteří nepřátelům svým mají odpou
brou věc působil. Hlavním účelem jeho štět!—je mají milovati—“
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„Mají, mají!“ povzdychl si kazatel.
„Jak daleko jsou vzdáleni křesťan
ství na jihu“, pokračoval Gordon se
zvětšenou horlivostí, „kde otrokáři pil
né své dělníky z pozvolna na smrt mu
čí. Povězte mi ten rozdíl a povězte mi
zdali povznášející příklad severu, na ně
blahodárně účinkoval. “
„Ano, ano — símě padá na cestu a
jest zašlapováno,” dotvrzoval kazatel.
„Nadejde však doba, že uletěvší ptá
ci po stech se na sever navrátí, aby
sbíraly símě vědy, až je nevyhnutelná
nutnost dožene k tomu, vlastníma ru
kama živobytí své si vydělávati. Jihané potřebují věd, jež na severu zdomác
něly. Proto jen si nezoufejte, doktore;
čím dříve nutnost ta nastane, tím lépe
pro nás všechny. Skoro pociťuji chuť,”
pokračoval Gordon směje se, „veliký
zájem v tom, abych mohl pravověrné
jihance jednou zákonník lidských práv
pořádně do mozku vpěchovad. Prosím
pošlete mi přece jednou takovou dív
činu.”
Doktor Campbell se pousmál.
„Mohl bych vám jednu dámu mého
úštavu jmenovati, s níž byste měl tuhý
kus práce: jest to zosobněná logika.”
„A kdo že jest tato Partie?”
„Měl jsem již čest představiti ji vaší
manželce.”
„A, již se pamatuji! Paní Gordonová mluví o ní s velkou vážností a oprav
du by si přála vzácnou tu dívku blíže
poznati. Plním jen její přání, prosímli vás, abyste mladé dámě můj dům a
společnost paní Gordonové na nějaký
čas nabídnul. Byla by opravdu zají
mavým předmětem pro studium. Co
tomu říkáte, reverende ?”
„Pospíším splniti přání paní Gordo
nové, předpokládaje, že slečna Carolto
nová nebude činiti námitek.”
„Povězte jí, prosím, milý doktore,
že tomu paní Gordonová velice bude
po vděčna a že si sama pro ní přijede.”
Gordon se poroučel.

XIII.

„Má milá Lomy,” pravil Gordon po
obědě, „zajisté že mi odpustí, musím-li
jí říci, že mne důležité záležitosti na
delší dobu z její společnosti odvedou.
Příští úterek pojedu s mou lodí do Baltiraoru—první to naše odloučení za čas
šťastného našeho manželství.”
„Vaším zájmům, pane Gordone musí
se podříti všechny ostatní; nejsem tak
rozmazlená, abych se c tila osamělou.
Těch šest měsíců od našeho siiatku—”
„Mně se zdá, jako by to bylo včera
—tak rychle a příjemně uplynul mi čas
ten po tvém boku. Na perutích lásky
a touhy pospíším, abych se v brzku k
tobě mohl vráti ti.”
„O jen se neukvapte, pane Gordone
láska nezná žádných vzdáleností.”
„Doufám, má drahá, že budeš spo
kojena se všemi mými opatřeními. Ne
bude se ti nedostávat ničeho, co by tvá
sebe neskromnější přání uspokojí ti
mohlo.”
„S vděkem uznávám vaší starostli
vost. Boston vám bude moci o mně má
lo vypravovati, až se navrátíte.”
„O jen se proto nevzdaluj sebe méně
společnostem; nerad bych, aby se lidé
posmívali, že má manželka za mé ne
přítomnosti do svých komnat uzavřití
se musí.”
„Dobře, dobře,” pousmála se paní
Salome Gordonová.
„Děkuji ti Lomy, za to, že tě vidím
tak veselou. Doprovodíš mne ku lodi?”
„Přejete-li si toho, pane Gordone,
zajisté že tak učiním.”
#,,Užijme tedy spolu ještě jednoho
veselého dne. Mám ti snad obstarati
nějakou společnost? Snad onu slečnu
z Louisiany?”
„Budu vám povděčna pane Gordone;
dám slečně té přednost před jinou spo
lečností.”
„Prosím tě tedy, abys jí poslala po
zvání a pakliže toto, jak ani dosti málo
o tom nepochybuji, bude přijato, neby
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,, Scházelo ti tedy přátel, milá sestře"
la bys tak laskava a dojela bys pro
mladou tu dámu?”
nicko!”
,,S radostí. Ráda bych však dříve
,,To zrovna ne; ale tak jako u nás
věděla, zdali reverend Campbell.... doma příroda jest úslužnější, tak jsou u
O ano! Vždyť Cara'tak jak tak pustí nás i lidé srdečnější, důvěrnější.”
,,Podnebí ovšem do jisté míry přiústav a má tudíž úplnou volnost jed
spůsobuje člověka. Vše zdá se nám býti
nání.”
mrazivé tam, kde příroda sněhem a
*
*
*
V tutéž dobu dal se cizinec, s nimž mrazem jest ochromena.”
,,Ach, ano, u nás kvetou již stromy
jsme se seznámili ve schůzi tajného
spolku „Cyclops”, ohlásiti kazateli dok a vše jest zelené a zde se musíme ještě po
toru Campbellovi a představil se mu kolik měsíců okolo kamen zahřívati.”
,,Rozloučíš se tedy lehce s tímto
jako příbuzný slečny Cary Caroltonové,
městem?” Cara se
jíž do jejího domo
va doprovodit! při
z rděla.
,,Ano, myslímchází i prosil, aby
li že bych mohla
mu bylo dt voleno
růžový keř, kterýž
s ní promluviti.
jsem v pokoji pě
Něco jako blesk
stovala, vžiti s sekmitlo se obliče
bou a doma do mé
jem divoce vyhlí
žejícího muže, když
zahrádky jej přeCara vstoupila do
saditi.”
hovorny a v muži
,,Toť přece snad
né,” mínil Fenni
rychle v ústřety jí
more, jenž obrazné
přicházejícím své
ho bratrance Fenřeči Cary neporoz
nimore-a poznala.
uměl.
Hned po prvních
Cara se mírně
pozdravech jevila
usmála.
se jakási nepopira
,,Nevím, dá-li se
telná měkkost po
to tak snadno docitů v zdánlivě
kázati, toto přesa
W. H. Vanderbilt,
drsném obličeji
zování v jinou pů
příbuzného as dvadu jest prazvláštní
cet osm roků čita ícího. Důvěrným, po věc — sama na sobě jsem to poznala.”
někud tlumeným hlasem promluvil o po
,,Porovnáváš lidi s rostlinami, ne
měrech v domově jejich zavládajících a mýlím- i se a v tom přece jest značný
vyslovil své politování nad tím, že Ca rozdíl;” podotknul, směje se bratranec.
ra tak dlouho domova se vzdalovala.
,, Vždyť vy muži vždy si dovolujete
,,Domov tvůj skoro se ti stal cizinou porovná váti nás dívky s květinami, ja
a cizina domovem; bude ti výměna leh ko bychom tu nebyly pro nic lepšího
kou, Caro?”
než býti utrženu a — ”
,, Nikdy jsem se zde necítila v prav
,, Zbožňovánu”, vpadl jí Fennimore
dě zdomácnělou a v prvních dvou le do řeči. ,,V naší domovině, — to mi
tech mého zde pobytu domnívala jsem přece musíš dosvědčiti — nejsou ženy
se, že tesknotou po domově zemru. Li považovány jen za ozdoby člověčenstva;
dé zdejší jsou zcela jiní než u nás doma.” u nás jste skutečným^ jeho královnami.
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Zde na severu, kde žena se stává ná
strojem práce, nelze, až na malé výmin
ky říci, že ženy zaujímají to místo, jež
by jim rytířská mysl jihu jakožto první
hold k nohourn položila.”
,,Poněvadž, bratránku, výminky při
pouštíš, nechci ti odporovati. Kdy od
cestujeme?1’
,,Prosil bych o tvé rozkazy, sestřenicko. Dovolím si rozhodovati jen o
spůsobu naší cesty.”
,, Sečkej chvilku, máme ještě dva dny
v tomto týdnu, kteréž potřebuji abych
si všecky věci do pořádku uvedla.
V neděli a v pondělí ráda bych vyko
nala několik návštěv na rozloučenou.
V úterý jsem ti, pokud se o odjezd jed
ná k s užbám.”
,,A růžový keř, jemuž věnuješ pozor
nost, již by byl hoden člověk,—rostlina
již chceš vléci s sebou dva tisíce mil da
leko?”
,,Kouzelným proutkem dokáži toho,
že dostane nohy a že sám za námi poběhne.”
Cara podala mu čtveračivě ruku.
„Na shledanou, bratránku!”
XIV.

Ještě \ týž den obdržela Cara pozvá
ní paní Gordonové, jež s ohledem na
nastávající svůj odjezd odmítavě zodpo
vídala, za to však slíbila, že se v pondělí
večer dostaví aby se rozloučila. Sotva
že o tom zvěděl, počal Ebenezer Gordon konati přípravy, aby záměr jeho
zdařiti se mohl. Odebral se na palubu
své lodě, pěkně to stavené briggy, kte
ráž měla jméno „Salome” a mluvil s
kapitánem McLeanem. Náklad lodě
měl koncem týdnu ukončen býti a loď
měla v pondělí večer odplouti. Gordon slíbil, že vykoná s lodí cestu na jih.
Deklarace lodě vykazovala, že „Salo
me” jest naložena bavlnou určenou pro
New Orleans. Asi dvacet černochů mě
lo v noci v skupinách po pěti na loď
dopraveno býti. Byli to uprc li otroci,

kteří se za posledních tří měsíců pro
střednictvím „podzemní železnice” šťast
ně do Bostonu dostali a péči Gordonově
byli svěřeni. Namluvilo se jim, že bu
dou dopraveni do svobodného černoš
ského státu Liberie v Africe. Nemrzelo
je ani dosti málo, že se dostanou z
chladného podnebí bostonského. Byli
již dávno syti unavující práce tovární a
naděje, že se stanou svobodnými obča
ny, naplňovala je nevýslovnou radostí
a to tím více, poněvadž jim sděleno, že
Liberie jest blízka původní jejich vlasti.
Bylo dále ustanoveno, že má brigga
skvěle osvětlena a Cara na ní vlákána
býti, aniž bv však paní Gordonová aneb
Filemon byli učiněni spoluvinníky v ob
mýšlené hanebnosti.
Nadešlo odpoledne osudného ponděl
ka. Gordon nalézal se ve své pracovně
s cizincem, v němž jsme již poznali
bratrance Cary, Fennimore-a. Mladý
ten muž představil se ale Gordonovi
pod jmcnem Carther.
„Zde jest seznam jednatelen na vý
chod od Mississippi a zde poukázka na
padesát tisíc dollarů na bank v Savannah. Doufám, že si rozumíme, pane
Carthere. Nesmíme přikládati zápalku
ku prachu, nýbrž tento spíše ve vlhko
sti udržovati. Měli bychom se vyhnoli
ti srážce. Naší horkokrevní na severu i
na jihu špatně rozumí zájmu Unie. Ne
můžeme potřebovati ani Lincolna ani
Douglase v úřadě presidenta. Penězi
svými musíme získati vlivu požívající
hlasy pro čekance, jenž by se bral pro
střelní cestou — na každý spůsob pro
pana Sewarda. Ten jest diplomatem a
nepodetne kmen Unie, jako kterýkoliv
z obou jeho soupeřů. Pracujme pro
Sewarda! Jih se spokojí. Sever má
více bohatství a zájmů na jihu než jih
na severu. Ale průmysl náš potřebuje
jihu. Ten chce se vymaniti z našeho
područí a to se nesmí nikdy státi. Má
se státi provincií Anglie? Peníze sever
nich států musí zůstali zajištěny a právě
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Černoch zase před ním sklesnul na
proto musí jih zůstati v podnoží severu.
Podejte nám brzo zprávu, pane Carthere! kolena.
„Ó massa, pan Gordon mne vzal
Přeji vám šťastnou cestu!”
,,Zrádce!” zamručel Fennimore, když s sebou—vždyť já vás nechtěl opustiti.
dům opouštěl. ,,Zrádce na nás a na své On mne opil a já věru nevím, jak se
vlastní straně!”
stalo, že jsem se dostal od vás, pane.
Zaslechna za sebou šustot, ohlédnul Pekl mi jen: „Massa tě prodal; jsi
se. Dvě dámy kráčely chodbou.
nyní můj.”
„Není to Cara? Co by ta dělala v !
Fen ni more se zasmál.
doupěti tigra?”
„Nelži, Dixe. Byl jsem ti na stopě
Domníval se i, že poznal její hlas. až u Cypress Swainpu. Tam jste se
Zahnul do úzké postranní ulice, do níž I padouši všichni ukryli — bylo vás deset
čelilo druhé průčelí domu Gordonova. neb dvanáct. Pak vás xzal ďas.”
„Ópane, milost,
Dix vyšel s papíry
zdomu.Fenni more
smilování!” bědo
pohledl bystře na
val černoch.
černocha, kterýž se
„Jaké to zde máš
okolo něho ubíral.
papíry ?”
Rychle uchop’1 se
„Psaní pro kap.
černocha za rame
Mac Leana. Pan
no. „Dixé, zde tě
Gordon ještě dnes
nalézám?”
večer odjede.”
Černoch vyvalil
„Kdo jest ona
mladá dáma,kteráž
oči a s hlasitým
výkřikem sklesl
se nalézá u paní
před Fennimorem
Gordonové?”
na kolena.
„Neznám ji, pa
„Ó pane! Mi
ne; vím jen, že
lost! Smilování!”
bydlí u doktora
Campbella.”
A prosebně vzepnul k němu ruce.
Fennimore bez
rozpaků, psaní
„Mlč, padouchu,
sice ti vženu kuli
rozevřel a četl:
M’me Anna Jud ic„Filemon budiž
do hlavy!” pravil
spoután, kdyby či
Fennimore tlume
ným hlasem, míře naň bambitkou. nil odpor; děvče zavřete do kajuty; na
Černoch objal jeho nohy. ,,O pane, Hacketťs Lan ding mne očekávejte. G.”
„Pos yš, Dixe, co má nějaké děvče
vezměte mne zase s sebou, ó dobrý pa
ne, nenechte mne oběsiti! Budu vždy s kapitánem a panem Gordonem co Činiti?vr ”
již dělati dobrotu!”
Černoch udeřil se pěstí do čela.
Fennimore pokynul mu rukou.
„Massa ať mne usmrtí, vím-li to; za
„Následuj mne. Ne—jdi raději přede
slechnul jsem ale před několika dny ně
mnou, sem do Bradfortova hotelu!”
Černoch uposlechl. Na celém těle se co. Tehdy byl kapitán MacLean u pana
chvěje, vešel do pokoje Fennimore ova. Gordon a. Massa chtěl vžiti s sebou
„Nuže, Dixe,” pravil Lonisiančan, žluté nějaké děvče a kapitán nechtěl —”
„Jen dále!”
„tys se nyní poohlédnul po světě a
„Pan Gordon pravil: Velmi krásná;
chceš se se mnou opět vrátiti?”
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hraje na piano. Kapitán nechtěl; massa Gordon se rozzlobil; řekl: Zbabělce!”
Fennimore věděl dosti.
„Dixe,” pravil, „já tě nechci trestati.
Ale takové prohnané podšívce jakou jsi
ty, neradno věřiti. Necháš se tedy ode
mně po dobrém svázati a zůstaneš
v mém pokoji dokud se nevrátím.”
Sejmul řemen, přivázal jím Dixovi
ruce k žádám a spojil je s nohami rov
něž svázanými. Potom spůsobem mír
ným ucpal černochovi ústa, tak že ten
ze sebe hlasu vydatí ahnouti se nemohl.
Na to zavřel dvéře na klíč a zaujal na
ulici takové postavení, že musel 7Íděti
každého, kdo by z domu Gordonova
vyšel aneb doň vešel.
xv.

Malý salon v domě Gordonově byl
jedním z nej nádhernějších v městě.
Snešeno v něm vše co umění čalounické,
sochařské, řezbářské a malířské krás
ného jen vytvořiti může.
Dvě mladé dámy byly zde pohrouže
ny v horlivou rozmluvu s mladým
mužem.
,,Myslela jsem opravdu, že zemi tuto
nikdy nebudu moci milovati, zemi to,
v níž umění tak se musí přičiňovati, aby
vykouzlilo snesitelnou přírodu a přece
teprvé nyní, kdy se s ní loučím, pozná
vám cenu země této.”
„Děje se vám, milá Caro,” odvětila
paní Gordonová, „jako se nám děje
s přátely, jichž dobrých vlastností, stále
s nimi se stýkajíce, méně si všímáme a
jichž teprvé pak patřičně oceniti dove
deme, když již nablízku nám nemeškají.”
„Obávám se, že bostonská společnost
nezanechala v srdci vašem dojmy zrov
na nejlepší, slečno Caro, když se již
domýšlíte, že stojí velké namáhání naší
přírodě úsměv vylouditi”, obrátil se
Filemon na Caru, významně na ní po
hlížeje; „člověk jest přece také kusem
přírody.”
„To právě zvýšuje zásluhu milých
Bostonských, že srdce jejich živěji a

vřeleji se pohybuje než jejich příroda,”
odvětila Cara živě odmítajíc ukrytou
výčitku Filemonovu.
„Lidé v teplém podnebí spíše a ry
chleji bývají dojmuti, ale na severu jsou
stálejší a vytrvalejší,” odvětila paní
G ord on o v á.
„Sever neb jih—jen když to u vnitru
vře!” zvolal Filemon.
„Z počátku obávala jsem se, že si zde
láska málo oltářů buduje. Shledala jsem
zde málo pohodlí v požitku a přílišný*
shon po zisku; příliš málo oddávání se
duchu a příliš mnoho sebeobětování rozumua duchu podnikavosti, jež přece
jen vesměs světu zevnímu platí.”
„Drahá Caro, neshledala jste také,
že vedle těchto proudů se jeví také ne
popiratelná touha po vhloubání se v po
klady věd, že duch podnikavosti jest
výsledkem našeho bádání?” tázal se
Filemon.
„Zajisté že doznávám, že uvědomělost států severních ku vysokému roz
květu jim dopomohla; mám však za to.
že člověk zaniká, chcete-li vše pomocí
strojů ovládati,” odvětila Cara.
„Vy snad byste si přála, milá CaroT
aby nám byl vrácen věk starých Řoků
— co by nám ženám z toho vyplývalo?”
„Já žiji pro staré Řeky! Jak dojí
mavé jsou činy Hero-a a Leandra! Jak
hrdinné to zápolení o sličnou Helenu!
Jakých lirdin Helena vytvořila!” zvolal
nadšeně Filemon s něžným pohledem
na svou macechu, kdežto při pronešení
jmen Hero-a a Leandra žhavý pohled na
Caru upřel.
„Naši mužové zaujmou místo Hektora a Achilla, až je k tomu čin vyzve!”
odvětila paní Gordonová.
Vešla služka.
„Kočí prosí o rozkaz ohledně zapřá
hnutí.”
„Vezmeme dva kabriolety7, pakliže
nás slečna Cara bude provázeti. Pan
Gordon pozval nás na čaj na svou loď,
kteráž ještě dnes večer odpluje. Pro
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sím, prokažte nám potěšení své společ
nosti,” prosila paní Gordonová, kteráž
doufala, že přítomnost Cary zkrátí její
loučení se s nemilovaným mužem, kdež
to Filemon na důvěrnou hodinku ve
společnosti Cary ztrávénou se těšil.
„Nezpozdí-li se přílišně můj návrat,”
odvětila Cara, ,,přijmu s radostí laska
vou vaší nábídku.”
Brzo na to vyjely dva skvostné povo
zy z nádvoří. V jednom nalézali se
pan a paní Gordonovi, v druhém Cara
a Filemon.

kudž měla znamenitou vyhlídku na
krásný přístav. Usednul pak po boku
manželky Své, zúmyslně Filemonovi
bavení Cary přenechávaje. Jen občas
kradmo pohlednul na dívku, na níž tak
velice zanevřel. Nemohl jinak, než
obdivovati se její kráse a spozoroval, že
Filemon a Cara v průběhu rozprávky
prsteny si vyměnili; pohledy jejich pro
zrazovaly více, než slovy vyjádřiti
mohli.
,,Osud můj v tvých spočívá rukou,”
pravil Filemon při výměně prstenů,
XVI.
opakuje tak slova,
jež Cara byla na
Lehká mlha za
psala pod svůj
halovala šírý pří
,, Valentine.”
stav bostonský. i
,,Nechť stane se
moře. Poblíž pří
mi blahým, nechť
staviště nalézalo se
mukou!” dodala
mnoho lodí. Ve
Cara.
vzdálenosti bylo
,,Jak ale mohl
viděti pěkně sta
by se státi mukou?”
věnou briggu, jejíž
tázal se Filemon.
stožáry i ráhnoví
Za rok budu plno
byly ozdobeny krá
letým; pak milko
snými pestrobarev
duše mé tě budu
nými lampióny.
následovati ve
Hvězdnatá vlajka
slunný tvfi j domov.
Unie vesele se tře
Pravdu díš, že jih
pala na předním
je domovem milen
stožáru. Stěny lodě
ců. Pod vaším stá
v národních bar
le zeleným stromo
vách natřené, byly
Gen. Robert Toombs.
vím zasvětíme ži
rovněž ozdobeny
vot svůj lásce své.”
pestrými světly.
,,Zdá
se
mi,
”
pravil
Gordon k mlaNení udalostí řídkou, že bohatí rejdaři
!
distvé
své
manželce,
,,že
se Filemon
aneb kapitáni jednotvárnost života v
přístavu nějakou slavností na lodi uspo octnul v kouzelných poutech sličného
řádanou přerušiti se snaží. Nikdo ne našeho hosta.”
divil se proto, že ,,bohatý Gordon” dnes
„ Přeji mu od srdce kouzla lásky ; mu
na své lodi slavnost podobnou pořádá. sel se již mnoha odříci,” odvětila Salome.
,,Za rok s ním budu muset účtovati;
Dva čluny dopravily osoby v kočárech
přijevši ku lodi „Salome.” S této spu pověz pak sama, Lomy, má-li vůbec
štěny pohodlné schůdky. Lehce dostaly nějakého obchodního smyslu?”
,,On se nechtěl vaší činnosti přílišně
se dámy se svým průvodcem na palubu,
kde jich již očekával stůl obtížený nej přiblížiti,” odvětila manželka.
„Přiblížiti? Éekni raději, že činností
vybranějšími pokrmy. Pan Gordon
sám uvedl mladou dámu k místu, od- ; obchodní opovrhuje.”
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„Soudíte příliš přísně, paneGordone;
chtěl-li jste z Filemona učiniti spekulan
ta, neměl jste mu ponechati svobodnou
volbu studia. Mimo to můžete mu
dopřáti pohodlného života. Vaše pro
středky—”
,,Kupec,” vpadl jí Gordon do řeči,
,,továrník nesmí se těšiti nabytému.
Obrat v životě státním — váznutí v ob
chodě a záhuba jeho jest zpečetěna.
Pravý opak jest vždy možný.”
„Ruka bohaté dědičky mohla by jej
dvojnásob chrániti.”
„A ty se domníváš, že ji nalezl?”
Mlha zatím tak zhoustla, že se zdálo,
že loď osamělá leží uprostřed šírého
přístavu. Paní Gordonová pocítila mra
zení a vyslovila se, že by se íáda navrá
tila domů. Gordon ohlednul se po
kapitánovi.
„Vše v pořádku!” pošeptal mu tento.
,,Dopravím tě na pevninu; ponechme
Filemonovi starost o mladou dámu.”
Mladí lidé odebrali se zatím pod zad
ní stěžeň a zahloubali se v horlivý
hovor. Zponenáhla uhasia pestroba
revná světla, plachty se nadmuly. Kot
va vytažena již z vody. Kormidelník
přistoupil ku kormidlu. Vše to bylo
dílem několika okamžiků. Loď pojed
nou zakolísala; milenci nespozorovali
ničeho. Když ale těžká kotva s velkým
lomozem na palubu dopadla, vyburco
ván Filemon najednou ze svých my
šlenek.
,,Loď se pohybuje!”
„Ano, vzdaluje se břehu!” zvolali
oba.
„Kapitáne!”
MacLeana nebylo na blízku.
„Kde jest náš člun?” tázal se File
mon jednoho z námořníků.
„Váš člun? Zůstal jen jeden při lodi
a ten následoval pana Gordona, když
odjížděl.”
„Kapitáne,” vzkřikl Filemon, „oka
mžitě dejte spustiti kotvu a člun zá
chranný!”

„Kdo se to opovažuje mně zde rozkazovati?” tázal se M cLean, jenž ruce
maje v kapsách, zvolna ze spodka lodě
vylézal. „Vy mladý pane? Měl jste
si pospíšiti, abyste v čas mohl domů.
Co však na tom, mořský vzduch vám
neublíží.”
„Ale mladá tato dáma musí domů!”
zvolal Filemon celý bez sebe.
„Co se mladé dámy dotýče, jest přá
ním a rozkazem pana Gordona, aby
byla na lodi zadržána. Dopravíme ji
v bezpečí do New Orleansu.”
„Jak můžete se opovážiti odvážeti
dámu, kteráž požívala našeho pohostin
ství? Okamžitě mi dejte spustit člun!”
zahřměl Filemon na námořníky.
„Kdo se hne, bude přivázán k stěžni
a dostane se mu sta ran dó zad!” zvolal
kapitán. „Chovejte se klidně, mladý
pane, však my vás v pravý čas pošleme
domů. Mladá dáma však bude tak
laskava a sejde do kajuty i oddá se již
v osud svůj, kterýž ji činí naší Spolucestovatelkóu.”
„Tedy vězenka?!” zvolala Cara zdě
šena a v tomtéž okamžiku již se vyšvi
hla na zábradlí lodní.
Skok — a postava její zmizela v moři.
Filemon uvrhnul se za ní do vody.
Uchopil.se dívky s vlnami zápasící.
„Já to jsem — Filemon!” zvolal mi
lenec.
„Spusťte člun!” velel kapitán. „Vy
lovte je dříve než se nalokají slané
vody!”
V tutéž chvíli objevil se malý pla
chetní člun po boku lodě. Vousatý
muž sklonil se na vodu, uchopil se
Cary a vytáhl ji ven. Filemon mu po
máhal a sám pak se vyšinul do člunu.
„Fennimore!” zvolala Cara a zachvě
la se. Oba muži uchopili se rychle
vesel a přirazili ku pevnině dříve ještě,
než mužstvo MacLeanovo mohlo poinýšleti na jejich pronásledování. Všichni
tři vstoupili do připraveného již povozu.
Poblíž Gordonová příbytku Filemon
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vystoupil, ujistiv dříve Caru, že vy mů
že potrestání kapitána. Fennimore do
vedl zachráněnou do ústavu, kde, aby
se předešlo nemilému rozruchu, smýšle
nou nějakou nehodu udávali za příčinu
6tavu Cary.
Druhého dne Cara a Fennimore od
jeli se znovunalezeným černochem po
dráze k domovu.
XVII.

Za hodinu po této události přecházel
Gordon na pobřeží mořském poblíž
Hacketťs Landing, očekávaje svou brigu.
,,Svoboden, ko
nečně svoboden!”
zajásal. „Nyní
mohu škrabošku
svou odhoditi.
Proklatý to život
mezi takovými fa
rizej ci! Na těle i
na duchu býti spou
tánu, se zdánlivou
zbožností na rtech
a s ďáblem v prsou!
,,Osvobozen od
této ženštiny, kte
ráž nemá pro mne
srdce! Jaký jsem
byl blázen, že jsem
si připoutal k sobě
takovou koketu!
Což pak jsem se
W. M.
neučinil pře d m ětem posměchu ce
lému Bostonu? Proč chtěl jsem vítěziti
— proč chtěl jsem získati nejpřednější
krásku města?
„Kdo vítězí — já?— Nikoliv, —ona!
Nesvědčí každý její pohled o tom, že
mne nenávidí? Není každé její slovo
ostnem, kterýž mi vráží do srdce? Koho
miluje z toho sta bláznů, kteří před ní
sklání koleno? — Ano, ona jest scliytra
la— jest však obezřetná! Dix se mi
bude zpovídati a deset jiných. Kde
ale jen spratek ten zůstal? Černoch
zůstane černochem! Černocha nemůže

me na bílo uraýti. Emancipace? —
Bláznovství, zlomyslné bláznovství! V
Černé kůži vězí celá zkaženost lidské
povahy — a pak ještě může někdo horliti
za práva lidská?!”
„IToj, vy tam! Sem s člunem!”
Námořníci, kteří proň přijížděli, za
mířili s Člunem k místu kde Gordon
stál. Za čtvrt hodiny nalézal jse na
palubě své lodě.
,,Kde jest naše kráska, kapitáne —
zdaliž pak se již utišila?”
,,Myslím že ano, pane Gordone, ne
boť se nalézá v do
brých rukou. Ta
kového ptáčka polapiti není věcí
snadnou; měl jste
viděti jak ulítla.”
,,Což Filemon?
Proč jste jej nevy
sadili na břeh?”
,,Filemon? Ten
uliti za ní!”
Kapitán dal se
*
do smíchu. ,, Gor
done, pravím vám,,
že to stál o za
podívanou.”
„Pane MacLeane, vy zapomínáte,,
že trpělivost mou
velmi tuhé podro
Evarts.
bujete zkoušce.
Kdejestděvče?”
„PaneGordone, povím vám to zkrát
ka: ona uprchla a Filemon 8 ní!”
„U všech ďasů, kapitáne, přestaňte'
se svými žerty! Uprchla? Jak to možné?'
Vždyť tu nebylo žádného člunu!”
„Ó přece, přece,” odvětil MacLean,
jenž se v duchu pásl na nesnázích Gordonových. ,,Sotva slečinka spozorovala,,
že jest zajatou, žbluňkla do vody a File
mon za ní. V tomtéž okamžiku přijel
černý nějaký chlapík v člunu a vytáhl
oba: Byli ti tam. Tak, nyní víte vše
i máte dosti času se utěší ti.”
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„U všech všudy ďasů!” vzkřikl Gordon vztekle. „A vy jste všemu tomu
připustil? Taková zpropadená nemo
tornost! Celý můj plán jest zmařen!”
„Což pak jsem vám neřekl, že máte
od počátku do konce býti při tom?
Možná, že by se byla věc jinak skončila!”
Gordon proklínal bez ustání a pře
cházel prudce po palubě, až jej drsný
noční vzduch donutil odebrati se do
kajuty, kdež si dal podávati jednu skle
nici grogu za druhou, až mu hlava na
stůl sklesla a on v pevný spánek upad
nul.

ODDĚLENÍ II.
i.

Stupňovitě sklání se poslední pahorky
pohoří Ozark do louisianské planiny.
V pozadí máme modravé pohoří a proti
řece Mississippi, „otci řek” rozkládá se
před námi pozvolna se sklánějící krajina
úrodná. Nepřehledná role osázená cu
krovou třtinou, bavlnou a kukuřicí
jsou přerušována nejpěknějšími lesy,
jichž mohutné kmeny jsou obrostlé roz
manitými rostlinami úponkovitými.
Na pahorku sotva z dálky spozorovatelném vidíme podlouhlý, bíle natře
ný dům, jehož plochá střecha jest opa
třena nízkým zábradlím. Dům jest
dvoupatrový a z trámů zřízený, však
zevnější i vnější stěny jsou tabulovitého
útvaru. Okolo celého domu táhne se
veranda. Zde prochází se obyvatelé
po jídle. Bohaté koberce pokrývají
chodby i podlahu pokojů. Poněkud
stranou od hlavní budovy nalézají se sta
vení pro služebnictvo, kuchyň a zásobár
na. V pozadí stojí v pořadí bílé chýže
černých otroků.
Jest odpoledne. Žhavě spadají pa
prsky červencového slunce na vlhkou
půdu a vyluzují onu obdivuhodně buj
nou vegetaci, kteráž jest příznakem tro
pické přírody. Okolo domu rozkládá
se rozsáhlé nádvoří či spíše zahrada,
osázená banánovými a pomei ančovými

stromy. Broskvové stromy táhnou se
podél plotu.
Na střeše domu obydelního nalézá
se rozkládající stan shotovený dle čín
ského vzorku. Elegantní, bíle oděná
dáma spočívá nedbale na rákosové po
hovce pod stanem. Černoška za ní
stojící ovívá ji vějířem a zahání každou
mouchu, kteráž by se snad chtěla odvážiti a velitelku její obtěžóvati neb znepokojovati. Občas chopila se dáma
dalekohledu i pohlížela na role, kde
právě otroci první dozrálou bavlnu vy
lupovali a sbírali. V řadách stáli čer
noši mezi pravidelně vysázenými rostli
nami bavlníku, jež na temeni ještě
ukazovaly Červenavě fialové květy, kdež
to dolejší větvičky již ukazovaly vypukávající, sněhobílou bavlnu.
„Bude to dobrá první sklizen,” pra
vila' dáma; „ruce nemohou ani při jiti
s místa.”
Pohlížela s 'edné skupiny na druhou.
Jako na povel zvedají se současně ruce
otroků a zase klesají, nesouce utržený
plod v pytle, jež mají otroci na sobě
zavěšené. Muži i ženy mají velké sla
měné klobouky. Hrubá bavlněná ko
šile a kalhoty aneb krátká suknice z
téže látky tvoří jednoduchý šat otroků,
kterýž jest doplněn těžkými střevíci.
Za skupinami stojí muž v bílých kalho
tách a žlutém, nankýnovém kabátci;
hlavu jeho kryje elegantní slaměný klo
bouk se širokou střechou. Karabáč
s krátkou rukojetí má přehozený přes
rameno. Jest to dozorce.
„Césare,” volá na mladého černocha,
jenž začal laškovati s dívčicí, „nesesbíráš-li polovinu své váhy, dostaneš se
dnes v noci na latě.”
Uleknut obrátil se oslovený p. pokra
čoval mlčky ve své práci. Dozorce
vytáhl hodinky.
„Odvádět!” rozkazoval. Černoši a
černošky zamířili ihned k určitému mí
stu a vyprázdnili zde pytle své na roz
prostřené plátno, tak že výsledek práce
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každého jednotlivce tvořil samostatnou
hromádku. Otroci pak se odebrali zase
po své práci a dozorce zamířil k jinému
skupení.
„Sally, proč pak zahálíš?”
,,Ó massa, chřestýš!”
Dozorce se přiblížil. Spatřil oprav
du chřestýše. Dozorce vzal karabáč a
olověnou jeho rukojetí udeřil hada tak,
že bylo po něm.
„Děkuji, pane,” pravila dívka.
,, Nebuď tak úzkostlivá!” osopil se
na ní dozorce; „vy děvčata se strachujete každé myši.”
Dáma pod sta
nem na střeše vše
to pozorovala.
Nadcházel večer.
U domu zavzněl
zvonec. Cas odpo
činku. Výsledek
práce každého jed
notlivce vážen.
Jednomu scházela
libra, jinému více
méně do předepsa
ného množství na
sbírané bavlny.
„Zítra to musíte
nahradí ti,” pravil
dozorce každému z
krátka.
„Deset liber mé
W. H.
ně!” pravil pojed
nou černoch bavlnu
vážící. „César přijde na latě při vodě
a chlebě! Odebeřte se do svých chýží!”
Otroci po dvou a ve skupinách ubí
rali se, hovoříce, ku svým chýžím,
mezitím co jiní bavlnu sebranou na
vozy nakláda i a do „ginu” ji odváželi.
U zásobárny všichni zase se shromáž
dili. Zde byly nahromaděny velké
kusy slaniny a nakládaného masa hově
zího a vepřového. Také tu stály ote
vřené sudy syrobu, pytle rýže, mouky
a soli. Na zvláštních stojanech nalézaly
se balíky plátna, klobouky, ušité šat-

stv > i obuv. Černoškám vydávány ob
vyklé dávky potravin, mužům potřebné
šatstvo.
„Hoj, Sally,” zavolal dozorce hezkou,
patnáctiletou černou dívčinu; ,,zde ve
zmi něco za svůj strach!” a podal jí
pestrý šáteček.
Oči dívky se zajiskřily. ,,Massa jest
dobrý!”
,,Proč bych nebyl? Tys přece jen
hezké děvče. Co bys učinila, kdybych
tě vzal z pole a v domě tě zaměstnával?”
„Vše, co by massa chtěl!” odvětila
dívka a oči její bla
ženě zazářily.
„Dobře, dobře,
však uvidíme!”
pravil zkrátka do
zorce.
II.

Dozorce povolán
k majitelce plantá
že. Za chvilku se
zase vrátil.
„Hoši a děvča
ta” - na jihu nazý
váni tak i nejstarší
černoši a černošky
— „naše paní mi
nařídila,abych vám
sdělil, že vás nechá
zítra jen půl dne
Couch,
pracovati a odpolodne smíte si uspořádati tanec. Každá chýže dostane svůj
čaj a hoši cider.”
Zpráva ta uvítána výbuchem dětinné
radosti Se strany mladšího lidu. Tle
skali do rukou, děvčata skotačila a
mladíci metali jeden kozelec za druhým.
Zvědavé starší černošky doptávaly se
služebnic v domě zaměstnávaných co by
bylo pohnutkou k této slavnosti a zvě
děly, že mladá velitelka jejich zítra bude
81aviti své narozeniny. Tím radost
všeobecná jen zvětšena, neboť otroci z
větší části paní svou’upřímně milovali a
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ctili. Jediný César nebral na veselí
podílu. Byl dán na latě. Jest to ze
silných kmenů, stromových zřízené, asi
12 stop vysoké vězení, jehož délka a
šířka obnáší polovinu výšky. Otvory
vzduchové opatřené železnými mřížemi
nalézají se poblíž střechy. Podlaha
tvoří jakýsi rošť, kterýž ulehnutí činí
velmi obtížným a nepohodlným. Lidumilnější otrokáři dávali přednost trestu
uvěznění před trestem bičování, ačkoliv
při těžkých přestupcích i tohoto použí
vali. Mnohý z otroků, zase by byl dal
přednost bičování před uvězněním, ne
boť jim nebylo nic tak protivné jako sa
mota a uzavření.
Pokrmy černochů, jež byly připrave
ny od těch, kdo doma zůstali, rozdává
ny z velkých kotlů a jiných nádob.
Kaše rýžová se syrobem a libra masa
pro dvě osoby. Dvakrát, třikrát za
týden zelenina a sladké brambory každý
den. Pro nemocné vařeno zvláště. Otroci
na této plantáži jedné z nepěknějších v
zdejší krajině, cítili se u porovnání
s jinými velmi šťastnými. Bylo jich
asi dvě sta a b v dleli ve čtyřech odděle
ních okolo plantáže.
Nadešlo odpoledne slavnosti. Černo
ši se vyšňořili co nejlépe. Starší seděli
hovoříce na lavicích na udupaném pro
stranství, jež bylo ohraničeno jejich
příbytky. Dva černoši, kteří měli tak
zvané „banjos” a dva jiní s houslemi
rozestavili se na velkém stolu a ladili si
své nástroje. Jiný byl pořadatelem
celé „slavnosti." Sally, ona černá dívčice, kteráž vzbudila zálibu dozorcovu,
učinila počátek přednesem žalobně pís
ně, jejíž poslední řádky každé sloky
ostatní ve sboru opakovali. Po zpěvu
došlo pak na tanec, tak divoký a dovádivý, jak se v něm jen černoši vyznají.
V tanci neustalo se dříve až všichni na
smrt jsouce znaveni na nohou již se
udržeti nemohli Potom pochutnávali
si všichni na čaji a cideru a osvěživše se
takto, počali divoký rej znovu. Přítrž

tomu učiněna konečně znamením zvonce, jenž vyzýval všech, aby se do pří
bytků svých odebrali.
III.

Mezitím co se černoši tancem bavili,
seděly dvě dámy, jedna starší, druhá
mladší při koflíku znamenitého čaje.
Kdo by si byl obou důkladněji povši
mnul,. byl by shledal, že jsou si tak po
dobny jako poupě růžové své starší se
stře—rozkvetlé, vadnutí se blížící růži<
„Bylo to v tuto asi hodinu, Caro,
když jsi spatřila světlo světa. Šestnáctý
tvůj rok jest dokonán. Osamělá, jak
jsi se narodila, tak jsi se dožila i tohoto
dne.”
„Jak to myslíš, matinko? Vždyť jsem
se přece narodila v tomto domě?”
„Pakliže oko otcovo je nepozdraví
při jeho narození se, tož jest dítko osa
měle narozeno. Oko otce i oko matky
mělo by současně spočinouti na dítku,
přijímajíce ve svou ochranu a péči dra
hocenný ten poklad.”
„A proč nemohlo tomu býti u mně,
matinko?”
„Milé dítko, zdaž pak pozoruješ ono
ho kolibříka, jenž se tamto vznáší nad
růží? Pohleď jen, on ji líbá, obletuje,
ochutnává její sladkosti. Dej dobrý
pozor jak dlouho se pozdrží. Hleď, již
odlétá, již se třepotá nad květem mag
nólie, líbá jej! Jak dlouho? Již zase
odlétá dále. Žádný květ jej neupoutá.
Porozumělas mi?” A sličná dáma za
kryla obličej jemným šátečkem.
„Ale matinko, tys tak roztomilá —
což pak půvaby tvé nebyly s to upoutati
tvého chotě?”
„Chceš snad říci mé slzy? Mužové,
ó mužové nemají srdce. Blaze ti, pakli
že srdce tvé zůstalo neovanuto jejich
dechem. ”
Cara se zarděla.
„Poznala jsem jen jednoho, jenž mí
lstivý úklad strojil; ale syn jeho pokusil
se o mé zachránění.”

,, A ty miluješ syna onoho úkladníka?” | jest věrným obrazem tvého otce. On
,,Proto snad, že se pokoušel o mé však se jmenuje Benedikt — Benedikt
zachránění? Nikoliv! On se snažil Carolton. Ebenezer severu jest Benezachrániti mne, poněvadž mne miluje.” , dikt jiliu. Benedikt miloval matku, syn
„Cin jeho zasluhuje díku, nikoliv ale Ebenezer miluje dceru Sylvy. A tento
lásky,” odvětila matka vážně. „Ty ale Ebenezer Gordon chtěl s tebou zacházet!
proň pocituješ více než pouhou vděč jako s vězenkou?”
Dáma podepřela si hlavu rukou.
nost?”
,,Kdyby to byl on!” promluvila za
,,Ano, vše co chceš, matinko— já jej
myšleně. „Kdyby tak byl chtěl dceru
miluji!”
,,A kdo jest onen šťastný smrtelník, i unésti jako matku svedl!.... A jehcr
jenž dovedl toho srdce tvé si podmaniti?” syn že tě miluje? Mýlíš se snad! Otec
,,Roztomilý, spanilý jinoch, spanilý sám tě miluje!”
\
„Matko, co to
na duchu i na těle.”
mluvíš! Pan Gor
„Spanilejší než
don nazývá co dru
tento?”
hou svou manželku
Lady Sylva —
Venuši bostonskou
tak budeme napří
— ženu opravdu
ště jméno váti mat
nej krásnější.”
ku Cary — vytáhla
„Tyji znáš? Vi
za slov těch ze své
ho psacího stolku
děl as ji?”
démanty posázený
„Zacházela se
mnou neobyčejně
medajlon a podala
laskavě. Stalyjsme
ho otevřený své
se takřka přítelky
dceři.
Cara naň pohled
němi.”
„A jest ona slič
la. „Nebesa toť
ná, velmi sličná?’1
celý Filemon!”
„Mladá a sličná
„Milenec tvůj
jmenuje se Filemon
jako Hebe!”
„Ajakou pozor
a podobá se tomuto
T.
W.
Powderly.
nost prokazoval tí
obrazu?”
„Ku podivu se
pan Gordon?”
„Nemohu se žádnou jinou honositi
mu podobá; rysy Filemonovy zdají se
než tou, že mne proti vůli mé chtěl
mi býti jen mladší.”
Lady Sylva pohroužila se v myšlenky. dopraviti do New Orleansu.”
„Má drahá Caro, dělá se mi zle!
„Nuže, dítě, když přece znáš otce
Filemonova, pověz mi; podobá se mu Prosím, nech mne drobet odpočinouti!”
tento obraz?”
A lady Sylva sklesla nazpět do svého
Cara pohlížela skoro úzkostlivě na lenochu. Vážnost jejího obličeje podě
podobiznu.
sila Caru. „Matinko, co jest ti?”
„I jemu, matinko; ale otec FilemoMatka pokynula odmítavě rukou.
nův vyhlíží stařeji.”
„Bude mi zase lépe. Zítra,Caro, až zítra!”
„A jak jmenuje se otec?”
„Ebenezer Gordon.”
IV.
Dáma potřásla hlavou. „NepochopiCara nemohla pochopiti rozechvění
telno! Věz, dítě mé, podobizna tato své matky, uhodla však, že nějaká o-

58

eudná vzpomínka, ne-li neštěstí nějaké
na srdci jejím spočívá. Ostýchala se
však uvěsti zase rozmluvu na osoby, jež
byly příčinou rozčilení matčina.
,,Srdci mému se ulehčí. Caro, vvpovím-li ti příběh mé nešťastné lásky,
kteráž mne vize ku Benediktu Caroltonovi,” pravila lady Sylva druhý den po
obědě.
,,Uplynulo od té doby sedmnácte let
— let nejtrpčího pokoření, zoufalství,
nenávisti. Byla jsem mladá a sličná
jako ty, odbyla jsem v Baltimoru dobrou
školu a nalézala jsem se v stejném
s tebou věku, když jsem ji opustila.
Na lodi, kteráž mne měla dopraviti do
New Orleansu, nalézal se sličný muž asi
dvacetipěti let, jenž udával, že pochází
z Marylandu a zamýšlí přesídliti se na
jihozápad, kam že dopraví své černochy,
jakmile svou plantáži prodá. U stolu
kapitánova seděli jsme podle sebe a
zde, ano, zde vsála jsem zrádný jed,
kterýž mi tak dovedně vléval. Nazýval
mne nejspanilejší kreolkou, dovedl mne
ukolébati v sladký, svůdný sen, že jsem
opravdu běloškou, kteráž smí činiti
všechny nároky, k nimž toto výsad
požívající plémě oprávněno býti se
•domnívá. Vzdělání mé značně převy
šovalo potřebu; bylo však mou pýchou
skvíti se co dokonalá kráska a nečiní
vzdělání i ohyzdnou dívku roztomilým
tvorem? Benedikt mým schopnostem
tolik se obdivoval, že jsem o opravdovosti
jeho zapřísahání nepochybovala. Dříve
ještě než jsme loď opustili, vyznal mi
svou lásku a já mu uvěřila. V době
našeho příjezdu do New Orleansu pořá
dány tam maškarní plesy. Benedikt
mne snadno přemluvil, abych s ním
jeden navštívila. V šatu fantastickém
vstoupili jsme do elegantního sálu.
Přepych maškar, skvělé osvětlení,
rozkošná hudba, báječné zařízení a uspořádání plesu a omamující tanec při
váděly mne u vytržení. Tonula jsem
v radosti po boku mého Benedikta.

O půlnoci musely se škrabošky odložiti
a tanec započal. Benedikt odvedl mne
na čtverylku. Bylo po tanci a já usedla
mezi kreolkami, jimž jsem co do ústro
je i ozdoby v ničem nezadala a z nichž
mnohé jsem krásou svou zasúnila. Brzo
však jsem spozorovala mezi dámami
jakýsi nepokoj. Poposedávaly dále ode
mne, nemluvily se mnou, nedávaly mi
na mé otázky buď žádnou, aneb velmi
ostrou odpověď. Byla jsem tu jako
v ohni. Právě jsem se chtěla obrátiti
k jedné dámě, kteráž na mne ukazovala,
když dámy většinou opouštěly svá se
dadla. V tomtéž okamžiku byla jsem
vějířem tak silně do obličeje udeřena,
že "v
jsem krvácela.v
,,Černoška! Černoška! Ven s ní ze
síně!” voláno ze všech stran. Chopili
se mne — byli to pánové — vlékli mne
ku dveřím a já sklesla v náruč Benedik
tovu, jenž, chráně mne před dalším
týráním, s tíží k východu se mnou se
dostal a mne do domu mých příbuzných
dopravil.
„Nyní věděla jsem, že jsem černoš
kou; já, žena svobodná, velitelka mnoha
set otroků, dcera bělochova, já musela
se nechat tlouci od lidí, kteří snad
náleželi k vyvrheli bílého plemene!”
Lady Sylva zakryla si šátkem obličej
a plakala na hlas. Cara v největším
zděšení se vrhla v její náruč.
„Toť strašné, strašné! Tu jsem tedy
i já černoška?” Dívka byla na smrt
bledá.
„Buď pokojná, má drahá a poslyš
dále. Pan Benedikt nadarmo plýtval
svým lichocením; já zuřila, já šílila.
„Pryč ode mne, tys běloch a já jsem
Černoška! Pryč, pryč, ty zrádče, ty
lháři! Tys mne nechal zapomenouti
kdo že jsem!” Únava mne upokojila;
usnula jsem. Benedikt druhého dne
i zase přišel. Srdce mé zajásalo. „A ty
' mne ještě miluješ?” tázala jsem se bo
jácně. „Navěky,” zněla jeho odpověď.
1 „Opusťmež místo toto, milko má!”
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„Máš pravdu,” odvětila lady Sylva.
Provázel mne do mého domova — na |
tuto plantáži. Můj otec byl nemocen. „Není to pleť není to vlas, nejsou to
Žehnaje nám, spojil nám ruce. Po rysy našeho oblice e, jež prozrazují tu
několika týdnech byl mrtvolou. Má krůpěj krve černošské v žilách našich.
matka byla hrdá na mou lásku ku Naše oko, planoucí naše oko jest zrád
Benediktovi i naléhala na statného že ným tím zrcadlem!”
nicha, by si se sňatkem pospíšil. Odjeli
v.
jsme do Indiány a byli jsme spolu od
dáni. Louisiana jako všechny ostatní
,,Caro milá, zda-liž pak mi odpustíš,
státy otrokářské neuznává sňatky mezi učiním-li tě svědkyní nemilého výjevu?
bělochy a černochy aneb jich potomky. Vždyť jsi vyhledávala pravdy ve vědách.
Věřila jsem, že před bohem i zákony Pokořuje tě to, ale toto pokoření bude
státními jsem jeho ženou. Nové zkla- I ti snad sloužiti ku prospěchu a uchrání
mání! Naše zákony
tě před podobným
rozirhávají i toto
osudem, jakémuž
právo O tom jsem
jsem já propadla.
se přesvědčila pří
Hleď, já tě obmy
liš pozdě. Zůstala
slila manželem,
jsem dcerou mulat
mužem to v pravdě
ky, ačkoliv již v
šlechetným, v je
třetím pokolení v
hož žilách stejná
žilách mých obíhá
koluje krev jako v
krev bělocha, ač
našich, muže, jehož
koliv má matka a
největší zásluhou
babička svobodný
jest jeho prostota,
mi ženami se staly
jeho pilnost, jeho
následkem laska
rozšafnost. Jemu
vosti bílých mých
děkuji za rozkvět
předků, ačkoliv od
naší plantáže a on
praděda manželé
jest s to při pojiti
jejich byli bělochy.
k ní skoro stejně
Benedikt o tom vě
pěkný majetek.
Edwin Booth.
děl. Po roce, v
Miloval tě co dítko
němž jsem nezažila
a bude tě dnes ještě
jediné smutné hodiny, opustil mne, více, milovati. On tě může učiniti
předstíraje nutné obchodní záležitosti a vskutku šťastnou. O kdybys jej jen
slíbiv mi, že se brzo navrátí. Nikdy mohla milovati! Jak velice by toho
více jsem jej nespatřila. Tys jeho dce zasluhoval dobrý Fen ni more!”
„Bratranec Fennimore? Ó on jest
ra. Dítě mé, zda-liž pak mi odpustíš?”
Cara matku vroucně objímala.
dobrý a šlechetný'. Ale Filemon?”
,,Zůstaneme pospolu, malinko, dokud
„Filemon jest běloch a já ti přísahám
nás smrt nerozdvojí. Kletba těmto při hvězdách nebeských, že tě někdy
zákonům! Kletba těm, kdož je vydali! zradí!”
Ale, milá matinko, já přece nevidím v
„Matinko, je-li ti láska má milá, ne
obličeji tvém nic, co by tě činilo černoš odsuzuj jej!”
„Má Oaro, nikoliv já jej odsoudím,
kou a já sama viděla mezi bělochy
dámy, jež byly tmavší, mnohem tmavší ty sama tak učiníš. Slib mi však, že
pleti než jest naše vlastní.”
až tě přesvědčím o pravdivosti mé
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předpovědi, Fennimore-a z mých rukou
co manžela přijmeš. Řekni ano, mé
dítě.”
Cara placky skryla obličej svůj v pol
štářích lenošky.
,,Srdce mi puká, matinko, mé srdce!”
,.Učiním tě pevnou proti pokušení
bílé krve. Spolehni se na mne.”
Lady Sylva zazvonila. Objevila se
černoška.
,, Po volejte Uxy; nechť se ku mně
dostaví!”
Uxy byla nejstarší černoška na plan
táži a čítala více než osmdesát let.
Po uplynutí čtvrthodinky Uxy se obje
vila. Byla postavy shrbené; pohybovala
se za pomoci hole. Krátký, kudrnatý
její vlas byl bílešedý. Okolo vpadlých
ramen dala si j)řehoditi šarlachově čer
vený šátek. Široký, ploský nos, Černé
tlusté rty, nízké, ploše na zad sražené
čelo prozrazovaly plnokrevnou černošku.
Modravě černý obličej ukazoval vrásku
na vrásce. Tázavě stála tu před svou
velitelkou a obracela oči své brzo k ní,
brzo ku Caře.
,,Sedni si ku mně, dobrá Uxy,” pra
vila paní a dala jí přinésti rákosovou
židli. ,,Má dobrá Cara tě ještě nezná,
Uxy. Pověz jí přece také něco z toho,
co mně vždy tak ráda vyprávíš!”
Stařena přicupala ku Caře, nahlédla
jí do očí, položila jí kostnatou svou ruku
na koleno a pravila pak v lámané frančtině:
„Que le ciel te garde! Nebesa tě ochranujtež! O mladá missus, dávný
čas, dobrý čas! Francouzi dobří muži,
Amerikáni špatní muži! Que le ciel te
garde! Třináct bylo dětí mých! Když
jsem byla hezká, zamiloval si mne
Francouz. Žluté dítě, hezké dítě mi
dal. Dorostla a zemřela, proto že ji
zase Francouz měl rád. Vnoučátko,
ještě krásnější, zemřelo za deset let po
jejím Calottovi. Dobrý Calotte! Bon
mari! Pravnouče jako andílek — dosta
lo Amerikána. Špatný muž!”

,,Dost již, Uxy. dost!”
Stařena přece pokračovala:
„Bylo jich deset, těch Amerikánů,
když jsme sem přišli. Z těch deseti
celý se stal les. Mám pravdu, missus?
Que le ciel te garde! Co si ještě přeje
lady?”
e
„Vypij koflík čaje, Uxy a můžeš zase
spáti!”
Paní dala černošce koflík čaje a slu
žebnice ji zase doprovodila do jejího
příbytku.
„Nuže Caro,” pravila lady Sylva,
„nyní jsi viděla naší prabábu.”
Cara se zachvěla.
Kdyby tvůj Filemon stál podle tebe,
měla bys té odvahy ukázati mu náš ro
dokmen? Stařena má pravdu: Que le
ciel te garde!”
Cara plakala. Mrázivka ní lomcovala.
Přála si odebrati se do svého pokoje.
Druhého rána se neobjevila. Cara byla
nemocna, velmi nemocna. Povolána
Uxy.
„Uzdravím milouška,” pravila, ode
šla, nasbírala kořínků, upravila čaj a
dala ho podati nemocné.
VL

Při zálivu mexickém, nedaleko hrani
ce texasské, tlačí se na jednom místě
stromy kořeníkovními porostlém
moře v úzkém pruhu do pevniny a
tvoří zde malou, mělkou zátoku. Písči
tá půda nevyluzuje tu příliš bujné rost
linstvo. Kráčíme-li podle zátoky asi
čtvrt míle daleko, octneme se zase
v nejpěknějším pralese. Husté mlází
mocně se dere na světlo, jež mu však
koruny mohutných stromů tvrdošíjně
odpírají.
V této lesní pustině spatřujeme hru
bě stlačený srub jednopatrový s málo
okny. Skuliny mezi trámy, z nichž srub
jest zřízen, jsou hlinou a mechem vy
cpány. Houpává podlaha skrývá svou
drsnotu pod silně opotřebovaným ko
bercem. Nábytek jest druhu nejjedno-
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duššího. Židle zřízené z neohlazených né děti sedí po plotech, jakmile ale
větví, mají sedadla z nevypracované i spatří psa aneb bělocha, běží ku svým
volské kůže. Malý pokoj k s hlavním chudobným, polorozpadlým, rákosím
prostorem sousedící vykazuje více po- j krytým chýžím.
Dům zdá se býti prázdný; pouze
hodlí. Spatřujeme zde postel, opatře- I
nou záclonou proti komárům. Tu a černoch a obstarožnější černoška zaměst
tam buď leží, buď stojí dlouhé nože návají se v kuchyni. On štípá dříví,
lovecké, bambitky a dvouhlavňové ruč ona vaří. Aniž by toho byli spozorovali
nice. Poněkud dále, stranou od domu, přiblížila se zátoce loď. Zkoumá dno
stojí jiná, .čtyřhranná budova ze silných a vyhazuje kotvu. Spuštěn člun a ten do
prken zřízená, jíž kryje střecha rákoso pravuje muže nějakého ku pevnině.
vá. Stavení to nemá žádných oken. Hlavu jeho kryje širák. Šat jeho jest
Dvéře jsou opatřeny závorami a silným shotoven z lehkých jemných látek nankýnových. Přícho
zámkem. Zde jest
zí přiblížil se ku
nahromaděna ku
černochu a pokle
kuřice a kukuřičná
sláma. Plot ze
pal m u h o 1 í na
slabších, po délce
rameno.
Kde jest pan
naštípaných, kří
Pherson?”
žem kladených
Stařec zvolna
stromů, táhne se v
dalekém rozsahu ovzhlednul do výše.
„Na poli, pane!”
kolo plantáže, k níž
budovy zmíněné
Sňal si uctivě klo
náleží. Pole stej
bouk svůj.
ným spůsobem o,,Zavolej ho teplotěná, jsou osáze
dy!”,
na třtinou cuker
„O pane, já se
nesmím hnouti od
nou, bavlnou a
kukuřicí. Zde se
domu.”
také nalézají skla
„Ty mne neznáš,
diště a stroje, po
hochu, jinak bys
třebné ku pěstová
věděl že jsem pá
Alexandr I.
ní plodin těch. Ma
nem této plantáže.
jitel místa tohoto
Povolej pana Pher
buď že nezná pohodlí nové doby, aneb son a.” Sadař zvolna přecházel. Psi tu
o ně nedbá.
a tam zaštěkali.
Vše jest vypočtěno na užitek a vý
„Proklatě osamělé to hnízdo — ale
hodu. Přemrštěná spořivost vyzírá ze zrovna vhodné!” zamručel pro sebe.
všeho na co pohledneme. Jen nápadně „Musel-li se člověk dát tak dlouho kovelké množství psů, kteří nás všude lébati a zápasiti s větry protivnými i
hlasitým štěkotem vítají, prozrazuje, že bezvětřím, jest mu každé místečko vhod,
majitel má nějakou libůstku. Černoši má-li jen pevnou půdu pod nohami.
v rozedraném šatu a se vpadlými tváře-, Místo toto není ostatně pro jiné, kromě
mi zdlouhavě a lenivě se berou po své majitele vábné a přece chci zde raději
práci. Zdá se, že psi mají velkou k nim býti mužem svobodným, než abych žil
nechuť, neboť cení na ně zuby a kňučí, v Bostoně mezi kněžoury a pobožnůstjakmile černocha některého spatří. Čer- kářskými ženami. Člověk může jisti a
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piti co se mu zlíbí, aniž by musel stále
oči k nebi obraceti. „Liquor Law,”
temperencláři za dne—opilci navečer.”
,,Aj, pan Benedikt!” zvolal muž, jenž
se právě blížil po postranní stezce a
stejně byl ošacen jako po lodi přijedší,
jen že měl vysoké, po kolena sahající
boty. Jeho od neštovic důlkovitý obli
čej měl do sebe něco vyžilého. ,,Přijel
jste s lodí?”
,,Před hodinou jsme zakotvili. Při
jíždíme z New Orleansu. Bratr váš
černochy nyní nemůže vžiti — žádný
odbvt. Vezmeme je tedy sera — také
dobře!”.
,,Kdybyste, pane Benedikte, věděl,
jaké to vyžaduje namáhání uprchnuvší
otroky zase práci návykati, zajisté že
byste se za úkol takový poděkoval.
Vždyť člověk není svým životem jist,
fietězy spoutati, zmrskati, při hladu a
žízni zavřití — co vše to plátno? Holota
ta zase uprchne aneb se vzbouří. Teprvé před deseti dny jsem jednomu lebku
rozpoltil, poněvadž proti mně pozved
nul motyku.”
„Dobře tak, Phersone—jen s nimi
dělejte malé ca viky; Černoch rád jest
živ a vidí-li, že člověku na jeho životu
nezáleží, má se na pozoru.”
,,Zažil jsem zde již mnoho zlého.
Teprvé pět let tomu, co mi chlapi ti
střechu nad hlavou zapálili. Pravá to
čertovina! Kolik pak jste jich přivezl?”
,,Dvacet tři; jeden cestou zahynul.”
„A můj bratr tu hrstku nemohl
vžiti?
,,Nemohl, pane Phersone. Vše pře
cpáno. Kentučtí přiváží plné lodě na
trhy, aby ještě několik dollarů vytloukli.
Podél Ohio již se blýská!”
,,U nás také. Obávám se, že se
bouře přižene prvé než se toho na
dáme!”
Muži vešli do domu. Pherson přinesl
láhev whisky a sklenice.
,,Musím vám také sděliti komickou
historku, pane Benedikte; mohlo to ale

také dosti špatně dopadnouti. Bylo to
asi před třemi týdny, když pojednou
uprostřed noci obloha zrudla. V celém
mém životě jsem nic podobného nevi
děl. Mraky byly rudé jako by město
nějaké hořelo; psi jako sběsilí štěkali;
černoši se sbíhali i křičeli: „Nebe
hoří!” Počali pak zpíváti: „Hallelujah,
spasitel přichází! Soudný den nadchází,
hallelujah, hallelujah!” Vzal jsem do
každé ruky bambitku. „Dovnitř, vy
holoto, hned mi zalezte do svých děr!”
volal jsem na ně, ale žádný se nehnul
s místa. Pustil jsem na ně psy; několik
černochů bylo roztrháno—ostatní zalezli
zase do svých děr. Želali pak jste i vy
spozoroval severní záři, pane Bene
dikte?”
Oslovený byl pohroužen v zasmušilé
myšlenky.
„Ano, viděl jsem ji v New Orleansu.
Černoši tam stejně řádili. Věříte v zje
vení, pane Phersone? »Mně věc ta ne
připadá tak příliš směšnou. Stává před
zvěstí velkých událostí. Stává předpo
vědí, jichž člověk v tu chvíli nedbá a je
za podřízené přírodní zjevy považuje.
Jako krev červená byla obloha — zkrva
věna bude i země. Nadejde nová doba;
my zanikneme a černá havěť zvítězí.
Zapamatujte si slova má, Phersone!”
„Vy sníte, pane Benedikte!”
VII.

S vyváděním dvaceti tří zrazených
uprchlých černochů z lodě započato.
Viděli, jak v New Orleansu složen ná
klad, netušili však co je zde očekává.
Kd \ ž se pokus o jejich odevzdání jedno
mu otrokáři nezdařil, nastoupila loď
cestu k zálivu mexickému a přistála o
týden později v zátoce, jíž jsme dříve
popsali. S upřímnou radostí uvrhli se
černoši na pevnině na kolena a volali:
„Libéria! Libéria!”
„Hlupáci,” volal na ně Pherson,
„tak brzo nelze přijití do Liberie! Dnes
jste ještě v Americe. Dříve musí při-
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bytí jiná loď, kteráž vás dále zaveze; balíky bavlny a nastoupila zpáteční
do té doby musíte zůstati zde a vyděla cestu do Bostonu. Ebenězer Gordon,
li si své převozné. Rozuměli jste? Kdo aneb jak se zde jmenoval Benedikt Case nepodvolí,. bude hned zase dopraven rolton, zůstal na plantáži, navštívil brzo
nazpět do Bostonu, aneb bude vydán to, brzo ono z okolních městeček a vedl
celkem život nevázaný.
dřívějšímu svému pánu.”
*
Černoši polekáni na sebe pohlíželi.
*..
#
Napnutí politických stran jihu a se
Pherson poručil dvěma mulatům,
aby příchozích zavedli do skladiště, do veru zatím dostoupilo stupně nej vyššího.
oné oken postrádající stavby, o níž jsme Pokusy Johna Browna čelící k osvobo
se již dříve byli zmínili. Jakési vroze zení otroků, se nezdařily a on sám hor
né tušení jim napovídalo, že jsou zraze- livost svou odpykal na popravišti. Linni. Skřekem vzteku aneb spíše žalu coln byl zvolen presidentem a jeho
uvolnili srdcíir.
_______________ odpověď daná na
svým. Nedomní
dotaz jižního jed
noho výboru, zdali
vali se jinak než že
by byl B r o w ri a
budou zase vydáni
svým dřívějším
odsoudil aneb omi
pánům. Pherson
lostnil, kdyby byl
znal strach ten
býval presidentem,
příliš dobře. Dru
zněla v ten smysl,
hý den ráno jim
že nemůže v Johnu
prohlásil že mohou
Brownovi spatřovoliti mezi svým
vati zločince smrt
vydáním dřívějším
zasluhujícího. Je
pánům a mezi se
ho zvolení, jakož i
trváním na tomto
tato odpověď uká
místě a sloužením
zaly státům jižním,
novému pánu.
v kterou stranu
Všichni se rozhod
nová politika smě
li bez výminky pro
řuje. Vzpoura
nového toho pána.
vzplanula mohut
Kousek, jakýž pan
ným plamenem.
J. Bancroft.
Gordon již často
Lousiana odtrhla
provedl, zdařil se i
se od Unie, po ní
následovaly
rychle
Mississippi,
Alabatentokráte; vždyť otroky stále ještě oži
vovala naděje, že záchranná loď přijede ma, Georgia, obě Karoliny, Florida,
a kromě toho raději chtěli sloužiti nové Texas, Arkansas a konečně i Virginie.
mu pánu, než aby byli vydáni dřívějším Buben válečný za vířil od města k měsvým pánům, kdež je jen krutý trest stu, od okresu k okresu. Milice cvičila
očekával. Na útěk z této plantáže ne se všude ve zbrani.
bylo pomyšlení. Benedikt dobře vyvo
Ze středu jejího vytvořilo se zvláštní
lil své místo i svá opatření. Jedna tajné bratrstvo, jež nazváno ,,Ku-Klux.”
polovina plantáže byla ohraničena mo Bratrstvo to tvořilo jaksi tajné soudy a
řem. druhou hlídali psi, tak zvaní popohánělo všechny poněkud podezřelé
,,blood-hounds,” tak že by bylo bývalo osoby ku zodpovědnosti. Své jednání i
úplně zbytečno o útěk se pokoušeti.”
činění obklopovali hrůzami tajnosti.
Gordonova loď „Salome” naložena Shromažďovali se dobou noční a zaku-
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klení. Kdo propadl jejicli soudu, mohl
.očekávati zneuctívající trest, ano i smrt.
„Ku-Kluxové” hlavně dbali toho, aby
zapudili aneb zničili občany ze severu
přišedší, v nichž spatřovali špehýře,
jednatele a popuzovatele otroků. Tak
jako návštěvovatelé a žáci z jihu sever
opouštěli, tak opouštěli i severní } rämyslníci, obchodníci a učitelé na jihu
usazení, tento kraj země naší, aby se
vyhnuli pronásledování, jež nejen jejich
živnost a povolání, ale i jejich životy
ohrožovalo. Na všech stranách jevila
se nenávisť, jíž rovné nalézáme jen ve
francouzské revoluci z roku 1789.
Benedikt Carolton vystupoval všude
jako nadšený přívrženec svobody jihu a
práv otrokářských. Kdo jej viděl a
slyšel, musel se obdivovati jeho jižnímu
vlastenectví. Ve shromážděních uza
vřených i veřejných měl hlavní vždy
slovo a řečí ohnivou popouzel tak již
vznítivé mysle jihanů. Odtržení se jihu
od severu nebylo však jeho politickým
ideálem. Byl v tom ohledu mužem
umírněným. Snažení jeho mělo za ko
nečný cíl udržení otroctví a podrobení
se jihu severu v ohledu průmyslovém.
Přál soustavě nejširšího ochranného cla,
kteráž mu zajišťovala nesmírné bohat
ství. Vším tím nebyl z vlastenectví,
nýbrž jedině a výhradně ze sobectví
nejhoršího druhu. Jeho lakota a zisku
chtivost činila jej zároveň i přímluvčím
.otroctví i nepřítelem otrokářů, kteří
v ochranném clu spatřovali řetěz, jímž
k severu byli připoutáni. A tak musel
zase býti protivníkem svých sever
ních spoluobčanů, kteří pracovali ku
osvobození otroků, kdežto v jich snaže
ní, jež mělo za účel udržení jihu v Unii,
zase byl jejich soudruhem v smýšlení i
jejich spolubojovníkem. Tato poloviča
tost, kteráž jej hnala z jednoho tábora
do druhého, nutila jej zcela přirozeně
ku přetvářce, nechtěl-li býti prozrazen
.co zrádce a od obou stran odsouzen
býti.

Pevnost staré ústavy byla blízka roz
tříštění. Nový život měl vykvésti z je
jích trosek. Na jevišti světovém zahá
jeno nové jednání.
VIII.

Bylo to v prvních dnech měsíce listo
padu, když tlupa jezdců vjížděla do ma
lého městečka Tuscala. Slunce sesýlalo
žhavé své paprsky a rozpálené obličeje
jezdců prozrazovaly, že muži ti dne8 již
vykonali dalekou cestu. Shromáždili se
zpozvolna na hlavní silnici. Stejnokroj
jejich nasvědčoval tomu,že jsou ,, Minuté
Men,” kteří se chtí súčastniti schůze,
jež se v zmíněném městečku odbýváti
měla. Každý z nich byl vyzbrojen ruč
nicí, dvěma bambitkami a dlouhou
šavlí. Dříve než vjeli do městečka, na
pojili koně své v potoku, kterýmž pro
jeti museli.
,,Ku-Kluxové nepochybně že tam ta
ké budou,” pravil starší muž k mladší
mu, ,,kde se mrcha nalézá, tam se i
krkavci sletí,” praví staré pořekadlo.”
,, Porovnáváte-li s krkavcem naše spuchřelé poměry, máte ovšem pravdu.
Ty musí pominouti, pak vykonali kr
kavci dobrou službu,” odvětil mladší,
směje se.
,,Myslím, že Ku-Kluxové,” ujal se
slova jiný, muž to s vlasem jako uhel
černým, „spůsobem věru zbytečným
zaplašují odsud mnohého dobře smýšle
jícího a mnohdy také lapí nepravého.
Myslím, že v zemi svobodné především
jiným by měla zavládati svoboda řeči a
svoboda tisku. Není-liž pravda? Smíliž ale každý mluviti jak se mu zlíbí?”
„Proč ne? Nechť si každý mluví jak
chce, nechť ale také jest zodpovědný
za vše co pronese. Naše instituce jsou
mi tak posvátné, jako slovo boží, na
něž přísahám a kdo není se mnou, jest
proti mně — to jest má zásada a té se
přidržím!”
Jezdci se mezitím přiblížili prvním
domům městečka, jež bylo právě nyní
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značně oživené. Ulice byly plny o- nepříteli bránu.” V dalším průběhu
zbrojenců. Prostor před okresní soudni řeči své šířil se o válečné síle jihu i
ci byl naplněn muži, divokými, otužilý ukončil slovy: ,,Fort Sumter již se
mi to postavami. Známí pozdravovali nalézá v rukou našich — neotálejme dobýti i ostatních pevností. Vzhůru do
se, potřásajíce si rukama.
Na schodišti okresní soudnice bylo Pensacoly!” Bouřlivá pochvala byla
zřízeno jednoduché řecniště. Muž, je odměnou řečníku. Přijata potom při
hož celá postava prozrazovala vojína, měřená usnešení a shromáždění rozděli
lo se v menší skupiny.
podněcoval své posluchače.
,,Záhuba Unii!” rozlehala se davem
IX.
ozvěna jeho řeči.
,,To jest plukovník Thompson, muž,
Mezi jezdci', s nimiž jsme se prvé
jenž se účastnil krimské války,” pravil setkali, vzbudil zvláštní naši pozornost
statný muž s čer
jeden z jezdců, s
ným, kudrnatým
nimiž jsme se prvé
vlasem, tentýž, jenž
byli setkali, ku své
se o řádění ,,Kumu sousedu, jerž
kluxů” nepříznivě
se tázal po jménu
byl vyslovil. Zrov
řečníka. „Nyní
na když se zástup
mluví m a j. White.”
Řečník
měl
rozcházel, ucítil
muž ten, že se ně
krátkou, nadšenou
kdo
dotknul jeho
řeč a předčítal pak
rámě.
usnešení zákono
,, Jménu jete se
dárstva státu Loui
Benedikt Oarolton,
siana, jímž prohlá
pane?”
šeno odtržení se
Oslovený se oto
státu t- ho od Unie.
čil.
Po té zavzněl ne
konečný jásot. Ná
,,Ano; čím vám
mohu *posloužiti? ”
sledoval třetí řeč
,,Prosím, abyste
ník. Byl to jakýsi
mne následoval;
vyslanec z Georgie.
Kristina, královna španělská.
Kladl důraz na
bude vám sděleno
něco
důležitého.”
nutnost ryhlého se
,, Povězte mi to tedy hned zde a u
spojení států otrokárskych v konfederaci
a odsuzoval ostře netečnost i váhavost še rete mi zbytečnou námahu.”
,,Místo toto není k tomu příhodné;
států Tennessee,Kentucky a Marylandu.
,,Nevěrní naší bratří (obyvatelé zmí nestrachujete-li se, pojďte se mnou.”
něných tří států) tak dalece zapomněli
,,Strachovat! se? Jsem muž svobod
své důstojnosti,” zvolal a obličej jeho ný a nevím o nikom, koho bych se měl
byl hněvem rozpálený, „že se miliskují strachovati!”
se zrádnými státy severními. Šlechetná
Benedikt Carolton udeřil na svůj
irginie se srdcem rozervaným na nás palaš.
„Na vaší čest vás budu následovat!.”
pohlíží — sescra její, Západní Virginie
„Minnitman” pokynul hlavou a uká
miliskuje se s Ohioskými. Neotálejme
zal
na dům osamotě stojící. Byl to odéle, obsaďme rychle státy severní,
zmocněme se Washingtonu a uzavřeme zdobný, dvoupatrový dům, obklíčený
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verandou a bíle natřený. Dvůr byl
vrouben palisádami. Pěkné cedry pře
vyšovaly na všech stranách budovu a
dodávaly místu zasmušilý vzhled. Okna byla uzavřena žalusiemi. Benedikt
Carolton nespozoroval, že mu asi šest
mužů v patách následuje. Jeden z nich
zavřel bránu palisádovou, druhý dvéře
domové, když byli vešli. Otevřeny pak
dvéře vedoucí do síně prostranné. Zde
zavládalo pološero, v němž oko před
měty zde se nalézající v prvním okamži
ku poznati nemohlo. I dvéře síně se
za nimi zavřely.
,,Odložte své zbraně, pane Caroltone
a usedněte na tomto místě,” pravil jeho
průvodčí i ukázal na rákosovou židli
uprostřed síně stojící. Benedikt posta
vil svou ručnici do kouta.
,,Dejte mi své bambitky a svou
šavli.”
„Proč to?” tázal se Carolton z hrub *.
„Neodkládám svých zbraní—jest to
muže svobodného nehodno.”
Ostatní muži rovněž vstoupili do
komnaty a přiblížili se Benediktovi.
,,Jste naším zajatcem a musíte se
podrobiti naším rozkazům!” odvětil jeho
průvodčí.
Benedikt? sáhnul po své bambitce.
^,Zde jsem a kdo opovažuje se činiti
mne svým vězněm?”
„Nalézáte še mezi Ku-Kluxy!”
Caroltonovi poklesla ruka: Mlčky
zmocnili se ostatní jeho zbraní a vzdá
lili se. Benedikt nemohl pochopit! co
se to s mm děje; mrazení projelo mu
celým tělem. Chtěl dveřmi ven. Byly
zavřeny. Co si měl počíti? Dříve ještě
než mohl rozhodnutí nějaké učinit i, vy
stoupilo z protějších dveří dvanáct mu- |
žů; měli obličeje zpola škraboškami
zakryté, červené kabátce a černé kalho
ty, jež splývaly do vysokých bot. Za
bílým opaskem vězely dlouhý lovecký
nůž a dvě bambitky. Usedli na připra
vené již židle rákosové. Jeden z nich

brzo na to povstal a ostře na zajatce
1 pohlížeje, u‘al se slova:
„Necháváte se jmenovati Benedikt
Carolton?”
„Tak se jmenuji.”
„Jste občanem Louisiany a nejste
občanem některého jiného státu?”
„Jsem občanem Spojených Států ”
„Jste majitelem plantáže v okresu
Mercedes?”
„Vlastním tam jednu plantáži a jsem
správcem druhé.”
„Nazýváte své otroky svým zákoni
tým majetkem?”
„Nikdo mi jich dosud neodpíral.”
„Nemáte žádné spojení se státy se
verními na škodu jihu?”
„Má obchodní spojení ovšem sáhají
až na sever.”
„Pánové,” obrátil se zakuklený mluv
čí ku Ku-Kluxům, ,,kdo žaluje na toho
to muže?”
Silná postava s kudrnatým, černým
plnovousem se pozvedla.
„Muž ten o nejmenuje se Benedikt
Carolton, nýbrž Ebenezer Gordon. Jest
bohatým továrníkem v Bostonu a ne
přítelem naší země. Jeho plantáže v
okresu Mercedes jest zlodějským dou
pětem, kam dopravuje uprchlé otroky
na svých vlastních lodích; ani jeden
z nich nebyl právoplatným spůsobem
koupen. Jest předsedou „Cyklop” v
Bostonu a platí severní jednatele, aby
pracovali proti našim čekanc.ům presidentským. Měl té drzosti, že chtěl
svobodnou jednu černošku unésti, jíž
aby šetřil, mnoho měl příčin. Tento
Gordon jest nepřítelem našich jižních
zájmů a já vás, pánové, vyzývám, aby
jste jej uznali vinným.”
Zavládlo ticho hrobové. Mluvčí za
se povstal.
„Ebenezere Gordone, ospravedlňte
se!”
Obviněný stál tu na smrt zsinalý.
,,Pánové,’’počalsezajíkati, „kdo vám
propůjčil práva souditi svobodného ob

čana Unie? V\ dejte mne šerifovi a- ukazuje jeho špičkou na zajatce, pravil
nechte mne souditi po zákonu naši ze- vážným hlasem:
me.”
„Ebenezere Gordone, dle mého roz
„Louisiana přestala býti státem ně sudku budete natřen dehtem a peřím
kdejší Unie. Soudíme po svých vlast obalen a potom budete oběšen. Vyko
ních zákonech.”
nání rozsudku očekávejte do tří dnů.”
„Vydejte mne tedy některému šerifu
Dva z mužů zavázali Gordonovi ruce
tohoto státu. Dovolávám se toho jako na zad, dali mu pásku, na oči a odvedli
výkonu spravedlnosti.”
jej do pevné komnaty, odkuž nemohl
„Což pak jste sám konal spravedlnost, uniknouti.
že se jí nyní dovoláváte? Ospravedlňte
x.
se, můžete-li.”
„Dokažte mi, že jsem platil jednateKdyž se oba zase ku svým soudrutele!”
promluvil
liůrn navrátili, od
chvějícím se hla
ložili všichni své
sem.
škrabošky a mluv
Podali mu balí
čí opět ujal se slo
ček papírů. Gor
va:
don klesnul na ži
„Pánové, podě
dli..
kujme našemu vá
„Ztracen!” za
ženému členu, že
mručel.
tohoto zločince vy
„Usvědčen!” —
dal našemu ne
pravil mluvčí taj
strannému soudu.
ného bratrstva.
Máte ještě nějaký
„N i k ol i v, ne
zvláštní zájem na
jsem usvědčen ! ”
odsouzeného, pane
vzkřikl Gordon, ze
Fennimore a poža
židle své vyskoče.
doval byste snad
„Můj udavač nechť
nějakého zvláštní
odloží svou škrabo
ho zadosťučinení?”
šku, jak se sluší na
„Neobviňuji jej,
muže svobodného.”
pánové, osobně,
Král Leopold II.
„Ku-Kluxové ninýbrž v zájmu jed
k d y neodkládají
né dámy našeho
škrabošky. Takové jest jejich právo.” státu, kteráž' jest jeho ženou. Opustil
„Jste bídní, úkladní vrahové!” zvo ji hanebně a pojal za ženu seveřanku.
lal Gordon zlostně, nabývaje nyní, kdy Vlastní svou dceru, dítko opuštěné své
viděl, že vše jest ztraceno, zase své ženy, dívku to roztomilou a vzdělanou,
asi šestnácti let, chtěl na své lodi její
nestoudnosti. „Zavražděte mne!”
„Pánové,” počal zase mluvčí Ku- matce unésti. Ze úmysly jeho byly
Kluxů, „jakého trestu zasluhuje Ebene nekalé, lze se snadno domysleti, neboť
zer Gordon?”
matka jest svobodnou ženou ve čtvrtém,
„Smrt!” zvolali všichni.
její dcera pak v pátém pokolení. Ony
„Prostou smrt, aneb smrt ztíženou?” požívají úplné ochrany našeho zákona,
„Smrt ztíženou!” zněla zase jedno jejž Gordon i v tomto ohledu porušil a
hlasná odpověď.
proto prosím, aby odsouzenec mně byl
Mluvčí vytáhl svůj lovecký nůž a ponechán. Přísahám vám,že bude muset
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smrt podstoupiti. Jiný ještě soud jej
očekává, prvé než svět tento opustí.”
,,Pánové, máme společné své právo
na odsouzeného postoupiti našemu sou
druhu, panu Fennimore-ovi a přenechati mu výkon trestu dle jeho vlastn ho
uznání.”
Ku· Kluxové přisvědčili.
,,Pane Fennimore, odsouzenec náléží vám. Jeho plantáže ale bude zniče
na, budovy na ní spáleny a jeho otroci
co státní majetek ku pracím veřejným
použiti. Šest z nás postará se o prove
dení těchto opatření.. Losujte, komu
úkol ten připadne.”
Když se tak bylo stalo, spiklenci se
rozešli.
Fennimore jsa zase opatřen svou škra
boškou, vstoupil ku vězni.
,,Vykonání vašeho trestu, Gordons,
bylo na mou přímluvu odloženo. Mu
síte mne následovati!”
Gordon dopraven do vozu plátnem
potaženého a jakmile se setmělo, opu
stil v průvodu Fennimore-a, jenž se zase
převlékl za „minnitmana” městečko,
aby byl dovezen na plantáži svého
strážce.
XI.

V totéž odpoledne seděly lady Sylva
a Čara ve společnosti mladého muže na
verandě svého domu. Mladá černoška,
v níž poznáváme Sally, sbírala zbytky
oranžů, na nichž si byli domácí dámy
a jejich host v teplém dnu listopadovém
pochutnávali.
,, Jižní příroda má do sebe opravdu
něco něžného, ženského. Jak krásný
jest zde listopad! Ženy milují pestrost,
rozmanitost. Takové jsou i zdejší lesy,
barva na barvě. Zdá se, že vřelá pří
roda ani mysl nenechává vychladnouti.”
Mluvící byl hilemon Gordon, od
včerejška host tohoto domu. Nemohl
déle odolati popudu srdce svého a mu
sel Caru v domově jejím navštíviti.
Rovněž tak jej pohádalo, aby mohl uči-

niti Čare sdělení, že kapitán McLean na
jeho obžalobu bude muset ztráviti ně
kolik měsíců ve vězení, pakb’že Cara
nebude ochotna upustiti od žaloby.
,,Srdečně ráda tak učiním!” odvětila
mu dívka. „MacLean byl jen nástro
jem muže mnohem vinnějšího.”
Filemon učinil jí také překvapující
sdělení, že bostonská její přítelkyně,
Lelie Montgomery-ova se stala manžel
kou jeho přítele Lomora a zároveň vy
slovil naději, že lady Sylva i vlastnímu
jeho štěstí na odpor stavětí se nebude.
Ta však, jak se zdálo, mluvila s mla
dým mužem zdrželivě, ba úzkostlivě,
neboť jeho nápadná podobnost s Bene
diktem Caroltonem vzbuzovala v mysli
její celou záplavu pocitů a vzpomínek.
,,U nás na jihu žijeme méně úzkost
livě než u vás na severu,” odvětila lady
Sylva na jeho nadšený výrok; ,,a tam,
kde člověk jest prost starostí o výživu,
tam může se oddati životu méně všed
nímu. Podívejte se jen na naše černo
chy, jak bezstarostně žije toto opovrho
vané plémě.”
„Učil jsem se znáti otroctví jen po
jeho stinné stránce — zde shledávám
vše zcela jinaké.”
„Já neznám žádné otroctví, jak to
nazýváte, pane Gordone; naši černoši
jsou našimi služebníky, někdy také na
šimi důvěrníky. Tam, kde se s nimi
dobře zachází, cítí se zajedno s rodinou
svého pána.”
„A vy se neobáváte osvobození to
hoto plemene, paní Caroltonová?”
„Ani dosti málo, pane. Či to snad
máme zkusiti a se přesvědčiti?”
„Jak to paní Carol tonová?”
„Sdělím tomuto děvčeti, že jest svo
bodno.”
„Jsem věru zvědav, madame.”
,,Sally!” zvolala dáma. „Pojď sem
ke mně! Poslyš, Sally, myslím, že bys
byla ráda tomu, kdybys bj la svobodna.
Slíbila jsem tomuto pánovi, že ti daruji
svobodu — můžeš jiti. Nechám ti na-
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psati list osvobozující a dám ti peníze | slušně přicházeli v skupinách před ve
randu, kdež aby se zastavili, jim rozká
na cestu.”
Dívka pohledla na dámu s vytřeště záno. Asi sto černochů, ponejvíce muž
ského pohlaví, čekali co jim bude naří
nýma očima.
„Proč mne chce paní vyhnati? Do zeno.
Lady Sylva pokynula panu
pustila jsem se něčeho špatného?” Slzy Gordonovi a vyšla s ním mezi otroky.
řinuly se po tvářích mladé černošky.
,,Tento pán,” promluvilak ním, ,,při
„Nikoliv, Sally, tys velmi hodná. jel ze severu, aby mi oznámil, že všichni
Dávám ti jen svobodu, abys byla šťast černošijsou svobodnými lidmi. Podro
buji se nutnosti a propouštím vás! Jste
nější než dosud.”
Dívka sklesla své velitelce k nohoum, svobodní! Jděte! Nemám žádných slu
pozvedla prosebně ruce své a štkajíc, : žebníků více.”
volala: „O paní, proč vyháníte ubohou !
Černoši stáli zde celí zmatení a nevěSally — nechci býti
děli, co by rici
svobodna, mušími i
měli.
paní opustit!! Paní
,, Pravím v á m
ještě jednou, že kdo
jest tak dobrá.”
,,Zůstaň u mne,
chce odejiti tak umilá Sally, chceš li
činiti může! Jste
svobodní! Kdo
zůstati!”
„Chci zemříti u
však chce u mne
mé paní!”
zůstati, přistup ku
„Dobře, dobře,
mne!
dítě, jdi po své
Všichni se sku
pr.íci.”
pili okolo lady
„Jaké jiné
Sylvie, pozvedali
zkoušky si přejete,
rukou a volali:
pane?”
„Dobrá paní my
„Žádné další.”·
zůstaneme u vás!
„Přece jednu;
Nechceme být svo
mohl byste mi odbodní, pokud bu
pověděti, že dívčí
deme mítinaši do
P.
G.
T.
Beauregard.
mysl této otroky ně
brou paní. Kdo
přílišně byla pole
chce být i svobo
kána myšlénkou na
den?”
Jeden pohlížel na druhého výhrůžně.
možnost rozloučení; ženské srdce mohlo
by býti přícbýlno i krutovládci. Zkus
,,Učiňte žertu tomu přítrž, paní Carolme to u mužů. Mužové nemají z pra tonová,” pravil dozorce;,,mohlo by doji
vidla pocit příchylnosti a dětinné věrno ti ku rvačce, neboť se některým nedůsti, jež ženám tak rády za slabost jsou věruje.”
„Komu?” tázala se majitelka plantá
vykládány. Ostatně vás ještě jednou
ujišťuji, že nemám otroky, nýbrž služeb | že čile.
,,Nedůvěřuji Césarovi.”
níky. Považujte mé černochy jen za
takové.”
,,Tlustému Césarovi?” pravila dáma,
Lady Sylva nařídila Sally něco tlu smějíc se. ,,Kde jest? Nechť sem bez
odkladu přijde.”
meným hlasem, načež dívka odešla.
Nadešel již večer. Černoši vraceli se
César, zavalitý, silný černoch jasnější
z denní práce. Zpívajíce, žertujíce, ale pleti po chvilce přišel a uklonil se dámě.
v /

·
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„Slyšela jsem, že chceš byti svobod- ·
ným! Zde máš mou tobolku. Jdi, můj
dobrý hochu, jdi!”
,,O paní, moji soudruzi mne chtí žá
hu biti. Nechci býti svobodný. Zeptejte
se jen Sally.”
,,Miluješ Sally?”
Černoch položil si ruce na prsa. ^Ja
ko můj vlastní život.”
„A miluje tě Sally?”
,,Myslím,” pravil černoch váhavě,
,,nevím ale jistě.”
,,Zeptám se ji a má-li tě ráda, smíte
se vžiti.”
,, Děkuji, paní, César jest šťastný a radě
ji by zemřel,než aby dobrou paní opustil.”
,, Jděte do svých chýží, hoši a děvča
ta; jsem s vámi spokojena.”
Filemon Gordon políbil, když se čer
noši vzdálili, dámě uctivě ruku.
,,To bylo nejvíce povznášející divad
lo, jakéhož jsem v životě svém spatřil.
Děkuji vám za ně, paní Caroltonová.”
XII.

Jezdec jeden zatím u brány odevzdal ;
koně svého černochovi a blížil se společ
nosti. Lady Caroltonová pozdravila jej
co nejpřívětivěji a ku Filemonovi se obrátíc, pravila, na jezdce ukazujíc: „Do
mnívám se, že se pánové seznámili již
při jiné příležitosti — však jistota neško
dí. Pan Gordon z Bostonu — pan Fen
nimore, můj bratranec.”
Páni navzájem se uklonili s odměře
nou zdvořilostí, aniž by s’ však byli ruce
podali. Mezi oběma spočívalo něco, čeho
si nikdo z nich nebyl vědom a přece oba
přispěli ku zachránění Cary, okolnost to,
kteráž by byla mohla vzbuditi mezi
nimi důvěru, kdyby se mezi ně ne
byl mrazivě vkrádal stín staršího Gordona. Přísná vážnost hostila se v rysech
Fennimorových a Filemon cítil při
chladnéňi pozdravu, že on, syn severu,
stojí proti muži jihu, člen organisace
„Wide Awakes” proti členu podobného
společenstva „Minnitmenů” — nepřítel

proti nepříteli. Cara s bystrozrakém že
nám vlastním ihned vycítila nepříjem
nost tohoto setkání. V jejich ocích byli
však oba mladí mužové více než političtí
protivníci, byli, ačkoliv nevědomky, také
soky v lásce. Cara nebyla dosti velkou
koketou, aby s oběma byla mohla prováděti lehkovážnou hru. Oba měli stej
né oprávnění na její srdce. Snažila se
tudiž dáti rozmluvě směr žertovný a pra
vila Filemonovi s úsměvem:
„Vidíte zde, pane Gordone, mého
skutečného únosce z Bostonu, jemuž za
ochranu mně poskytnutou ku srdečným
díkům jsem zavázána.”
,,K vůli vám,” odvětil Filemon, „při
družuji i svůj srdečný dík, ačkoliv společ
nost naše o svou palmu byla oloupena.”
„Palmy nehodí se na sever,'” pravil
Fennimore s onou krátkostí, kteráž pro
zrazovala. že není zvyklý jemnějšímu a
vznešenějšímu hovoru a že není spůso
bilým pro uhlazenou, vzdělanou společ
nost bostonskou.
„To jest pravda, strýče, palma jest
dcerou jihu. Za to však kvetou růže na
severu krásněji.”
„Jestli pak, má Caro, růžový keř, o
němž jsme mluvili před svým odjezdem
z Bostonu, přiběhnul za tebou?”
Cara se hryzla do rtu.
„Vždyť jsi mi nedopřál času, abych
byla mohla zanechati talisman!” odvě
tila s výčitkou.
„Škoda!” pravil Fennimore. „Zajisté
že by byl na jihu pozbyl svých trnů.”
„Možná i že své libovůně,” dodal Fi
lemon, jenž sice neznal souvislost roz
právky, ale rychle se uměl v pra viti v
myšlenkový chod jiných, „tvrdí se, že
květiny svou libovůni mění, ano i po
zbývají, jsou-li vzaty v cizé podnebí.”
„Vyslovil jste tu pravdu, kteráž se i
v jiném ohledu osvědčuje,” odvětil Fen
nimore s významným pohledem na Filemona.
„Jak to?” tázal se tento napjatě.
„Instituce jednoho kraje nehodí se
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pro kraj druhý,” pravil Fennimore a v
Lady Sylva bděla po celou noc. Její
jeho očích se zablesklo.
Lady Sylva snad se obávala, že by ňadra se bouřně dmula.
rozprávka mohla nabyti pohtického rá
„Nevěrník!” zvolala, „první svou
zu a proto vmísila se do hovoru a táza manželku mi zapřel. Jeho syn svědčí
la se Fennimore-a po novinkách z jeho o tom, že měl dříve ženy. Mne, svou
druhou manželku, opustil a dceru svou
plantáže.
,.To právě mne sem přivádí, sestřen chtěl zničiti, páchaje zároveň zrádu na
ko. D >vol mi však, abych ti novinky své třetí manželce. Jaký trest byl by
mé směl sdělit! mezi čtyřma očima.”
dosti ukrutný pro tohoto zrádce? A pře
Filetnon prosil Caru, aby si směl ce jsem kdysi bídníka toho milovala!
prohlednouti obydlí černochů a ta po Vše bych byla opustila, jen abych byla
vzbuzena svolujícím pohledem matčiným , mohla s ním a pro něj žiti! Přísahy je
ho — ano, já jich,
se mu nabídla za
doposud nezapo
průvodkyni.
mněla! Monla bych
Fennimore nyní
sdělil paní Carolho
jej podnes ještě milovati, kdyby on
nové, jak Ebenezer
Gordon byl za
Sám
zločinným
tknut a od Ku-Kluspů sobem dceru
svou nemiloval. —
xů odsouzen, zaja
Byla bych jásala,
tec pak že svěřen
kdyby se byl vrhl
jeho osobě a že se
v mé objetí a kdy
nyní nalézá na jeho
by mi byl obětoval
plantáži, dobře jsa
krásku bostonskou.
střežen.
,,A nyní se ne
Byla bych bývala
zase tím, Čím jsem
lekej sestřenko,
druhdy byla. Má
tento E be n e z e r
ubohá Caro, jak ti
Gordon, otec mla
první sen tvé lásky
dého muže, jenž
bude ztrpčen. Otec
právě odešel, jest
Lord Carnaroon.
Benedikt Carolton,
tvůj spustli kem,
tvůj manžel.”
tvůj milenec jeho
,,Spravedlivá ne^esa!” zvolala lady synem, ty jeho obětí, já pak dvojnásob
zrazenou. Ó, nekonečná ty spravedl
Sylva. ,,Nemýlíš se, Fennimore?”
,,Sama se přesvědčíš, neboť ti mého nosti, ty jej vydáš v ruce mé!”
zajatce předvedu, přeješ-li si toho.”
Zahalila se v šál, opustila dům a
Lady Sylva si opřela hlavu rukama. kráčela k chýžím černošským. U první
,, Ano, Fennimore, při veď jej, ale —” zaklepala na dveře.
dodala chladně, ,,ne jako manžela — ó
,,Uxy, Uxy, prosím otevři!”
ne, ne, nýbrž jako zajatce. Věčná spra
Stařena dřímala ve své h upačce, ale>
vedlnosti! Před očima vlastních svých
dítek musí pocítiti muka pekelná! A 10, volání ji probudilo. Otevřela dvéře.
,,Uxy, pojď se mnou!”
předveď jej,” pokračovala vášnivěji,
,,předveď jej sočima zacloněnýma. Zde
Černoška vzala svou hůl a belhala se
musí náhle prohlednouti. Fennimore, za svou velitelkou. Když přišli ku pan
děkuji ti! C>, pomsta jest tak sladká!” skému domu, otevřela lady Sylva malý
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rohový pokojík na konci verandy a
vpustila starou černošku.
„Proč přišel pro mne můj andílek
tak pozdě v noci? Či snad je má drahá
nemocná?”
,,Ohmatej mé ruce — přesvědčiž se,
jsem-li nemocná?!”
„.Ruce tvé jsou teplé, ale čílko máš
rozpálené. Upravím ti nápoj.”
„Ano, milá Uxy, musíš mi něco upraviti — však umíš připravovat nápoj,
nový život v žíly vlévající. Pověz však,
umíš-li také upraviti nápoj život zkracu
jící?”
„Kdo to, jenž nemá více slunce zřítí?”
„Černý zrádce!”
„Černý muž tvým zrádcem?”
„Ne tak, Uxy; jest to muž bílý, ale
zločin jeho jest černý jako noc. Ty jej
znáš — tys mu klnula. Tisíckráte bys
mu klnula, kdybys věděla, že i Caru
chtěl zničí ti.”
„Tebe zradil Benedikt — chtěl i on
Caru zavraždi ti?”
„Hůře než to! Chtěl ji učiniti svou
.Ženou!”
.„Svou vlastní dceru? Zná-liž pak ji?”
„Měl ji již ve své moci. Jen odvážnost a obezřetnost Fennimorova ji za
chránily!”
„Kde jest Benedikt?”
„Dnes neb zítra dopraví jej Fennimore do tohoto domu.”
„Benedikt musí zemříti,” pravila
stařena po chvilce mlčení. „Pojď, na
sbíráme koření! Kapky, jež ti dám, při
míchej do malé láhve výtečného vína,
nazýváte je malažským. Benedikt musí
piti na tvé zdraví—pak ti bude volno!”
„Bude smrt jeho lehká? Nenudila
bych přihlížeti tomu, kdyby se trápil!”
pravila Sylva teskně.
„Lehce odejde z cohoto světa — tak
lehce jako tebe opustil!” odpověděla jí
stará černoška.
Lady Sylva povstala. Stařena vyšla
ven a sbírala rozličné rostliny i počala
tajuplnou svou práci.

V rozkošné jitro listopadové seděli
lady Sylva, Cara a Filemon Gordon v
besídce, kdež právě posnídali.
„Kéž by slunko vaší laskavosti stejně
příznivě mne oslunilo, jako skvělé slun
ko vaše ozařuje krásnou tuto krajinu,”
promluvil Filemon ku domácí paní, vý
znamně pohlednuv na Caru, kteráž
ihned povstala, neboť předzvídaia úmysl
Filemonův; „kéž byste schvalovala lá
sku, jíž srdce mé pro znamenitou vaší
dceru pociťuje — kéž byste mne odsud
nenechala odejiti bez naděje, že smím
mateřskému srdci vašemu někdy býti
bližším!”
„Musela bych věru litovati, kdyby
Cara v pocitech vašich vás byla po
vzbuzovala, neboť jest opravdu ještě
pouhým dítětem.”
„Slečna Cara zajisté že by nevěno
vala srdce své člověku nehodnému —
její ušlechtilá povaha sama sebou jest v
tom ohledu dostatečnou zárukou.”
„S vděky přijímám tuto poklonu, jme
novitě. pokud se dotýká vaší vlastní osoby; nemohu však jinak, než prohlásiti,
že poměry, jak se mi dnes jeví, činí
odročení splnění vašeho přání nevy
hnutelně nutným. Možná, že byste si
později sám přál, abyste nebyl žádal o
ruku Cary.”
„Jak mám se ukázati hodným vaší
dcery, aby mně bylo dovoleno ctíti vás
co matku svou?”
„Tím, že se šlechetnou silou duševní
budete při pra vovati na obětování svých
tužeb vyššímu osudu.”
„Oběť taková, ctěná paní, byla by
totožnou se zničením mého života.”
„Těšme se, milý pane, tou myšlen
kou, že nerozumí všemu, co napsáno
ve hvězdách.”
„Lituji, paní Caroltonová, že jsem
spůsobil váš zármutek, ale slovům va
šim mohu dáti jen výkladu nepříznivé
ho — činí mne velmi nešťastným.”
„Zde má ruka na důkaz, že vás po
važuji za dokonalého mužď čestného.”
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vázána díky, byl by mi již dávno býval
hostem vítaným. Cara vždy na vás vzpo
míná s největší uznalostí. Jak vám bude
povděčna za příjemné to překvapení;
spatřiti vás v domě našem!”
,,Za to však mladý váš host, pan
Gordon, nebude příliš příjemně překva
pen, neboť jest mým úkolem vyzvati jej
k návratu do Bostonu.”
,,A o jak důležité záležitosti se vlast
ně jedná, ctihodný pane, že jste podnik
nul cestu tak dalekou?” tázala se paní
Oaroltonová, v jejf^ hlavě vznikla do
mněnka, že kaza
tel bostonský přijel
jen co spojenec Filemonův, aby zá
měry mladého
XIV.
muže podporoval
a pro případ potře
,,P ři by 1 Bene
by sám duchovních
dikt?” tázala se pa
svých služeb mohl
ní Oaroltonová
nabídnouti.
Nemo
kv apně.
„Gordon bude
hla se ubrániti úsměvu nad domně
sem dopraven tepr
lou malou intrikou
ve za soumraku.”
i dodala laškovně:
,,A kdo jest o,,Nebude pan Gor
nen pán, jenž přijel
don spíše radostně
8 tebou?”
,,Doktor Campdojat tím, že se mu
dostane tak věrné
bell z Bostonu.
ho přítele a rádce
Setkal jsem" se s
ním dnes v Carolsna pomoc?”
Lillie Langtry.
,,Pohnutá doba
ville, kam poštou
nynější,
má vzácná
přijel, chtěje tebe
navštíviti a poněvadž ani v zacházení s paní, povolala v městě našem všechny
koněm ani v cestě se nevyznal, proto dělníky do zbraně a spůsobila v našich
přijal mé nabídnutí a dal se mnou sem dílnách a továrnách nepořádky, k jichž
dopraviti.”
urovnání, dozoru a péče pána jest zapo
Lady Sylva vstoupila do hovorny. třebí. Poněvadž pak i otec Filemonův
Doktor Campbell pospíšil vstoupivší do mimo domov se nalézá a nikomu není
mácí paní vstříc.
známo, kde se zdržuje, proto prosí paní
,,Kysy vaše, vzácná paní, mi prozra Gordonová mladého muže, aby se vrátil
zují, že mám před sebou matku těžce a za nepřítomnosti jejího manžela závo
pohřešované žákyně. Odpusťte, že vás du se ujal.”
.,Smím vám tedy Caru a pana Gornávštěvou svou obtěžuji.”
,,Ctihodný muž, jemuž za vychování dona předvésti?”
„Budu neobyčejně šťasten, bude-li
a vzdělání dcery mé tolikerými jsem za

Lady Oaroltonová mu podala ruku.
Vroucí slza Filemonova skanula na ru
ku, když ji líbal.
,,Možná, že se vám dostane údělem
většího štěstí, než jakého jste si přál,”
pokračovala paní Oaroltonová konejši
vě; ,,neprozraďte o tom Caře ničeho.”
Sally vešla do besídky a oznámila své
velitelce, že přijel povoz a dva pánoné
že na ni čekají.
,,Požádej Caru, aby přišla do teto
besídky,” pravila paní hlasem dojatým.
,. Spatřím vás oba brzo zase; zatím uží
vejte pěkného
<lne!” Spěchala do
domu. Fennimore
přicházel jí vstříc.
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mi dopřáno milou mou Cara ještě pozdraviti!”
Brzo na to vešli oba mladí lidé do
komnaty a paní Caroltonová se porou
čela, aby mohla dostáti svým povinno
stem jako domácí paní. Radila se s
Fennimorem o tom, jak by měla Gordona přivítati. Oba se snadno dorozuměli.
* * *
Když zakrytý kočár do zadního dvora
vjížděl, nastala již noc. Černoch, v němž
poznáváme Dixe, pomáhal při vystupo
vání z povozu muži, jenž měl na obličeji
poloviční šrabošku, v níž nebylo otvorů
pro oči. Rysy příchozího, jenž měl na
sobě stejnokroj bratrstva „Minnitmen”
byly rozrušené a vpadlé, pěkný kučera
vý vlas jeho byl v nepořádku a celá jeho
postava shrbena. Černoch dovedl jej
do komnaty přilehající k jídelně. Zde
seděl v kresle, maje hlavu skloněnou a
jsa střežen Césarem a Dixem.
Vedle, v jídelně byla shromážděna
společnost u jídla. U stolu oblého před
sedala domácí paní, po levé její straně
seděla Cara, po pravé Filemon, doktor
Campbell vedle Cary a Fennimere-a,
po boku Filémona. Jedno místo na do
lejším konci tabule bylo prázdné —mí
sto domácího pána.
,,Zdá se,” pravil doktor Campbell
slečně Caroltonové, ,,že očekáváte ještě
hosta?”
·
,,Příchod jeho se zpozdil,” odvětila
tato.
,,On jest zde,” ujal se slova Fennimore. „Pán zmíněný měl to neštěstí,
že upadl v ruce tajného spolku, kterýž s
ním nakládal jako s nepřítelem země.”
„Můj dům jest každému otevřený,”
odvětila paní Caroltonová chvějícím se
hlasem. ,,Prosím, nech jej vejiti.’.’
Fennimore vešel do vedlejšího poko
je, jehož dvéře se nalézaly zrovna na
proti paní Caroltonové.
Muž s poloviční škraboškou provázen
jsa Fennimorem, překročil práh. Vši
chni povstali, škraboška padla k zemi.

Gordon jako člověk ze spánku vybur
covaný, otevřél oči a zmateně se rozhlí
žel okolo sebe.
,,Pan Ebenezer Gordon,” pravil Fen
nimore.
,, Benedikt Carol ton, můj manžel!”
,,Ó bože — můj otec!”
„Ebenezere Gordone, vy jste členem
spolku „Minnitmen”?”
,,Kde to jsem?” zahořekoval Gordon.
„Stfrašný srře, ustup ode mne!”
„Otce!” zvolal Filemon a uchopil se
jeho ruky, ,,vzpamatuj se, není to sen.
Tyto dámy jsou lady Sylva Caroltonová
a Cara, její dcera.”
Ebenezer Gordon zachytil se židle,
aby neklesl, oči jeho divoce se koulely
a byly krví podlité, jeho obličej byl roz
pálený a žilky čelní naběhlé.
,,Sylvo, odpusť mi.... Peklo!” a s
hlasitým výkřikem sklesl k zemi.
Mrtvice učinila konec jeho životu.
Mrtvý donešen do komnaty, z níž byl
právě vyšel. Cara se chvěla, její matka
zápasila s mdlobou, Filemon následoval
mrtvolu otcovu a doktor Campbell stál
tu s rukama sepiatýma a s očima vzhů
ru obrácenýma.
XV.

Filemon Gordon a doktor Campbell
již následujícího dne provázeli těle mé
pozůstatky starého Gordona do Bosto
nu. Dojem, jakýž poznání Fennimo
rem přivoděno na Filémona působilo,
byl zdrcující. Mlčky stiskl mladý muž
ruku paní Caroltonové. Hlavu Cary ale
přitiskl k srdci svému a pravil hlasem
bolem tlumeným: „Žij blaze, sestr >, mé
drahé srdce, žij blaze!”
Obrátiv se pak ku Fennimore-ovi, uchopiv se jeho ruky a stiskl ji, pravil:
,,Co nepřátelé se spolu nesetkáme, ne
boť nikdy nepozvednu zbraně své proti
jihu!”
,,Pokoj a mír sídliž s námi všemi!”
zvolal doktor Campbell.
„Na věky!” dodala paní Caroltonová.

O rok později přibyl zraněný vojín,
jemuž kule levou ruku roztříštila, na
plantáži paní Caroltonové
Byl to Fennimore. Cara jej pečlivě ošetřovala a když se uzdravil, splnila přá
ní matky své a oblažila jej rukou svou.
Manželství Ebenezera Gordona a paní
Salome bylo na přání a žádost této a za

přispění doktora Campbella za neplatné
prohlášeno a skoro v tentýž čas, v kte
rýž Cara svůj sňatek s Fennimorem sla
vila, procházeli se dva mladí, slični lidé
zřícenniami starého Ěíma; Filemon a Sa
lome, rovněž novomanželé.
Vzpomínali s pohnutím a s úctou
„dcery mulatky”.

N A VÍTKOVĚ.
Pro kalendář .,Amerikán‘* napsal Adolf Heyduk.

S|a. dálném poli Špitálském
král s voj vody se zřel,
*
° * hněv Říma zě sta tisícův
křižáckých ňader vřel.

Král směje se: „Hle, kališník
jak úzkostný má strach,
že ďábel vezme tělo dřív,
než rozpadne se v prach.

V něm Němec, Francouz, Angličan
a různý Uher druh,
o běda, koho upoutá
jich ocelitý kruh.

Nuž zkuste
a šrůtky na
chci zvědět,
by král s ní

V něm s biskupy je kardinál
a knězi celý roj,
jich šat jak luhem květnatým
by zlatý proudil zdroj.

Šli mnozí. Uhři přišli zpět:
„Sta námi zbita jsou
těch Černých s rudým kalichem
před branou Újezdskou
*

Den se dne v polích královských
se množí vozů řad
a korouhevný zlatohlav
se blýská odevšad.

1 šestnáct živých lap’ náš sbor,
níž kartouzský kde brod,
nuž spal je, zítra svátek jest,
tak přišli právě vhod!”

A v každý prapor vetkán jest
kýs netvor, v líc i v rub:
Kůň s rohem v čele, s křídly had
a s dvěma hrdly sup.

A Němci přišli po Uhřícli:
„Věz, králi, zpurný Čech
zpit vášní u poříčských vrat,
do vlastní krve leh’.

Toť moře vzduté v samý hrot,
z nějž hrozná duní zvěsť,
že strhne rudý příboj ten
máť Prahu, město měst.

Jak stádo ovcí z brány tíh’,
než radní zavzněl zvon,
zbit od polou, prch od polou,
my v před a nazpět on!”

Vnitř hradeb ozývá se zpěv:
„O Pane, v hrůze vstaň
a zahlaď šípem hněvů svých
zla sedmihlavou saň.

„Aj prchá kacíř,” volá král^
„vždyť znám to stádo bab;
kdo na rameni nosíš kříž,
vše co je s nimi zab!

By zdroje víry nezkalil
nám černý tuče mrak
a zlatým sluncem zahořel
vše«m v útěchu tvůj zrak!”

Ni starců nešetři, ni žen
a tři a bij a dus,
slyš, zas tam vřeští za řekou;
ha, ha! IIus, kacíř, JIus!”

půtky tu i tam
přezvěd,
hodna-li ta sběř,
bitvu sved!”

m —
A za Sigmundem divý krik,
jak čert by v tábor vjel:
„Ha, ha, Hus, kačer, kacer, Hus!”
leč kacíř dále pěl.

Jak mravenci vše na valech,
leč houfně dole zas:
vše stepal topor, kyj a cep,
vše čepel kosy zhas.

A pyšně král zas: „Čekat-li?
Než skončí slunce běh,
buď Praha vzata útokem
a povražděn kdo Čech.

Les vrahů dívčí odvahou
zpět hnán je z pevných míst,
leč opět křídlem křižáckým
v srub tepe antikrist.

Nuž statný lide, nemeškej.
v boj s Husity se dej,
ty Malé město, Nové ty,
ty Staré dobývej!

Však jako prve nazpět hnán;
a nelze stihnout? dřev,
vždyť v srubech velí vítězům
jak anděl dívky zjev.

Vám Durynkové s Mišnany
buď nej vzácnější lov,
v ráz s děly sborů uprostred
udeřte na Vítkov!

Po šíji rozpuštěný vlas
se stkví jak slunce zář,
zrak na sta šípů kalených
Míšuákům metá v tvář.

Tam Žižka vzbudoval si srub,
leč neplaten mu přec,
ten stecte, pro tu šelmu pak
v něm upravíme klec.

„Vy myslíte, že ten kdo Čech
hned v fíádrech bude tlít,
když Sigmund toulem zacliřestí
a Martin počne klít?

Však ne, ne, raděj na čakan
z těch bude míti dřev,
nuž černou s rudým kalichem
vyvraťte korouhev!”

Vy chcete robstvím stížit nás?
to ne, jen ten je rob,
kdo čepelí chce zaplašit
červánky nových dobr’

I konali jak přikázal,
a konali jak chtěl;
i zavzněl bubnů vír a trub
a temný hukot děl.

A zase velí dívky zjev—snad jest to anděl přec?
a juž se v tlumu ozval hlas
„Kdo křesťan, s hory tec!”

„Hit kacer!” křehce Němec, „lirr!”
a mrakem letí výš,
v němž rudým bleskem roznícen
meč dvouručák a kříž.

Ji nezasáhá žádný šíp,
ji nezasáhá prak,
vždy mrtev jeden padne muž,
kam svitne její zrak!”

Výš k srubům kvapí Míšně sbor,
hle, k příkopům už leh’;
je lest či slabost? Vše co v nich
lze sčítať na prstech.

A juž juž obrací se sbor,
však vůdce volá: „V před!”
Chce Mišíian prchnouť před ženou
dřív než král bitvu sved?

Ten malý hlouček Táborův
chce s vojsky Němců v střet,
jichž jako vosů tisíckrát
se hemží pětkrát pět?

Má úšklebná snad k Míšni zvěst
nést onu hanbu zlou,
že tisíců vás prchlo šest
před jednou kacířkou?

Tím hloučkem kmetů raněných
a hloučkem útlých žen
má býti Vítkov, Praha, Čech
a kalich ustrážen?

Hle anděl váš! Můj ostrý šíp
zahanbiž celý pluk!”
a Jindřich z Isenburka sám,
vojsk hejtman, spouští luk.

Kde Jioufnice? kde platví vzdor?
Zde kosa jen a cep,
jen ostrahou se bránil Čech
a tím, čím těžil chleb.—

V hruď útlé dívky vryl se šíp,
i zavzněl polnic tou
tak vítězně, že Sigmund výsk:
„Aj, nyní počne hon!”

Vrah slézá valy, kamením
z nich zpátky t^pán kles,
dřív nazpět v hanbu povalen,
než podezdívku slez.

A Mišhan, Sasík, Durinčan
hned v ručí má se skok,
v tom Žižka s houfem Táborův
jim náhle vráží v bok.
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A a tře a bije. Zle je přec,
už Němci obklopen:
„O milý Žižko, otče náš,
to poslední tvůj den!” —
,, „Že poslední, to Pán bůh chraň,
jen sem, mé děti, sem,
cizáckou vytepejme sběř
husitským palcátem!

A peřej chorálu vždy víc
se vzmáhá dál a dál,
Čech jásá; vraha v před i v zad
lid Páně znovu tkal.

Jen sem. mé děti, rychle sem,
Bulí věrným sílu dal......” ”
V tom s Uhry Sasům potřeným
král v pomoc při chvátal.

Tam sudlice mu sečcu v bok;
tam v záda buší cep
a v předu řemdich s palcátem
u vlčí tepou leh.

A bito znova tu i tam,
lid sténá, duní zem,
hned Žižka žene vrahy zpět,
hned Sigmund vítězem.

Tak Pražan shluk se s Táborem,
viz, Sigmunde, zda vděk?
běs tisícu tvých padesát
pohání na útěk!

Meč schýlen, pozvednut je cep—
cep padá, meč se vznes,
druh druhu stupněm položen,
ač sotva na zem kles.

Po srázech hory tu a tam
se náhlý žene strk,
kůn nohy láme, stržen dráb,
a jezdec láme krk.

IIIe, v klubko smotán s Němcem Čech
hruď celé hory kryl.
jsou mrtvi, ale muže muž
přec z křížku nepustil.

,,Čech couvá! Bijte,” křehce král,
,,jen bijte, běda všem,
nechť žena jest, nechť dítě jest,
vše, vše je kacířem!

Vše v úprku, ves tísněn lid,
a druha sráží druh,
vždyť Čechů vůdcem Pravda jest
a jejich králem Bůh.—
Hle na Špitálském froli též
lid královský se zdvih’,
hněv českých houfnic po řadách
jej mýtí širokých.

A není-l’, jen bijte přec,
jen chutě, k čemu strach?
Bůh pozná, kdo je katolík
v těch druhých mrtvolách!

Těch po mýtinách běží vzdor
a hrozí: „Králi, hleď,
víš co jsi hodlal činit dřív’?
Nu, co učiníš teď?

Jen bijte, Pán bůh pomáhej—
jsme vítězi, jeD sem!”
však hle, tam nový Pražan sbor
se blíží za knězem.

Jsou zbity tvoje zášť a hněv,
v tvých polích zlíh’ se strach,
clitěls Prahu na prach rozmetať
a nyní sám jsi prach!”

Sbor lučníkuv a cepníkův
a sudličníků dav
a za těmi tlum žen a děv
a rusých dětských hlav.

Hluk rabů tvých se rozprchnul,
jak před lvem prchá vrah,
chceš spasit-li svůj živůtek,
spěš, odhoď zlatohlav!”

Jsouť paní s Janem Želivským
a dítky českých žen,
jich oči samé hvězdy jsou,
jež budí ze sna den.

Král klne, škube vlas i vous
a soptí hněv a vztek,
lid jeho zbit a kdo posud živ,
zbraň odhodil a klek.

Jich líce jako červánek,
jenž věstí vesny zjev,
a jejich heslem bojovným
posvátný český zpěv.

A vedle krále volá kněz:
„Pryč, pryč z těch českých měst,
zda nezřels boje uprostřed
co já zřel? Zázrak jest!

Kněz, svátosť v ruce, v čele všem,
prouč záhubě jdou vstříc?
Však ne, ne, zpěvný z Prahy lid
tře křižáky vždy víc.

Já viděl, kacíře kryl Bůh:
z jich svátosti se vznes —
hleď, tam jak ranní slunce jas
vznáší se do nebes.

V hluk zbraně cinká zvonků hlas
a hvízdá šípů svist
a s vrchu hory prchá zpět
křižácký antikrist.;....
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On sílu v dívčí Sádro vlil
a sám jich muže vedl”
Král Sigmund znovu zahřešil
a rudou hlavu zved.
Je oslněn, že kryje tvář?
co zří? O není klam,
výš nad zástupem husitským
se vznáší Kristus sám
*.

Po zlatých kráčí oblakách,
v své páži korouhev,
kam kloní ji, tam padá vrah,
jak v bouři polom dřev.
Král vyje; znova roste jas,
i pláče vztekem král,
a vlny chorálu vždy víc
se peří zvučně dál!
Týn nebe jako v plamenech,
vzduch sálá jako jih —
jeť tábor Němců podpálen
od dětí husitských.
Kouř s ohněm spolu napořád,
a střely v před i v zad,
hned smoudný balvan vítězem,
hned plamenitý had.
Zbit prchá vrahů černý mrak
jak zmetešený prach,
v něm šišáky Se lesknou jen
a kříže na mitrách.
Vše v zmatku; nohou zapleten
oř panských do zástav
a sotva že je roztrhal
tře zplašen vlastní dav.
Markrabě platví zahodil,
by lehkým byl jak pýř,
purpurný klobouk kardinál,
mnich hnědý škapulíř.

Zeť králův skvostný buzdykán
a řád draka vzteklý král,
dráb pavezu, kat dvouručák
a biskup pluvial.
Pro těžký pancéř nemůž pán,
pro těžký život kněz —
ten bázliv do příkopu leh,
ten v plzná pole vlez.
Leč posud zjevem Kristovým
se leskne horský řip
a posud každý paprsek
se mění v zlatý šíp.
Je potřen vrahů zpupný voj
a voje dravý vztek,
i Sigmund hrotem zasáhnut
jak had se nazpět vlek.
A soptí: ,,Kouzla páše Čech,
buď proklet jeho svod!”
však nedomluvil, z oblak zas
šíp v fíadro se mu vbod.
„Mně šípy? proklínám ten zjev,
vše, všecko je to klam!”
leč v okamihu jiný šíp
vjel hloubě j k útrobám.
Král křik a do půl v loži vstal
Kde, sluzi, kde to jsem?
Před jeho duší doposud
sen tuhnul obrazem.
A marně hlavu odvracel,
přec osykou se třás’:
„Zda hoří? nač těch svící jas?”
a sluha světla zhas.
Král obrátil se, zasténal
a svadlé tváře skryl;
by v srdci, v hnízdě růjných snů
zas běs se uhostil.

-^Z DOBY POHNUTÉ
^Eré povídek voj'na ^Daniela ^organa.

angličiny přeložil Cj-. JB. JReišl.

i. Její hluchoněmý syn. 2. Rachel Romney-ova.
I. JEJÍ HLUCHONĚMÝ SYN.

3. Jestřáb.

„Robině”, pravil jsem mezitím co jsme
RED nedávným časem měl jsem v čekali na objednané lihoviny, „sotva že jste
Brightonu Beach dva hosty, jednoho dnes promluvil. Pozůstávají snad slova
zamlklého, druhého hovorného. Navštívili vaše ze zlata, že se s nimi tak nerad loučí
jsme West End, slezli „hlemýždí vrch” a te? Dal bych za to něco, kdybych znal
vrátili jsme se, abychom se vykoupali. naše myšlenky”.
Dříve však, než jsme úmysl svůj uskutečni
Vím dobře o čem přemýšlí”, ozval se
li, zasedli jsme na několik minut za stůl i můj hovorný přítel. Však dříve než se
poručili jsme si jisté lihoviny, abychom mohl hovor náš rozvinouti, přišel obsluhozapudili zimořivost o nás se pokoušející.
vač hostí a my vypivše rychle silici, spě
y
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chali jsme do koupele, neboť jsouce hlado
ví, rádi bychom se byli dostali k obědu.
Spatřiv přátele mé v koupacích šatech,
byl jsem nemálo překvapen tím, že jeden
i druhý měl okolo krku červený pruh, jak
jsem se domýšlel, materské znamení.
Po koupeli usedli jsme k obědu, pozů
stávajícímu z listric a jiných nálevníků.
„Povězte mi,” obrátil jsem se ku hovor
nému svému příteli, „o čem Robin pře
mýšlel.”
„Divil se tomu, jak člověk tak hovorný
jako jsem já, mohl uniknouti oběšení.”
„Proč se domníváte, že měl podobnou
myšlenku?” tázal jsem se dále.
„Proč? Poněvadž jsem se právě sám
divil tomu, jak osoba tak zamlklá jako
Robin, mohla uniknouti témuž osudu.”
„Tak, tak,” obrátil jsem se ku Robinovi,
„je-li tomu tak, musíte nám pověděti, zdali
jste byl někdy blízek toho dostati to, co
jste si zasloužil?”
„Jest to pravda”, odvětil Robin a uká
zav na červený pruh na svém chřtáně, kte- |
rýž jsem považoval za znamení mateřské, !
pokračoval:
„Povím vám, jak jsem přišel ku této ’
známce. Otec můj byl zámožným velko
obchodníkem s tabákem v Norfolku veVirginii a rozházel své jmění následkem
velké záliby v příjemném hovoru a ve
veselé společnosti. Vzdělání svého nabyl .
jsem na universitě Harvardově, jíž jsem 1
po jednu lhůtu navštěvoval. Otec můj
brzo na to zemřel. Jediným dědictvím, 1
jehož se mi po něm dostalo, bylo napome- 1
nutí, abych byl pamětliv toho, „*ze moucha '
nevletí nikdy do úsť zavřených.” Poně- ’
vadž jsem očekával několik milionů a nyní *
tak trpkého jsem doznal zklamání, nemu- |
sítě se diviti tomu, že jsem si pořekadlo
otcovo dobře zapamatoval.
„Následoval jsem schvalovaného příkla
du mnoha jiných a odebral jsem se na
západ, kdež jsem se potloukal, když válka
občanská vypukla. Nemohl jsem se zachovati klidným, mezitím co by se byly ode
hrávaly velké děje a proto nabídnul jsem |
ihned vyzvědačské své služby. Prokázal
jsem Grantoví takových služeb v údolí !
Mississippi, že brzo potom, když převzal
velení nad armádou potomacskou, pro mne
poslal.
„Přibyl jsem do tábora jeho v nejosud
nějším okamžiku celé války. Bylo to v den,
v kterýž velká armáda, kteráž přežila ste
rých ran, byla zachvácena ochromením;

bylo to v den, v kterýž..neviditelná válečná
duše severu byla ohrožena záhubou; v den
Cold Ilařboru.
„V bitvě té podáno poslední zobrazení
Grantová oblíbeného spůsobu útočení:
třináct tisíc našeho vojska bylo v průběhu
jedné hodiny vyškrtáno z rejstříku žijících;
třináct tisíc našich mužů a junáků padlo,
mezitím co nepřítel sotva utrpěl ledabylé
ho pošramocení. Za několik hodin po
tomto sdražení nadešel zkušebný okamžik
osudu národa. Vojsku udělen znovu roz
kaz k opětnému povšechnému útoku. Roz
kaz udílen od důstojníka k důstojníku a
dostal se takto až k mužstvu.
„Ani jeden z vojínů nepromluvil, ani
jeden’ se nehnul. Armáda potomacská cdepřela poslušnost. Bylo po válce; rebe
lové vyhráli cenu, za níž obětováno tolik
krve vzácné, tolik pokladů.
„Jak již praveno: bylo to v tento den,
když jsem přibyl do tábora a byl povolán
ku Grantoví. Znal jsem jej tak dobře, že
jsem mohl ihned poznati, že se nalézá
v stavu*nesmírné sklíčenosti. Vojsko jeho
dalo svému generálovi právě ponaučení o
zásadách umění válečného. Byla to trpká
pilulka.
„Jest zcela přirozěno, že mluvil s mlče
li vým a důvěry zasluhujícím zvědem mno
hem zjevněji, než s generály, kteří byli
jeho soky. Tázal se mne co západní ar
máda soudí o válce. Odpověděl jsem mu
podobenstvím, že jsem kdysi vlastnil nej
lepšího zápasového berana v zemi; že
dovedl usmrtiti cokoliv co ve vlně vězelo,
s rychlostí blesku. Zachovával však mou
drou jednu opatrnost: nerozehnal se nikdy
proti svému soupeři, nalezala-li se mezi
nimi kamenná zeď. Vždycky si obešel
dříve zeď.
„Domnívají se tudíž, že má methoda
jest špatná?” tázal se Grant. — „Byla by
to nejlepší methoda ve světě, generále,
kdyby mrtví vojínové bojovali lépe než
živí. Považte jen: za několik dní co jste
opustil Rapidan, pozbyl jste šedesáti tisíců
mužů — více než jest celá armáda Lee-ova.
Což kdybyste byl zůstal kde jste se nalé
zal a byl držel Lee-a v šachu; a kdybyste
tuto armádu šedesáti tisíců mužů byl po
slal vzhůru podél řeky James, údolím
Shenandoah, kamkoliv jinam, jen ne do
nemocnic a hrobů? Lee byl by musel
bojovati s nimi aneb & vámi v otevřeném
poli.” — „Takto že smýšlí naší západní
hoši?” tázal se Grant a odvrátil se obliče-
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jem ode mne. Bylo to poprvé co někdo války pomáhal k tak důkladným vědomo
s nim promluvil tak zjevně a vzpomínka stem o všech záležitostech a poměrech
na celou armádu mrtvých zajisté že mu odštěpenců.
„Zpracoval jsem náčrt odštěpenských
srdce svírala. Od onoho dne nikdy více
nepodniknul žádný z oněch krutých a šíle opevnění okolo Petersburgu, kam armádu
ných útoků, v nichž si druhdy tak velice svou hnouti generál Grant již se byl od
liboval a jež po tak drahnou dobu napájely hodlal i ukryl jsem nárys ten v knoflíku
půdu jižní nejlepší naší krví.
mého kabátu. Odebral jsem se pak do
„Dosti podivno, přece však pravdivo: R'.chmondu a s očima otevřenýma zaměřil
ztráta šedesáti tisíců mužů nedotýká se jsem na sever od obou armád, abych k na
obrazotvornosti člověka tak živě, jako ne ším přirazil od zadu. Nalézaje se na úze
bezpečí muže jednoho, jmenovitě pak, je-li mí nepřátelském, obyčejně jsem cestoval
člověk sám mužem tím. V totéž odpole za ranního a večerního šera. V první den
dne vydal jsem se na cestu, abych vyzvě urazil jsem asi patnáct mil a překročil jsem
děl pokud možno nejvíce o opevněních řeku Tolopotomy. Za soumraku druhého
na jih od Richdne, zrovna když
mondu ležících. Vyjsem se blížil vrchol
ku třetího pahorku
konal jsem velkou
okliku na východ a
na sever od zmíněné
jih, překročil jsem
řeky, z a s 1 e ch n u l
řeku James a vracel
jsem hlasitý křik,
jsem se ku Grantoví
jakož i skřehotání
přes Richmond.Znal
papouška.
„Spěchal jsem ku
jsem poněkud kraji
nu zdejší,neboť jsem
předu a dospěv vr
ztrávil dvě zimy v
chole pahorku, oměstě onom a má
ctnul jsem se těsně
obeznámenost s jmé
u dřevěné boudy,
/
před jejímiž dveřmi
ny osob a míst \ elice mi napomáhala
stál marky tánský
potvrzovati môj chavftz. Z této boudy
vycházel křik. Do
raktér, aneb lépe ře
čeno : mé dva chamýšleje se, že jsou
dvéře uzamčeny,při
raktéry. Prvním
m ý m charaktérem
stoupil jsem k oknu
a nahlédnul dovnitř.
bylo inženýrství, po
„Výjev byl dosti
volání to, jehož pří
slušníci nepodléhali
hrozný. Všude byly
patrny
známky děs
vylosování; druhým
E. Castellar.
ného zápasu, kterýž
mým charaktérem
se schyloval ku své
bylo zpravodajství
časopisu „Leader” v Atlantě vycházející mu konci. Při slabém, kmitavém světle
ho. Časopis tento, ačkoliv úvodní jeho svíčky viděl jsem na podlaze ležeti tělo
články chrlily oheň a síru proti vládě velkého, štíhlého muže, krvácejícího z ne
washingtonské, byl založen a podporo sčíslných ran. Podle něho třepotal se ještě
ván \ ládou severní, aby sloužil jejím papoušek, jehož hlava byla uťata. Spatřil
zvědům za předstírku. Mnozí zvědové jsem vše to na jediný pohled, však tentýž
severní co zpravodajové silně odštěpen- pohled ukázal mi výjev mnohem strašského časopisu, získali vědomostí a nejsi.
„Ženština nějaká zápasila s dvěma nemohli vytasiti se omluvami pro případ
svého dopadnutí v podezřelých okolno urvalci v jednom koutě světnice. Hájila
stech, kteréžto vědomosti a omluvy byly se s obdivuhodnou sílou a vytrvalostí a
stejně prospěšný i vládě washingtonské i vrahové právě proti ní chtěli použiti nožů
jim samotným. Byla to důsmyslná ona když jsem já se objevil na jevišti. Vy táh
myšlenka získati rebelský časopis i nadále na bambitku, vehnal jsem jednomu z vrahů
ve smyslu odštěpenském psaný, byl to kuli do hlavy, což si druhý vzal tak za vý
tento podnik, jenž nám v poslední době strahu,‘že se dal na útěk, jsa pronásledován

81
ženou, kteráž se byla chopila nože padlého
jeho soudruha.
„Však brzo se vrátila—pěkně utvářená,
statná žena, prostředního věku, se silným
obličejem, silnýma rukama, silnýma očima
a silnýma spůsoby. Ihned klesla na kolena
a počala děkovati nebesům i mně, vzdáva
jíc mně mnohem více díků, než mně prá
vem přináleželo.
„Pak vyskočila na nohy a rozhlížela se
okolo sebe. „Ti hrdlořezi!” zalil učela;
„zabili mého papouška a mého manžela!”
Výrok ten mne pobouřil, však ne více
než výrok hned na to následující. Pohled
nuvši na mrtvolu manželovu, pravila něž
ně: „Charley byl plnokrevný jako klíště!”
Nelze ovšem očekávati, že žena markytánova—a tou ženština byla—bude na zem
řevšího druha svého života pohlížeti s oním
beznadějným zármutkem, s jakým se se
tkáváme u žen jiných. Vždyť má po ruce
celý pluk statných mužů, z nichž si může
nového manžela vyvoliti.
„Jsme všichni otroky pouhého slovíčkářství; a v pošetilosti svého vychování
opravdu jsem si vdovu pro tyto dva výro
ky velice znechutil.
„Setřevši brzo své slzy, pozvala mne na
večeři a popošedši ku svému vozu, vyňala
z něho ptáče, jež v tu dobu bylo ve Virgi
nii vzácnější než Phoenix — slepici. Jak
mile bylo po večeři, kvapil jsem odtud,
nechtěje poskytnouti příležitost k otázkám,
jež by mohly upoutati na mne pozornost.
„Druhého dne domnívaje se, že se nalé
zám v území bezpečném, bral jsem se ne
dbale ku předu. Brzo však jsem seznal
svou mýlku, neboť odváživ se asi o polednách na hlavní cestu, byl jsem shlídnut
oddělením odštěpenské jízdy a byl jsem
zatknut na podezření. V největším nebez
pečí nikdy nepromluvím slova.
„Ukázalo se, že jezdci jsou částí Magruderova voje, jenž byl vyslán, aby zdržel
Grantů v očekávaný ústup projevem síly.
Vstrčili mne brzo do pokoje nějakého s
asi půl tuctem sběhů i bylo nám dáno na
srozuměnou, že následující ráno s námi po
právu bude naloženo. Jeden z mých spolu
vězňů, čenichaje po pokoji, nalezl dvě vel
ké nádoby plné cideru. S pravou jižní po
hostinností bez odkladu nás pozval, aby
chom pili s ním. Dříve než by uzrálé ja
blko mohlo s větve spadnouti na zem,
nebylo v nádobě krůpěje nápoje.
„O domy byla nouze v krajině té a dům,
v němž jsme právě byli vězněni, byl hlav

ním stanem Magruderovým. Stalo se, že
zrovna v ten večer Magruder chtěl pohos
tit! několik anglických důstojníků. Přeje
si našeho pokoje a jsa mužem rázným, v
odkladu si nelibujícím, dal nás sobě před
vést!. Byl to sličný vojín ženialního vze
zření a když mu bylo sděleno, že jsme
uprchlíci, učinil nám ostré kázáníčko a
rozkázal našemu strážci, aby nás po jeden
týden věznil a pak aby nás vstrčil do tres
tanecké setniny. Zrovna když nás odváděli
z pokoje, pošeptal mu jeden pobočník něco
do ucha.
„Jaká to změna!
„Magruder vyskočil ze židle. Obličej
jeho byl celý znetvořený! „Pověste je!”
zvolal. ,,Pověste i nej poslednějšího z těch?
padouchů! Všichni, jste pravil? A do po
slední kapky? A my přece nabyli cideru
s tak velkými obtížemi! Musím lorda Partingtona uctíti džbánem vody? „Zvěd/*
dodal, upřev na mne pronikavé své oči a
obrátiv se k našemu strážci, pravil: „Je-li
vám život váš milý, nenechte jej uniknouti!”
„S osudem svých spoluzajatců nemám,
nic co činiti i vyslovuji jen naději, že byli_
všichni dobře oběšeni za svou pošetilosti
„Však druhého dne započalo vyšetřová
ní zavedené se mnou, možno-li to nazvati
vyšetřováním, když obžalovaný sám ani
slova nepromluví. Drbaný setník, jemuž
dána moc rozhodovati nad mým životem
neb smrtí, rozřezal mou obuv i šat na kou
sky a nalezl papíry v knoflíku mého kabá
tu. Uvedl pak ve vyšetřování poněkud
rozmanitosti tím, že mne dal pověsiti za
palce—spůsob to vyptávání, jaký prováděti často jsem vidí val i v našem vojští, jehož
síly přemlouvaní však do té chvíle jsem
byl nepoznal.
,,Bolesť, již mi bylo snášeti, byla ne
smírná, vzdor tomu však jsem zachoval
mlčení. Nemohl jsem pověděti ničeho, co
by bylo mohlo zapuditi nepříznivý pro
mne dojem, spôsobený nálezem nákresu,
jihanských opevnění.
„Lidé neradi věší člověka hluchoněmé
ho. Snad proto, že takový člověk nešťast
ný větší dávkou zvědavosti se vyznamená.vá než člověk obyčejný. Věděl jsem to a
v tom také se zakládala jediná má naděje.
„Setník poručil, aby mne odvázali i dal 1
mne odvésti k nedalekému stromu. Zdomui
přinesli provaz a oprátka vhozena mi na
krk. Nejhorší můj nepřítel—vyjma setní
ka—doufám, že nikdy nezažije takových
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zdraví zotaviti. Rodina jeho mešsala tou
dobou v Kalifornii a Sherwood si umínil,
že navštíví jedno z údolí Západní Virgi
nie a že zkusí léčebných sil horského
vzduchu. Nechtěje však upoutati k sobě
nadbytečnou pozornost, vzal na se šat ob
čanský.
Za sídlo své vyvolil si Moorfield, střed
to zeleného ostrůvku uprostřed celého
moře pahorků. Úrodná rovina, na níž se
městečko toto rozkládá, podobá se co do
velikosti i co do tvaru ostrovu Manhatta
nu. Jižní rameno Potomacu vine se okolo
městečka a o několik mil dále nalézají se
ústí hlavních jeho přítoků, jižního, pro
středního a severního ramene.
Při praním svém výletu do Baker’s Five
Corners setkal se s pánem, jenž tu meškal
s manželkou a dcerou, rovněž uzdravení
svého vyhledávaje. Přetržený řemen sedlo
držící, kterýž byl od Sherwooda ochotně
opraven, byl prostředkem vedoucím ku
vzájemnému se představení a poněvadž
jeho cesta byla tatáž jako ona zmíněné
rodiny, František brzo se s nimi dobře se
známil.
Jeli spolu skrze Petersburg Gap a ztrávili noc v malebném tom místě. Zde pan
Rornney, nový přítel Sberwoodův, prohlá
sil, že jest příliš slabý než aby mohl dále,
naléhal však na to, aby jeho žena a dcera
jely až k ústí řeky Seneca. Sherwood na
bídnul se jim za průvodčího a obě po del
ším vzpírání svolily.
Krajina byla damám známa a Ráchel,
tak se jmenovala dcera pana Romney-ho,
dodávala četným jejím přírodním půvabům
ještě půvab poutavého popisu. Jakkoliv
jsou skrovný půvaby ty u porovnání s di
vokými skalami a pahorky Hořejšího Missouri, Yellowstone-u a Columbie, jimž se
do jisté míry podobají, přece jen zasluhují
toho, aby jim cestovatel pozornost svou
věnoval. Ve vzdálenosti několika mil pod
Petersburgem minuli přirozený hrad na
zvaný Chimney Rock. Dlouhá jízda při
vedla je ku dvěma vysokým i úzkým po
mníkům, vytesaným bez dláta lidského,
nazvaným Karr’s Pinnacles. Cílem jejich
II. RÁCHEL ROMNEY-OVA.
cesty byla Cathedrala, chrám s portálem,
František Sherwood byl kapitánem či pilíři a věžemi, zbudovanými od živlů po
setníkem v new-yorském pluku, kterýž blíž ústí řeky Seneca. Jeli dvacetdvě míle
sloužil v armádě potomacské od bitvy u ale čas i vzdálenost zdály sebýti SherwoodBull Run. V Gettysburgu opustil lůžko, k ovi krátky ve společnosti Ráchel Romneyněmuž byl poután nemocí, opustil je, aby ovy.
vedl svou setninu v boj. Po bitvě již zmí
Byla čilou jezdkyní, sličné tváře a vna
něné povolena mu dovolená, aby mohl své dné postavy, vyznamenávala se měkkou

útrap. Vlas můj potem celý zvlhnul. Bo
haté krůpěje studeného potu řinuly se mi
po lících, oči vystoupily mi daleko z důl
ků. „Přiznejte se—vyzraďte vše,” pravil
setník, „a daruji vám život!”
„Mlčel jsem stále. — Pojednou spatřil
jsem ženu markytánovu, jak mluvila s ně
kolika vojíny. Nyní vrhla se ku setníku
a s prosebnou výmluvností zapřísahala jej,
aby daroval ubohému hluchoněmému synu
život a svobodu. „Což pak jest to váš syn
a jest opravdu hluchoněmý, Sage-Hen?”
tázal se setník, jenž s ní, jak jsem pozoro
val, byl dobře znám.— „Přísahám vám, že
jest!” pravila vdova markytánova. — „On
však jest zvědem” odvětil setník, ukazuje
jí proklatý můj knoflík. — „Bohu díky!”
zvolala žena. „To mohu snadno vysvětlit!
Minulé noci byli jsme ve vzdálenosti pěti
mil odsud napadeni od dvou zlodějů. Je
den z nich byl zastřelen; kabát mého hocha
byl již hodně rozedraný a proto dala jsem
mu kabát zastřeleného. Syn můj mluví jen
velmi málo; zalekne-li se, pozbude řeči na
dobro: nemůže vypraviti ze sebe jediného
slova. Poslala jsem jej sem, aby poprosil
za přispění, abychom mohli pohřbíti za
vražděného mého manžela. Museli jste ho
polekati, tak že zase pozbyl na dobro toho
ždibce řeči, kterýmž se může lionositi za
jiných okolností. Můj hoch nemá ani do
sti silné mysle, aby se mohl dopustiti zlo
činu. Ó prosím, nevražděte mého zblbělého junáka!”
„Nevím, zda-li by mne pouhá prosba
vdovy byla zachránila. Však vzdor smrtel
ným mým úzkostem viděl jsem, jak hrsť
zlaťáků vklouzla do kapsy setníkovy. Po
hlednul plaše k domu, v němž se nalézal
hlavní stan Magruderův a roztrhal pak
nákres můj na kousky. '„Kdybyste byl
promluvil jediné slovo, byl bych vás dal
oběsiti,” pravil po chvilce; „zdá se však,
že jste opravdu hluchoněmý bloud!” > Sá
hnul do kapsy. Zlato v ní cinkající se za
mne přimlouvalo. „Přeřízněte provaz, de
sátníku,” pravil, „a propusťte hluchoně
mého.”
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jižní řečí i ušlechtilými spůsoby a Sher I naší generálové mnění válečnickému! Sewood byl stále a stále vděčnějším ouidu | ver nás vyžírá. Nám zbývá jen jedna ceza to, že mu uvedl v cestu společnici tak i sta: musíme vtrhnouti na sever. Klesneme-li, klesneme rychle — zvítězíme-li,
příjemnou.
Po mnoho měsíců sotva že promluvil s zvítězíme slavně!”
Sherwood jí nepověděl, že se nalézá ve
nějakou dcerou Evinou i byl nyní nakloněn
•domýšleti se, že vzmáhající se jeho obdiv službách severních. Myslel si, že soukro
pro sličnou jihanku v této okolnosti má mému občanu severnímu dívka může od
svou příčinu. Však čím déle ji pozoroval, pusti ti, ale vojínu------S pochybnou poctivostí snažil se získati
tím větší nalézal v ní záliby i dospěl ko
nečně toho přesvědčení, že by krásná jeho si cele srdce jejího prvé než by jí pověděl
průvodkyně musela jen získati, kdyby byla kdo že vlastně jest.
Dnové rychle mijeli. Dovolená jeho se
porovnávána s jinými kráskami.
Rachelčin otec přidružil se k nim v Pe- blížila ku svému konci. V den předcháze
tersburgu a Sherwood jel s nimi k domu jící rozchodu, přinesl Rachelce kytici
květin a v tu vložil
jejich, ku značně
psaní, v němž ji pro
staré to budově asi
sil, aby mu povolila
dvě míle na sever od
Moorfieldu stojící.
tajné dostaveníčko.
Pozvali jej, aby je
Ráchel opustila
pokoj a když se po
navštívil — pozvání
chvíli vrátila, mladý
to, jemuž aby brzo
mohl vyhověti, jen
muž mohl jí z očí
vyčisti, že povolila
jen toužil.
Když obrátil s ko
jeho žádosti.
něm ku městečku,
Přemýšlel ještě o
jak zdálo se býti vše
tom, v které místo a
chno změněné! Stona jakou hodinu jej
dívka
povolá, když
<doly, povozy, doby
tek, farmy, plechem
tu pojednou černoš
pobité střechy domů
ka přinesla do poko
úhledná b u d o v a
je talíř ovoce. Nabí
soudnice, kterouž se
zejíc ovoce Sliermístečko mohlo powoodovi, vtiskla mu
chlubiti, ano i ti psi
nepozorovaně do ru
zdáli se býti oblečeni
ky proužek papíru.
v nej krásnější pur
Obsahoval jen tato
pur.
slova:
Navštíví v Rachel„Zde. O půl noci.”
Samuel J. Tilden.
ku několikráte,Fran
František s těží že
tišek pociťoval v ži
mohl opanovatisvou
lách svých zimnici mnohem citelnější než radost. Muž zamilovaný miluje všechny
byla ona, jíž si ulovil v močálech přímořské děti. František pozvednul černůše a laskal
Virginie. Za všech svých návštěv nemohl je. Obočí matčino se zachmuřilo.
nikdy Rachelku spatřiti samotnú — nalezl
„Nepřicházejte sem nikdy více!” šepta
ji vždy jako by přišpendlenu k matince.
la mu, když se mladý muž na koně svého
Však nyní s obnoveným zdravím a s vymršťoval.
novou svou nemocí mnohem rozkošnější
„Dobrá ta duše patrně se domýšlí, že si
než zdraví samotné, počal mladý muž po- s mladou její velitelkou jen zahrávám,”
ciťovati velkou obavu. Rozevíraly Rachel- zahovořil Sherwood pro sebe, jeda zvolna
činy vlastenecké pocity mezi oběmi pro k městečku.
past’ nepřeklenutelnou? Ona věru nikoho
Několik minut před půlnocí nalézal se
nenechávala v pochybnostech ohledně své již zase na schodech vedoucích k domu, v
vroucí příchylnosti ku jihu a všem jeho němž sídlila spanilá víla. Dveře se otevře
zájmům, o něž nyní veden zápas tak krutý, ly. Něžná ruka uvedla jej do pokoje spo
že mu nebylo rovného!
lečenského. Celé její ovzduší mu prozra
„Jak málo,” říkávala často, „rozumí dilo, že to Ráchel — nebylo mu potřeba
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světla nižádného, aby poznal vyvolenou
svého srdce.
„Ráchel,” šepotal opojený mladík, „pro
sil jsem vás o toto dostaveníčko, abych
vám mohl vyjeviti, jak vás miluji!”
Chtěl ji obejmouti, ona však jej udržela
v slušné od sebe vzdálenosti.
„Pane Sherwoode,” pravila, „vy jste
důstojník severního vojska.”
Sherwood neodpověděl.
„Kdyby nic jiného, vaše mlčení vás
prozrazuje!” pravila a z očí sršely jí bles
ky. „Vy však jste ještě horší než to; byl
jste sem vyslán, abyste studoval naše údo
lí, abyste otevřel cestu severním hordám,
jež přijdou, aby nás vyplenily a vyjedly
jako naše sousedy. Byl jste střežen a po
zorován— vy jste zvěd!”
„Lžete!” zvolal Sherwood rozhorlen.
Potupný smích byl mu odpovědí. V nejbližším okamžiku byla dívka tatam. Mla
dého důstojníka projelo mrazení.
Zaslechl šramot jakoby myš hlodala ve
zdi. Současně slyšel jak Ráchel zvolala:
„Všechny sirky jsou vlhké! Někdo mne
zradil!”
Sherwood hned věděl, kdo to byl; byla
to černoška.
Pojednou se rozbřesklo světlo. Ráchel
se okolo něho kmitla. Držela v rukou
velký kus hořící louče, již byla od ohně
zapálila. Stála nyní u okna a zamávala
svou pochodní.
„Pohlédněte mně do očí!” zvolala a
obrátila se k němu.
„Jste překrásná!” zvolal Sherwood chla
dně, ačkoliv dobře věděl, že se nalézá ve
velkém nebezpečí.
„Mojí tři bratři byli zavražděni od se
verních hrdlořezů,” pravila zvolna. „Do
dnes nejsou pomstěni; já však jsem vaším
popravčím!”
„Pozoruji to!” odvětil Frank.
Mezitím co mluvila, slyšel pádné kročeje; pochodeň shasnuta a dříve než Sher
wood spatřil svých nepřátel, byl vězněm.
Do pokoje přineseno nyní světlo a Sher
wood seznal, že jest zajatcem silné družiny
nepravidelného vojska jižního.
Očekával, že každý okamžik bude jeho
posledním a obavy jeho věru nebyly zmen
šeny, když vůdce tlupy prohlásil, že za
svítání nového dne bude oběšen.
Udalosti tyto sběhly se v několika mi
nutách a když se rozruch, jímž bylo jeho
zajmutí provázeno, utišil, slyšel František
odbijeti půlnoc. S podivnou směsicí odvá-

žlivosti a lásky obrátil se ku zrádné své
milce, kteráž stála nedaleko od něho sobličejem odvráceným.
„Ráchel,” promluvil, „slibovala jste mi
polibek o půl noci; dostojte slibu, kterýž
jste svému hosti byla učinila.”
S výrazem rozhorlení ve tváři přistoupí'
la dívka ku mladému muži na údech spou
tanému i udeřila jej ve tvář. Odvrátila se
pak a odkvapila.
Nad údolím rozburácela se znenáhla
bouře. Někteří z vojínů nalezli ve sklepě·
soudek kořalky a poněvadž se nyní nemušili obávati, že budou někým vyrušováni,,
oddali se všichni pitce.
Na rukou i na nohou jsa spoután, zane
chán František v pokoji společenském r
maje za jediné společníky podobizny ně
kolika pánů a dam po stěnách rozvěšené.
Pokoušel se o uvolnění svých pout, brzo·
však seznal, že jeho jímatelé nebyli v tom
ohledu nováčky.
Na hodinu před rozedněním byli vojíni
pohrouženi v pevný spánek přivoděný opi
lostí.
František vzpomínal matky své a bez
výsledně se snažil usmířiti se s truchlivým
svým osudem.
Však co to? Pojednou slyší lehké kročeje plížící se po koberci; napíná své oči.
Příliš dobře zná onu postavu, kteráž s dý'
kou v ruce k němu se krade.
Pohlíží v obličej Rachelčin. V ukrutné
jeho sličnosti vidí obraz mrtvol zavraždě
ných jejích bratří, jichž smrt přichází po
mstí ti.
„Děkuji vám, Rachelko,” šepotá mladý
muž. „Jen dobře mne zasáhněte a za'
chraňte mne před smrtí hanebnou!”
Usmívá se v divoké její oči; dýka její
se kmitne před jeho zrakoma. Mladý muž
sebou škubne — jest živ; pouta jeho jsou
přeťata.
J est svoboden!
„Prchněte! Kéž dojdu odpuštění za
zrádu spáchanou na mých bratřích — na
mé vlasti!”
Slza zachvěla se jí pod řasami oka. Zjev
její byl v tu chvíli božský!
Vše bylo odpuštěno, vse zapomenuto.
Sherwood objal spanilou bohyni pomsty
a nikdy nesetkali se rtové dvou smrtelní' ků u vroucnějším polibku.
Za chvíli nalézal se mladý muž na cestě
k životu a svobodě, ale srdce jeho obrace
lo se nazpět jako prapor nesený proti vě
tru.
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Prchal s vědomím, že mu souzeno trávití život ztracený — že nabyv lásky děvy,
ji samotnú na vždy ztratil.
A vědomí to nebylo klamné. Sherwood
vrátiš se k pluku svému, padl v jedné z
prvních bitev na to následujících. Sličná
Ráchel nikdy nezvěděla o osudu milova
ného muže. Ubohá děva uvržena hned po
jeho útěku silnou horečkou na lůžko, jež
více živa neopustila.

čující vojíny pluku jmenem „Mohawks”,
jak se okolo ubírali.
V zástupu nedaleko odsud stál mladý
muž, z póla opilý, jenž pohlížel tak jako
by byl ztrávil noc v krčmě nejspustlejšího
druhu. Široký plstěný jeho klobouk ne
měl více žádné ceny — nebyl by mohl
sloužiti ani za terč, neboť byl plný děr a
pravý rukáv jeho kabátu byl samá roztr
žen ina, tak že bylo podnikem snadnějším
odkrýti cestu ku severní točně než navléci
III. „JESTŘÁB.“
rukáv na ruku. Hrubé ruce, drsný obličej,
Bylo to v den, v kterýž generálu Mc- j zuuchaný vlas a vratké pohyby — na celém
'Clellanovi znovu svěřeno velitelství nad 1 muži nebylo ničeho pěkného, přitažlivého,
armádou potomacskou. Ve Washingtonu | kromě jeho oka. To planulo z ohyzdného
svého obklíčení tak
pablesk naděje za
jasně
a ostře jako ochvěl srdci těch vete
ko myšky z pastě.
ránů, kteří jako ovce
Pobuda stál tu a
zahnáni v opevnění
po několik minut
sídelního města vlá
pohlížel neodvratně
dy. Marodéři sbíha
na paní Gallatinoli se ku svým prapo
vou.
rům ; pluky shromaž
Pojednou dáma ta
ďovaly se okolo
vykřikla a sklesla na
svých velitelů a
zad kočáru. Tulák
kouzlo jména Mc
s obličejem násled
Clellanova, jež chy
kem vzteku znetvo
by a po^esky jeho
řeným, skočil na stunásledníka učinily
pátko kočáru a ude
tím mocnějším, pro
řil paní pěstí do obli
měnilo houfce učeje.
prchlíků v složitou
V ýkřiky proklíná
a bojechtivou armá
ní, vyslovování líto
du.
sti, volání po policii
Asi o polednácli
— však dříve než
stála řada povozů v
se tuláka surového
Pennsylvania ave
mohl někdo zmocninue ve vzdálenosti
několika set stop od
ti,
byl ten tam.
W. Vereschagin.
Bílého Domu. Část’
David Double —
lidí na chodníku se
tak se totiž jmeno
hemžících, se zastavila i přihlížela k val—dopracovav se zkrze zástup, zaměřil
tomu, jak pluk vojska táhl ulicí. Vzduch rovnou cestou k nákladním vozům armády.
se zachvíval hudbou sboru hudebního, jenž Opilost u něho vymizela a chladná rozvaha
se zastavil před jedním z povozů asi upro . se navrátila. Ale prázdné vzezření opilce
střed řady se nalézajících. V kočáře tom bylo příjemnější než ostrý výraz zlomyslno
seděly dvě dámy, z nichž mladší měla oblý sti, jenž nyní hyzdil a znetvořoval jeho
obličej nemalé krásy a výraz ženštiny, obličej.
kteráž jest uvyklá přijímati poklony. Obě
Nepohlednul ani v pravo ani v levo, ale
byly bohatě ošacené a jmenovitě mladší po nějakou chvíli zdál se, jako by zápasil
byla předmětem pozornosti obdivujících se zlým jakýmsi duchem, jenž jej popohá
•se zraků a pochvalných úsudků.
ní na cestě vedoucí k čirému šílenství.
Když pak se večer počal snášeti na paPaní Gallatinová — neboť dáma byla v ! horky, dorazil tulák ku skupině markytánskutku lépe známou manželkou dobře zná ! skýcli vozů a jako by byl býval potěšen
mého plukovníka Gallatina — s opravdo * nad pozváním, jehož se mu dostalo ve spůvým zájmem si prohlížela hrdě si vykra sobě štěkotu zlovolného psa, zaměřil přímo
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ku nejbídnějšímu ze všech vozu. Majitel
vozu právě si upravoval skrovnou večeři
na bedně, kteráž mu za stůl sloužila.
„Parde,” pravil tulák, jenž byl nyní do
sti rozumným, ,,dejte mi něco k snědku;
cítím okolo žeber strašnou prázdnotu!”
Markytán odpověděl příchozímu celou
spoustou nadávek, z nichž „mizerný chlastoune” byla ještě nejvybranější a nej
ušlechtilejší. Brzo však umlknul, spozorovav, že příchozí trpělivě naslouchaje jeho
láteření, zatím všechny potraviny v jeho
dosahu se nalézající, co nejrychleji do své
ho pytlíku na chleb uklízí.
„Co znamená pozdní váš příchod?” tá
zal se pak markytán mrzutě.
„Pozdní příchod! Kdož pak přišel poz
dě? Co plátno jiti někomu na pohřeb, do
kud není mrtev?”
„Mám sto chutí vás propustiti.”
„O jen si propusťte své vlastní štěstí,
blázne,” odvětil Double. „Poslyšte, Par
de! Nemaje rozumného muže jakým jsem
já, aby držel na uzdě vašich deset odíračů
a zlodějů, hnedle byste byl od některého
přísného vojína za palce u nohou pověšen!”
„Slíbil jste Jestřábe, že se nikdy neopi
jete více, budeme-li se nalezati na pocho
du,” pravil markytán mírnějším již hlasem.
„Eh, co Parde,” odvětil Jestřáb, jak
Double od svých přátél pro své bystré, slí
divé oko nazýván, „nalezá-li se člověk ve
sboru McClellanově, nikdy nemůže věděti
kdy se nalézá na pochodu a kdy ne. Kdy
zase vyjdeme?”
„Zítra za svítání.”
„Doufám, že budeme mí ti lepší výdělky
než v bažinách Chicahominy!”
Dýmka a tabák markytána ležely na
bedně a Jestřáb za slov těch klidně si na
cpal do dýmky a počal kouři ti.
„Každý se domnívá,” pokračoval pak,
„že malý Mac (přezdívka daná McClellanovi) jest velkým generálem. Kdyby ním
byl, nebyl by býval se svou armádou obkročil řeku Chicahominy. Byl by nechal
vojíny své po ženském spůsobu jeti po je
dné straně řeky. On však jest jedním z
vašich markytánských generálů.”
„A to jest také nej lepší druh generálů,”
mínil markytán zastrašen svým společní
kem.
„Co pak vlastně ví naší generálové o
válce?” pokračoval Jestřáb. „Stonewall
Jackson jest jediným mužem z obou stran,
jenž má dvé nohou.”
„Nemluvte takto, sice nás utratí,” zaše

ptal markytán. „Všichni jsou po malém
Macovi potřeštěni.”
„A za to se může poděkovati Pope-ovi.
Po velké Bakerově peci každé ohniště se
zdá býti chladným místečkem.”
Jestřáb položil dýmku na bednu, vlezl
si vzadu na vůz a natáhnul se.
O několik dní později markytán a po
divný jeho společník nalézali se, vlnou
válečnou jsouce unášeni, na cestě ku An
tietam.
Jestřáb byl z póla opilý téměř po celý
ten čas, dnem i nocí. Však podivno, jak
mile počal větřiti rebely, stále více a více
střízlivěl. Zdálo se, že vyhlídka na bitvu,
vzbuzuje v něm nelidské jakési potěšení.
Dne 15. září rozestavilo se vojsko naše
po levém břehu řeky Antietam. Toto bo
jiště, na něž sever i jih s chloubou pouka
zují, vyznamenává se svou jednoduchostí.
Jest to parallelogram, na jihu a západu
ohraničený žlutým Potomacem a na výcho
dě bahnitou řekou Antietam. Jediné mě
sto, Sharpsburg, uprostřed. Rovnoběžně sřekou Antietam mýtní cesta, kteráž paral
lelogram skoro ve dví přetíná a pak se
obrací ku Hagerstownu( na severozápadu a
ku Harper’s Ferry na jihovýchodu. Od
řeky Antietam půda se zvedá k zalesněné
mu pahorku a sklání se zase ku Potomacu,
Rebelské řady táhly se podle mýtní cesty;
pravé jejich křídlo opíralo se o Potomac a
křídlo levé rozvíjelo se v jisté vzdálenosti
nad Sharpsburgem a dotýkalo se téže řeky.
Snahou McClellanovou bylo obrátiti levé
křídlo Lee-ovo. V odpoledne dne 16. září
Hookerův sbor překročil řeku Antietam,
aby podal Lee-ovi výstrahu o očekávaném
přepadnutí.
V ten den Jestřáb vzdor naléhavým
prosbám svého společníka zanechal obcho
du a odešel. Byl nyní zcela střízlivý, zdálo
se však, že si slibuje nemalou radost z ukrutného krveprolití.
Na západní straně mýtní cesty nalézalo
se návrší na sever od řad rebelských, jež
vévodilo postavení tomu, které bylo zauja
to levým jejich křídlem. Na tomto návrší,,
jež uniklo pozornosti velitelů obou stran
válčících, nalézal se ráno v den 17. Jestřáb,
jenž se mohl honosit! okem vojanským.
Brzo spočinulo oko jeho na zástupu vojska
beroucím se lesem. Bylo to 18,000 mužů
Hookerovýcb vrhajících se na 4000 mužů
Jacksonových.
Výraz ďábelské radosti zohyzdil obličej
Jestřábův. Neměl sympathie ani pro jednu
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ani pro druhou stranu. Sbory Hookerův větru večerního mísil se v nářek a sténání
a Jacksonův se srazily jako dva protivné umírajících a mlčelivé, neproměnlivé hvěz
mraky. Jestřáb se krůtě pousmál a za dy shlížely s oblohy v němém údivu dolů
na strašnou, však rychlou sklizeň mečem
mručel:
„Když loď se stroskotá, žralok slaví přivoděnou.
Jestřáb na cestě své nebyl nečinným.
hody.”
Hodinu po hodině stál tu, pozoruje stří Kdykoliv mu šat mrtvého vojína prozradil
davé štěstí obou bojujících stran. Hooke- důstojníka, vždy se k němu sklonil a ry
rův sbor brzo se rozprášil. Mansfiélaův byl chlou rukou oloupil mrtvolu o hodinky,
mu poslán na pomoc, následován jsa Sum- prsteny neb peněženku. Sebrav pak něco
merovým. Bylo patrno, že se celájrebelská těchto věcí, ukryl je vždy na nějakém vý
značném, snadno poznatelném místě a poarmáda soustředuje na levém křídle.
„Kde jest Burnside?” zamručel .Jestřáb. k ačoval zase v hanebném svém díle.
„Museli zrovna vystrčiti strašáky, že se
Brzo po půl noci dostal se ohavný lupič
boje nesúčastní!
na místo poblíž „Dunker’s Churcli” na zá
A v skutku měl
pad od mýtní cesty,
pravdu, neboť na ji
kteréž označovalo
poslední úspěch na
hu dvě sta rebelů
zdržovalo celé naše
šich vojů.
levé křídlo.
Pohyboval se smě
le, ale zároveň ostra
Před polednem
žitě, neboť jeho živ
byly sbory Hooke
rův a Mánsfieldův
nost, ačkoliv z hustá
ochromeny.
Sedgprováděna, netěšila
wickova divise sboru
se přízni poctivých
Summerova byla
vojínů; pojednou po
spláchnuta čerstvým
střehl muže, jehož
počínání jej opráv
vojskem přivolaným
z pravého křídla Leeňovalo ku domněn
ova. Ale nepřítel zle
ce, že jest jeho sou
byl zakoušel. Sbor
druhem v „povolá
Jacksonův byl skoro
ní”.
na dobro zahuben a
Jestřáb přiblížil
za soumraku bylo
se ku příchozímu a
levé křídlo rebelské
tázal se jej jak se mu
Franklinem zapuze
daří. Cizinec pohled
no blíže Sharpsburnul naň s výrazem
gu. Kdybychom byli
lásky a ducha nepří
E. Zola.
rozestavili dělostře
tomnosti; bylo patr
no, že není úplně
lectvo na návrší, z
něhož Jestřáb boji
při svých smyslech.
přihlížel, byl by silně prořídlý voj Lee-ův
„Jsem generál Blake,” odvětil. „Hle
nám na milost vydán býval.
dám svého bratra.”
Když slunce nad dokončujícím se bojem
Důstojník odcházel a věnoval zase svou
zapadalo, vzal na se obličej Jestřábův vý pozornost obličejům padlých vojínů.
raz divé šelmy; muž zasmál se surově a
Podivný pocit zdál se ovládati srdce lu
zvolal:
piče. „I já,” zamručel, „i já hledám mého
„Půjdu loviti v moři krve!”
bratra. ”
9
Po slovech těch spěchal s návrší na bo
Za slov Jestřábových důstojník pozved
jiště. Když pozorovací své stanoviště o- nul tak aby jim v obličej mohl pohlednoupouštěl, vyletěli dva krkavci z nedalekého ti, dva muže, kteří leželi v malé vzdáleno
stromu a skřehotání jejich pronikavě se sti od celé skupiny padlých. Sotva že
rozlehalo okolím.
Jestřáb, jehož zraky stopovaly počínání
Jestřáb spěchal přes pole děly zbiázdě- důstojníkovo, shlédnul jeden z obličejů, již
ná. Kráčel po udupaném obilí skropeném přiskočil k němu.
krví padlých bojovníků. Jak hrozná tu
Položení obou mrtvých mužů bylo divné.
provedena od rána změna! Mírný šelest Mladší z nich držel v levici smačkané psa-
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tdí i zdálo se, jako by starší byl býval usmr

cen od mladšího při pokusu o zmocnění se
psaní toho. Oba, jak zřejmo bylo, byli
důstojníky severními.
V obličeji Jestřábově objevil se výraz
zájmu skoro lidského. Zmocnil se psaní a
bystrýma svýma očima přečetl jeho obsah.
Zachvěl se na celém tele.
„Či dosud boha nějakého—či dosud vlád
ne bůh?” zašeptal. Prohledal mrtvolu dru
hého důstojníka a podle psaní u něho na
lezených seznal, že to plukovník Gallatin.
Zastrčil psaní obou padlých do své kapsy,
.ale jinak mrtvoly neoloupil. A pak stál tu
hodinu po hodině jako socha, zraků svých
s mrtvol neodvraceje. Když konečně den
rozbřeskovati se počínal, nebylo v obličeji
mužově po výrazu divokém ani sebe menší
stopy. Jediné jen slovo přelétlo přes jeho
rty:
„Možná!”
A za svítání nastoupil krokem, jenž vzdo
roval únavě, cestu do Washingtonu.
Přibyl do města tohoto, pozeptal se po
• obydlí plukovníka Gallatina a bez odkla
du zazvonil u dveří domu.
„Povězte své velitelce,” pravil služební
ku, jenž mu otevřel, „že jí přináším zprávu
, o Davidu Double-ovi.”
Místo odpovědi paní Gal lati nová seběhla
sama po schodech dolů a vtáhla podivného
hosta do pokoje společenského. Aniž by
slova promluvil, podal jí psaní a pohlížel
jí v obličej. Byl to obličej, jenž svědčil o
mnohých dnech slastných i strastných a
jehož krása byla bezvadná.
Sotva že paní Gallatinová přečetla psaní
jí podané, upřela na Jestřába pohled pro
nikavě zkoumavý.
„Davide, odpusť mi!” zvolala a sklesla
mu k nohoum. Byl to výjev podivný: dáma
v bohatém, nádherném šatu klečící u no
hou muže, jenž ještě před několika hodina
mi olupoval mrtvoly padlých vojínů—výjev
to, jehož vysvětlení s naší strany každý
čtenář požadovati by byl oprávněn.
Psaní bylo prosté a obsahovalo jen tato
slova:
„Zítra budu svoboden. Poletím k Tobě
na perutích, lásky!
David Double.”
„Editho,” pravil Double, pohlížeje přís
ně na ženu u jeho nohou klečící. „Editho,
neobdržela jsi nikdy psaní mé?”
„O běda!” zaštkala žena. „Ukázali mi
psaní správce vězení, v němž jsi byl držán,
psaní oznamující, žes byl usmrcen při po
kusu o litěk!”
v

?,Podvod!” zvolal Double rozhorlen.
„Roznemohla jsem se následkem zprávy
té—nepochybovala jsem ale o její pravdi
vosti! Odvezli mne odsud a za dlouhý po
tom čas, domýšlejíc se, že jsi mrtev, pro
vdala jsem se........”
„Za svého manžela....... ”
„Nemám manžela.”
„Pravdu díš,” pravil Double. „Plukov
ník Gallatin byl včera usmrcen.”
„On mne podvedl; nebyl nikdy mým
manželem!” zvolala vdova divoce.
„A tvůj otec?” tázal se Double.
,,I on jest mrtev,” odvětila a propukla v
pláč. ,,Na smrtelném svém loži mne prosil
za odpuštění. Kdybych byla věděla vše,
byla bych mu odpuštění odepřela.”
Sklesla do křesla a zakryla si rukama obličej.
Když tu tak Double stál, pohlížeje na
plačící dámu, obrazy mladých jeho let,
zdánlivě tak blízké a přece tak vzdálené,
jeden za druhým před duševním jeho zra
kem se vynořovaly. Jsa synem kazatele
církve škotských presbyteriánů, nadobro
osiřel v patnáctém svém roce. Vystěhoval
se do Spojených Států a stal se úřadníkem
bankéře. V dvacátém svém roce setkal a
seznámil se se sličnou dívkou, Edithou
Tappancvou i zahořel k ní prudkou vášní,
kteráž s její strany byla opětována. Otec
její, velkoobchodník, nalézaje se na pokra
ji záhuby finanční, padělal směnky, aby si
pomohl z okamžitých nesnází. Double byl
mladý, sebeobětavý muž a aby zachránil
rodinu své vyvolené před záhubou i potu
pou, přiznal se, *že on sám podvodu se do
pustil. Trest vyměřený mu byl poměrně
nepatrný i bylo ujednáno, že pojme Edithu
za manželku a že s ní odjede do nové nějaké
krajiny, jakmile si trest nezasloužený od
bude.
Dříve však než Double trest si odpykal
— jak nyní vyšlo na jevo — otec Edit-hy a
bohatý jeden její obdivovatel, plukovník
Gallatin se smluvili a podali jí důkazů, že
mdenec její jest mrtev. O rok později se
provdala Editha za plukovníka.
Den před svým propuštěním z káznice
dal Double jednomu ze svých sp< luvěznů,
jemuž k útěku pomohl, psaní svědčící Edithě. Bídák psaní mu svěřené neodevzdal,
nýbrž seznav jak se vlastně věci mají, po
držel je pro sebe, aby mohl z plukovníka
kořistiti podstatnou výhrůžkou, že prozra
dí jeho ženě klam na ní páchaný. Donutil
plukovníka k tomu, že mu dal ve svém
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pluku místo důstojníka. Byl to pokus plu
kovníkův o ukradení psaní tohoto zraně
nému důstojníku, byl to jedině tento pokus,
jenž přivodil smrt plukovníkovu. Držitel
psaní, chtěje toto podržeti, vytáhl bambit
ku a střelil plukovníka do srdce.
Účinek na Double-a všeho to, co pova
žoval za hanebnou zrádu Edithou na něm
•spáchanou, byl věru strašný. Pád jeho
byl tak značný jako byla jeho výše. Nalé
zal prapodivnou radost ve všem nejhaneb
nějším a nejponížujícnějším. Od té chvíle,
kdy byl propuštěn z vězení, neviděl Edi-thu kromě ono odpoledne ve Washingtonu,
kdy ji pěstí v obličej udeřil.

Nyní však paní Gallatinová k němu
vzhledne. Následuje vysvětlování prová
zené slovy plnými něžnosti, Double-ovi zdá
se, jako by zlá ta leta a jejich účinky jako
šupiny s těla jeho spadaly.
Mezitím co mluvili, vběhnul hošík čtyř
letý do pokoje.
,,.Jak se jmenuje?” tázal se Double.
„David Double,” odvětila ona± „Nyní
vím, proč svého syna nikdy jmenem ne
volal.”
Tulák propukl ve vzlykot.
O rok později slavili oba sňatek a nikdo
by v skromném lidumilu Double-ovi nepo
znal tehdejšího o mrzel ce a ne ur valce.

• -PANENSTVÍ.
(ZE3Z. "W. LOrrG-FZLIjOW )

ívko! v jejíž hnědém zraku
leží stín, jak za soumraku,
když je nebe bez oblaků.

Ó ty zbožné, dobré dítě,
život spády má a sítě,
strast a stáří dohoní tě !

Vlas tvůj, jako slunce skvělý
v jeden zlatý proud se celí
jak by jarní vody spěly !

Jako sladké hudby hraní
k polednám se jitro sklání,
a máj v Červen z nenadání.

Stojíš nohou, která váhá,
kde se potok v řeku vzmáhá,
v klidné ženství dětskost blahá!

Haluzkou jsou léta dětí,
v jejíž květy ptáci sletí;
stáří sněhem těžkou snětí.

Zraky tvé, jak by se bály,
hledí na ten potok malý,
na tu širou řeku v dáli.
Hluboká a tichá splývá
před tebou ta řeka snivá,
krásná, jako ve snech bývá.

Sbírej tedy květ pln něhy,
který mládí vroubí břehy,
než ty chladné přijdou sněhy,
t
Lilii nech v ruce kvésti,
branou z kovu muž’ tě vésti
kyn té čarné ratolesti.

Proč teď váhat v říše jiné,
když ti ve snu anděl kyne
v elisejské luhy stinné?

V zármutku a křivdě, lkáni,
chovej v srdci rosu ranní,
na rtech pravdy usmívání

Vidíš stíny, jak se rojí,
jako holub, jenž se bojí
sokola nad hlavou svojí?

A ta rosa mládí skane,
jako balšám v srdce zdrané,
sen jak v srdce uondané.

Slyš ty hlasy znící kvapejn,
které my už sotva chápem,
ohlušeni bouřným slapem.

A ten úsměv slunce vloží
v mnohé srdce zdrané v hloží,
neboť ty jsi úsměv boží!

Prelozil J. V. Sládek.

► ORAKUL FAITH LEFFISGWELLOVY.
FottídJ-ca. -z acb tsoj-ů. za, neoivlsloBt osad. a.xxxerio]cý-clx.

(Z angličiny přeložil Gust. B. Beiš 1.)

EDALEKO od srázné propasti, do
níž se vrhá hlučící řeka Yantre,
poblíž staré části města Norwich nalézá
se rodné místo muže, jehož jména v
zemi naši nikdy nemůže býti zapomenu
to. Skoro jedno a půl století uplynulo
od té chvíle, kdy muž ten se zrodil a po
krok zlepšovací skór.) na dobro za.iladil
všechny stopy prvního jeho domova.
Před nedávném nalezena v místech
těch starožitnost, vzhledem k níž v prv
ních letech našeho století kolovala zvlášt
ní tradice. Byla to stará studně,jíž nalezli
jistí dělníci pod mnohaletým nahromadě
ním drnu a rostlinstva Starobylé zdivo
rozpraskalo a sesulo se do vnitř, dno
bylo suché a na něm nalezena věc tak
zvláštního tvaru, že odložena stranou,
aby později důkladné prohlídce byla po
drobena. Rez a kaz téměř stoletý zne
tvořily podivnou tu věc, zůstávala však
dosud taková pravidelnost obrysů a ta
kové známky zúmyslnosti v jejím utvá
ření, že bylo patrno, že to ruční práce
některého muže, kteráž byla vhozena do
studně. Dělníci oškrabujíce nález chvil
ku svými noži, odhodili ho co věc bez
cennou, avšak pán, jenž nalézal záliby v
starožitnostech, domohl se nálezu a tr
pělivou prací navrátil mu něco dřívější
jeho podoby — alespoň tolik, že nabyl

přesvědčení, že to poprsí Jiřího III.,
krále anglického a že bylo s nemalou
dovedností vyřezáno z kusu dubového
dřeva. Takové sošky králů jim vlád
noucích za dob osadnických často byly
v osadách vystavovány nad vraty hos
pod a nad vchody do budov, v nichž jmé
nem královým spravedlnost vykonávána.
Milovníku starožitností zdál se bytí
nález velmi cenným, neboť byl přes věd
ce i, že to není nic nepatrnějšího než
předpovídáš staré studně, v jehož jsou
cnost mnozí ze starých osadníků pevně
věřili a jehož mlčelivé věštby byly
vykládány a tlumočeny osobou, jíž se
každý strachoval pro její zázračnou
schopnost v takovém tlumočení. Bylo
to nepochybně toto dřevěné zobrazení
krále, jež uváděno ve sp >jení s podivnou
tradicí, jak vyprávěna v letech nápotomních. Byl to orakul Faith Leffingwellovy.
A tuto jest tradice sama:
V jedno ráno na počátku podzimu
roku 1772 přicházel po p >štovní cestě
vedoucí od přístaviště Chelsea při ústí
řeky Temže ku důležitým ves ličkám se
verním, sličný, čilý mladý muž. Ačko
liv nebyl velký, byl přece jen hřmotné
postavy. Krok je io prozrazoval obrat
nost, ráznost a překypující zdraví. Krok
jeho byl rychlý a silný, ačkoliv nohy
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jeho vězely v těžkých jízdeckých botách, naskytne se mi mnohem lepší zaměstná
lesklými ostruhami opatřených. Zdálo ní než jest toto vojáčkování!1’
se, že nedávno seskočil s koně a zvíře
Stál tu pohlížeje na domov svého dět
své někde byl zanechal. Dlouhý kabát ství a rty jeho se zkřivily, jako by klid
jeho byl zaprášen, jako by muž byl jel né toto místo jen vzpomínky pohrdavé v
ze značné vzdálenosti.
mysli jeho vyvolávalo. Pak se zase po
Mladý muž se zastavil na cestě a s usmál—tentokráte s jakousi rozmarností.
patrným zájmem pohlížel naprostý, pev
,,Tamto jest stará studna pod jabloní
ný dům s prejzovou střechou, který stál a okov jest utržen. Hahahá! Pořádně
v jisté vzdále
jsem je tehdy
Touha.
postrašil. Zda
nosti od silni
liž pak staré
ce uprostřed
plochého role,
ho Leffingwelv jehož pozadí
lasoška krále
Jiřího dosud
ve vzdálenosti
asi tisíce yar
se nalézá nar
dů se táhl pří
dně studny,
krý zalesněný
kam jsem ji
břeh. Když
vhodil ze msty
pak se okolo
za to, že mi
sebe rozhléd
staroch ten po
řádně vyprás
nul, poloviční
úsměv prokmi
kal?”
tnul jeho přís
Mladý muž
nými drsnými
zamířil rov
nou cestou ku
rysy a zároveň
dal muž my
staré studni a
šlénkám svým
nahnuv se přesprůjevu.
tlící vroubení
,,Dobře jsem
nahlížel pozor
ně dolů. Voda
jednal, opou
štěje toto mí
byla čistá, ač
koliv hluboká
sto, ačkoliv to
mé rodné mí
a tam na dně
Už
to
není
k
vydržení
tady,
nemohu
ničeho
vydělat
a
do
viděl slabé
sto a výtečná
Ameriky mi pas dát nechtějí, že se musím ještě stavět na
půda. Dobře vojnu, kdyby už pán bfib se mnou nějaký konec udělal a rysy lidské po
jsem jednal, vzal si mne na onen svět abych se aspoň s nebe na tu A- doby, jež ná
odříkaje se meriku podíval.
sledkem zá
rolničení.
chvěvů vody
podivné
úšklebky
činiti
s
e
zdála.
Balil V pov°lání tom není ráznosti a
,,Jest tam dosud a zdejší lid říká, že
látka z níž pozůstávám, jest schopna lep
ších věcí; ano i lepších věcí než bylo vy předpovídá osud Jací jsou to blázni,—
zbožní tito lidé.”
rábění pilulek v lékárně, již jsem vNew
Mladý muž chtěl studnu opustiti, když
Haven byl zřídil. Však příznivá má jej pojednou ženština podivně oblečená
příležitost — ta leží ještě v budoucnosti. zastavila.
Nejsem již dnes velitelem gardy guver
,, Do volte, pane Benedicte, abych vám
nérovy? A prvé než uplyne mnoho dnů, hádala o-ud,” pravila. ,,Znáte mne —
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jsem stará Nancy. Znám vás, ačkoliv
tomu již dlouho, co jste odsud odešel.”
,,Vy ještě žijete, Nancy? Na mou tě
věru, myslel bych, že byste již dávno
měla meškati v kruhu sobě rovných na
onom světě! Jen s chutí do toho! Jaký
jest můj osud?”
Stařena nahlédnula do studně a obrá
tíc se pak k mužis pohledem, jenž měl
býti strašným, jím však ani dosti málo
nepohnul, pravila:
,,Budete velikým — budou vám ale
klnouti!”
,,To že povídá váš orakul? Vyřiďte
mu, Nancy, nejpěknější mou poklonu a
řekněte mu, že nevěští věcí podivných.
Budu velkým a proklínán jsem již byl
každou zdejší osobou, kteráž mne znala,
co mladíka. Hleďte odbýti tajuplné své
zbožiu pošetilých zdejších děv, Nancy.”
,,A přec jest má předpověď pravdivá,
pane Benedicte. Lépe by vám bylo,
kdybyste dnes v této studni vyhledával
i nalezl smrt.”
, Jdižiž k ďasu!” zvolal.
Pak spěchal odsud ani dosti málo neznepokojen nesmyslem tím, neboť stra
chu v pravdě neznal. Přišel do klidné
obce za jistou záležitostí i přál si vyříditi
ji, aby ještěu večer mohl nastoupiti ces
tu zpáteční do NewHavenu.
Kráčeje dále po silnici, na pravo ani
na levo se neohlížeje, blížil se nízkému
•červenému domu farrnerskému, jehož
průčelí čelilo k úzké stezce a strana jeho
ku hlavní cestě. Z venčí zřízen velký
komín, kterýž vyčníval daleko na stezku,
tak že osoba kráčející po této, nemohla
«odnikud býti vidina. Mladý muž kráčel
zrovna proti komínu, pak náhle se za
stavil a ustoupil několik kroků, nazpět.
Spatřil u okna v pokoji za komínem se
nalézajícím něco, co si ještě jednou a
lépe chtěl prohlédnouti, aniž by byl vy
rušován. Slabé hrčení unikající z okna
částečně otevřeného prozrazovalo, že
někdo uvnitř pilně se zabývá předením.
.■Sejmuv pro větší pohodlí klobouk, mla

dý muž opatrně nahlédnul okolo rohu
komínu a tak na okamžik neb dva spo
činuly oči jeho na dívčí postavě. Byl
to věru zjev spanilý. Mladá dívka sklá
něla se tu ku kolovrátku, vřetenem
obratně zacházejíc a bílé, oblé, obnažené
ruce důlkovité nevědomky pozorovateli
svému ukazujíc. Obličej její byl spanilý
a profil jeho ušlechtilý a bezvadný, jako
by byl z mramoru vysekán. Dlouhý,
temný rozpuštěný její vlas splýval jí po
jedné straně přes rameno.
,,Sličná to děva, na mou věru,” pra
vil mladý muž pro sebe. ,,Kdo as to
jest? Býval to dům squire-a Leffingwella. Zdaž pak by přísný starý ten Puri
tán mohl vypěstovat! zde takovou kvě
tinku? Však to vyzvím! Zjev děvy mne
vskutku oblažuje.”
Pověděv to, předstoupil, tak že děva
jej spatřiti mohla; pozdravil ji ušlechtile
i uctivě
„Promifitež, panno, že vás tak neo
maleně vyrušuji; byla jste však tak po
hroužena ve své předivo, že jste mne
nespozorovala, dokud jsem nepromluvil. (í
,,Komín ukrývá všechny, kdo přichá
zí po silnici a jen málo kdo přichází po
stezce na této straně,” pravila.
Za slov těch pohlížela pátravě, ale
skromně na cizince, jako by přemýšlela,
kdo by zdvořilý tento muž mohl býti.
I on na chvilku nechal spočinouti pátra
vý svůj pohled na dívce a pak s úsmě
vem i se spůsobem tak ušlechtilým, že
nebyla ani dosti málo poplašena, přistou
pil blíže k ní i podával jí ruku. Nepřijala
ruky jeho, nýbrž udiveně naň pohlížela.
,,Paměť má tedy jest lepší vaší,”pra
vil, jednu ruku dosud jí podávaje, kdežto
druhou se opíral o římsu u okna. ,,Já
vás nyní poznávám a přičiním se o to,
aby i vy jstesi na mne vzpomněla. Před
lety vyšla tamto na ono pole dolů k po
toku malá dívka oblečená v jasně Čer
vený šat a rozzuřené zvíře bezmála ji
nabodlo na své rohy, když mladý jun
se ji uchopil a bezpečně ji přenesl přes
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kamennou zeď. Vy jste byla onou ma te jen do vnitř a buďte vítán při svénr
lou dívkou.. ..”
návratu, pane Benedicte.”
Obličej její se vyjasnil a dívka po
Povstala a odešla aza chvilku slyšel,
hlédla na mladého muže s výrazem sr jak odstrkávala závoru u dveří; stála tu
dečností.
nyní na prahu, podávajíc mu ruku svou.
,, A vy jste byl velkým hochem, jenž
,,Nemohu uvéřiti,” pravil, když se
mne zachránil. Jste to opravdu vy, byli uvnitř octnuli, ,,nemohu ani uvěři
pane Benedicte, ačkoliv velice se lišíte ti tomu, že byste měla býti mou malou
od v paměť mou vštípeného obrazu ono družkou Faith, kteráž mne jednou po
ho hocha, jenž mne zachránil a jehož řádně vykrákala za vlasy, když jsem ji
zlomyslnost — jak otec můj děl — roz- pozlobil.”
,,A oprav
zuřila zvíře.”
,, Ano,” od
du, pokud pa
větil on, smě
měť má sahá,
je se. ,, Pa
vždy jste na
matuji se, že
lézal velkou
zálibu v tom,,
jsem zvíře to
mohl-li jste
trýznil Obá
někoho pozlovám se, že
biti.”
tropení ne
zbedností teh
„Tak as
dy bylo mou
poň lidé o
kr atochvilí.
mně říkáva
Já však za to
li,” pravil ry
odpykal. Za
chle. ,,Vím
chránil jsem
že jsem se ne
těšil přílišné
vás a dovolte
vážnosti,
když
mi, panno
Faith, říci, že
j s e m odsud
odcházel — a
nikdy jsem
nevykonal
jmenovitě váš
'Františkán.
Berete si Mařenku z lásky anebo s přinucení?
otec nebyl
lepšího činu a
Matěj. Já si ji neberu z lásky ani s přinucení.
mne naklo
že jsem za to
Františkán. Snad nechcete udělat nějakou hloupost a
něn. Doufám
s důstatek od vzít si ji bez lásky?
Matěj.
Prosím,
velebný
pane,
já
za
to
nemůžu,
ta
hlou

však, že on
měněn vidě
post je v našem rodě dědičnou,mft| tatínek taky neměl ma
zapomněl mé
ním, jež jsem minku rád, kolikrát ji nafackoval a vzal si ji přec.
z lomy sin osti
měl před
chvilkou, spatřiv a pozoruje vás sedící a vy, vy zajisté že jste m ie nevzpomí
při práci, aniž byste si byla vědoma, že nala s neláskavostí!”
jste pozorována.”
,,Zajisté že ne, nepovažujete-li za ne
Pohledla nan rychle, nikoliv ale s ne laskavost, pakliže jsem na vás vůbec
volí, že si dovolil učiniti jí takovou po nevzpomínala,” pravila s takovou hra
klonu, nýbrž proto, že nebyla zvyklá tak nou škodolibostí ve svém hlase, že bylo
náhlým a upřímným projevům přízně. patrno, že jen žertuje.
,, Přijmete nyní ruky mé, panno
,,Bylo by věru neláskavo, kdyby byla
Faith?” tázal se.
pravdou, co jste právě tvrdila; vím však,
,,Ano, však nikoliv skrze okno; vstup že tomu není tak. Doznejte jen, panno,
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že jste si někdy vzpomněla na zlomysl
ného Benedicta.”
„Nuž tedy ano: někdy, byla-li upo
mínka na vás oživena,” nemile připou
štěla děva.
„Oživena! Kým neb čím?”
„Viděla-li jsem rozzuřeného, řvoucí
ho býka, nemohla jsem ovšem jinak než
vzpomenouti mého zachránce.”
,, A mnoho jste jich viděla?”
„Jednoho.”
„Vzpomenula jste mé osoby tedy
pouze jednou?”
„Možná, že ještě jednou!”
„Kdy?”
„Když jsem náhodou kráčela okolo
staré studny v zahradě vašeho otce.”
„Stará studna,” pravil přemýšleje.
„Jak ta vám uvedla mou osobu na
mysl?”
„Zajisté že se pamatuje na to; když
jste mne dovedl ke studni a vážně i s
hrůzou ve svém obličeji jste mi šepotal,
ukazuje do studny: „Buď ticha, Faith,
sice sluha ďáblů se vynoří i vezme tě” a
pak jste mne přemluvil, abych se podíva
la dolů a já opravdu zřela podobu lidské
neb ďábelské tváře i prchala jsem zdě
šením křičíc, mezitím co vy jste se po
smíval mému strachu.”
„Smál jsem se jen své pošetilosti.
Nemám příčin obávati se obyvatele
studny. Docházíte k ní nyní ještě?”
„Nebyla jsem tam od té doby nikdy
více!”
„Měla byste tam choditi. Staré to
chlapisko tam dosud jest. Objevilo se
dnes ráno na mé zavolání a povědělo
staré Nancy Kiggsové strašné o mně
věci. Ručím vám za to, že půjdete li
tam, osud váš vám předpoví. Znám toho
sluhu ďáblova příliš dobře.”
Podívala se naň podivně, neboť se jí
zdálo, že tato řeč lehkovážná úplně
ospravedlňuje pověst, jakouž tu o sobě
byl zanechal, když odsud odešel, aby se
jinde usadil. Divila se tomu, že vůbec
někdo, i muž tak zmužilý, můžemluviti

lehkovážně o věci tak strašné. „Jest
tak podivným mužem, jako býval po
divným hochem!” pomyslela si. „Ne
strachuje se ničeho viditelného ani ne
viditelného nyní, jako se nestrachoval
ničeho ve svém mládí.”
Ačkoliv nemohla opomenout projeviti mu v duchu onen respekt, kjakémuž
nabádají činy odvážlivé a ačkoliv vidě
la, že nabyl některých těch ušlechtilých
spůsobů propůjčovaných dobrým vycho
váním, přece jen se ho obávala a když
pošinul křeslo své blíže k ní, odtáhla
ona křeslo syé s patrnou zúmyslností,
kteráž jej rozesmála, ačkoliv jej netěšila.
Děva uchýlila se tak před ním za velké
kolo svého kolovrátku. Nelíbily se jí
velké jeho oči, ačkoliv byly zářivé a ona
s žalostí seznávala. že jest stále pokou
šena v ně pohlížeti.
„Panno Faith,” pravil mladý muž,
„jest tomu deset let, co jinde se zdržu
ji a když jsem odcházel, byla jste děv
čátkem sedmi- neb osmiletým. Takovou
jsem si vás vždy představoval. Tak so
bečtí a neuvažující i zapoměnliví jsou
mužové pilně zaměstnaní.”
„Byl jste takřka již mužem, když
jste odcházel, pane Běnedicte.”
„Pravdu dítě, neboť jsem čítal zrov
na jedenmecítma let. Mojí vojíni říkají,
že dnes sotva se zdám býti starším. —
Však jedno vám povím, panno, vy ne
měla byste lepost i ušlechtilost svou
skrývati v této mrtvé obci. Zajisté že
den co den dům váš nikdo némine,
leda nějaký ten výrostek farmerský.
Měla byste přijití do New Havenu, kdež
byste poznala veselí i šúm života čilého.”
„Neznám tam nikoho, kromě jed
noho.”
„Máte tam přátel?”
„Ano, jednoho ze žáků tamnější vyš
ší školy.”
„Ó — jednoho z těch bledolících vý
rostků,” pravil s úsměvem, jenž byl
spíše posměškem. „Nedbejte jich, má
malá družko. Děvy takové, jakou jste
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,,Také podobně soudím; ozbrojte se
vy, jsou určeny pro muže statečné i sil- i
však
pancéřem práva, abyste byl doko
né a takových nenaleznete mezi knihokazy.”
nale vybaven.”
Rozmlouvali spolu chvíli; mladý muž
,, Nathan jest i statečný i silný,” od
vyprávěl, že si kůň jeho urazil podko
větila děva.
Pousmál se a to tak pohrdavě, že vu, kterouž mu kovář nyní znovu při
byla podrážděna. Host dotazoval se pevňuje a že si vyšel pěšky, aby vyřídil
na to po starých známých i rozmlouval jisté záležitosti.
o té době dávné, kdy si spolu hrávali.
,, Vrátíte se tedy touto cestou z veče
Brzo na to vstoupil její otec, přísně sl· ra,” pravil squire. ,,Zastavte se tu a
prohlížeje ci
povečeřte s
námi.
Rád
zince, až mu
Faith povědě
bych s vámi
o válce více
la, že mladý
pohovořil. —
muž jest dáv
ný jejich sou
Dozvíte se ve
velkém va
sed, Arnold
šem městě ví
Benedict.
ce než my zde
,,A váš
pokušitel,
na samotě.”
Mladý muž
squire,” pra
vil Benedict.
pak odešel.
Později by
, ,Však jste
la
děva pilně
mne jednou
pořádně vy
zaměstnána u
svého kolo
trestal.”
,, Ano.ano,
vratu, když
Benedicte, bý
tu přijel až k
oknu jejímu
val jst^velmi
Doktor.
Tak
vy
si
stýskáte
na
žaludek,
že
vás
tlačí;
nejedl
jezdec. Volal
z 1 o v o 1 ným
jste nějaké kysflé okurky?
hochem a nena ní hlasem
Sedlák. Prosím pane doktore jedl,ty byly ale za chvíli venku.
něžným:
sčíslněkráte
Doktor. Tak co by to mohlo být?
,,P a n.n o
jsem vám
Sedlák. Ten môj soused mne dopaluje,toho chlapa mám v ža
ludku,
jak
si
na
něj
vzpomenu,
tak
je
mi
zle.
Faith,
panno
předpovídal,
Doktor. To je lehká pomoc. Kupte si pořádnou opici z pl Faith, smímže někdy špat zeňského. tak bude venku jako ty okurky. Já mou tchyni
ně skončíte. také měl v žaludku a jak jsem to udělal, tak jsem usnul a liž pak seskoJak jsem ale měl jsem pokuj, to je ten nejlepší prostředek.
čiti s koně?”
Uslyševši
doslechl pro
spíváte dobře 1 stal jste se mužem rozho hlasu toho, vzhléhla radostně k jezdci
dujícím ve své obci. Buďtež spravedli i zvolala, srdečně jej vítajíc:
,,Aj, Nathane, jste vy to? Zarmuco
vým, bojte se zla i budete mužem moc
ným, kdekoliv byste sídlil.Bude-liž pak v valo by nás, kdybyste nás měl minouti. Zaveďte svého koně do stáje Nathane
skutku válka s králem?”
a pak vstupte do vnitř, abyste viděl,
,, Bezpochyby.”
„A touží te-li pak po ní?”
jaké uvítání vás očekává.”
Mladík, štíhlý, vysoký jun seskočil
,,Dojde-li ku válce však o mně usly
šíte. Bylo mně řečeno, squire, že ve se sedla na zem a pak odváděl koně za
mně látka, z níž vznikají vojíni.”
prášeného. Hned na to se vrátil i na
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lezl Faith jej očekávající, stojící na vel
kém prasklém mlýnském kameni, jenž
sloužil za sqhod u hlavních dveří do
mových. Vztáhnula k němu obě ruce a
obličejem jejím pohrával úsměv, jenž byl
sladkou odměnou za mnoho mil jízdy.
Mladík pojal ji za ruce i podržel je ve
svých vlastních a ačkoliv stál na zemi a
ona na práhu, tak byl on vysoký, že oči
jejich se nalézaly na roveň, vyměňujíce
spolu na vzájem pohledy potěšení a ra
dosti. Květ něžné mladosti byl vdech
nul na líce mladého muže, jež byly sko
ro stejně sličné jako ony děvy. Oči jeho
byly velké, tmavé a bylo příjemnov ně
pohlížeti, neboť projevovaly poctivost a
zmužilost. Když byli spolu vyměnili
první slova pozdravná, děva jej, ruku
svou v jeho vloženu majíc, uvedla do
vnitř.
,,Cesta byla plna prachu a den par
ný, Faith,” pravil mladík, ,,nedbal jsem
však těchto nepříjemností.”
,,Musel jste býti tudíž mysle spokojene.”
,,Dobře víte, žejsem byl—neboťmysl
má zabývala se myšlenkou, že před ve
čerem zase uzřím svou Faith.”
,,A takovou spokojenost vám zjedná
vala myšlenka ta?” tázala se ona něžně.
,,Ovšem, že zjednávala a veždy bu
de. Myšlenka na vás musí mne těšiti
po celý rok budoucí, jenž uplyne, prvé
než zase budeme moci navzájem v oči
si nahlédnouti.”
,,Tak dlouhý čas?” tázala se s přízvu
kem slabé výtky.
,,Ano, Faith. Bude to poslední můj
rok v ústavě. Právě se nalézám na ce
stě tam. Po tomto roce budu moci vol
ně zužitkovati vědomostí nabytých, tak
že po svém návratu za nějaký Čas vás si
budu moci vžiti s sebou.”
,,V dalekou pozíráte budoucnost,
Nathane.” pravila s tak okouzlující tí
pej pavostí, že věru se nemohl dočekati
uplynutí měsíců a let oddělujících jej
od cíle jeho.

„Přál bych si, aby doba ta byla již
nadešla. Musíme však býti trpěliví.
Vím, že mne v tomto světě očekává dů
ležitý jakýs úkol. O tom jsem pevně
přesvědčen u vnitru svém a na úkol ten
také musím býti připraven. Mimo to:
toužím jen po příležitosti, abych darův
mi svěřených, mých schopností tak
mohl zužitkovati, aby Faith, má drahá
Faith s hrdostí na mne pohlížeti mohla.”
,,Co jste to pravil, Nathane? Mluví
te tak podivně, jako byste nemluvil ku
mně, nýbrž k někomu mně neviditelné
mu, na nějž však upřeni jsou vaši zra
kové!”
,,Byl liž jsem takto s duchem svým
nepřítomen, Faith má? Nedbejte toho!
Dlíti s vámi jest s mi klidem, mírem a
mysl má dobou poslední se zabývala
myšlenkami znepokojujícími.”
„Jaké jsou vaše nesnáze, Nathane?
Vždy tak jste usedlý — však dnes se
zdá, že duch váš jinam zalétá! Což ne
jsem zde po boku vašem?”
,,Ó ano, a jakou jest útěchou míti vás
podle sebe! Však rodičů vašich spatři ti
bych si přál! Dnes večer pak. slunko
až zapadne, dívati se budeme do těch
hvězd tam nahoře, jak za časů dřívěj
ších.”
„Squire Leffingwell byl potěšen pří
tomností mladého svého hosta. Bývalo
zvykem Nathanovým, když jezdíval tam
i zpět mezi svým domovem v obci Coventry, asi dvacet mil vzdá ené a školou
v New Havenu, ztráviti vždy noc mezi
lidmi těmi. Silný starý muž nalézal záliby
v mladého muže učenosti, v jeho střízli
vých návycích, i v mužné zdrželivosti,
jakouž se vyznamenával. Tak si jej za
líbil, že moudrým, obezřetným jsa mu
žem, s potěšením spozoroval, že vznikla
náklonnost, která slibovala dáti něžné
jeho květince, spanilé Faith silného ochrance v pravou dobu.
V tento den mnoho hovořil s Natha
nem o mracích, jež se nad vlastí jejich
stahovaly; o Samuelu Adamsovi a bur

cující jeho řeči a o statečných činech kových příležitost cli formalit. Starší
jejich bratří massachusettské kolonie v upřel své pronikavé tmavé oči na mla
Bostone. Staroch spozoroval, že Na dého studenta, nikoliv7 neslušně, přece
than vážně o všech těch věcech přemý však podivně a pak, vzpamatovav se,
šlí a že jest ovládán vroucím vlastene uklonil se hluboce. Mladší, stejně pev
ctvím,. Když pak Nathan s neobyčej ný a mužný vzdor svému mládí, opěto
ným nadšením a rozechvěním pravil: val tento pohled podivný se skoro na
,,Pane, mně v době nedaleké jest při pnutým výrazem dotazu. Pak opěto
souzena zvláštní důležitá úloha!” tak val i pozdrav. Ani jeden ani druhý
přesvědčujícím bylo vše v řeči i pohy nepromluvil.
bech mládcových, že stařec stejn" I
Když pak byli zasedli za stůl, zabo
čil hovor mužů
byl přesvědčen
na hrozící odboj
o pravdě slov
osad.
těch i odvětil:
„Dojde k to-K
„Nathane Já to
mu,” pravil pan
rna věřím a jsem
Benedict, „a ja
přesvědčen, že
ká nenaskytne
úkol svůj dobře
se tu příležitost
provedete!”
silným mladým
A stalo se pak
našim mužům
že zrovna na
krátko před ho
ku dobytí si slá
vy a ku hrdin
dinou k večeři uným činům. Nestanovenou dáv
ný jejich sou-ed
ní-liž tomu tak?”
pan Benedict se
tázal se obrátě
se k Nathanu.
navrátil.
„Nathane, ”
„Dojde k to
pravila Faith,
mu,” pravil Na
„náš dávný sou
than vážným hla
sed a velký můj
sem „a jak mno
soudruh z dět
há naskytne se
Pán: Prosím vás, lidičky, nebojte se o mne nic, vítr
ských let stojí
tu příležitost
mne neodnese.
pře 1 vámi. Pane
sloužiti
věrně
Lidi: Prosím, milostpane, my se jen bojíme, aby jim
ten deštník nevzal.
Benedicte, p\'tel
vlasti.”
o něm jsem před
Starší z mla
kratinkým časem mluvila, náhodou k dých mužů obrátil se s tak značnou
nám zavítal” a představila pak oba pohrdlivostí ve hlase, jak toho dobré
muže jmenem jednoho druhému.
jeho vychování jen připouštělo, k Faith
A v letech pozdějších, po celý svůj i pravil:
„Mladý váš přítel jest snílek!”
život nezapomněla děva podivné to se
tkání, jehož byla svědkyní. Zdálo se
Když pak se měli rozejiti, Benedict
na okamžik jen, že mladí muži jeden o promluvil k Nathanovi: „Něco mi na
druhém něco věděli, že se jim dostalo povídá, že dojde-li ku válce, že o nás
podivného jakéhosi pokynu, že pocítili obou bude mluveno. Ten dojem se
jakési předtuchy o tom, co se jim pozdě mne zmocnil, když mne panna Faith
ji mělo přihoditi a že pocit ten na chvíli vám představovala.”
„Jest věru podivno, že podobná myjim dal zat omenouti obvyklých, při ta
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Henka v tutéž chvíli v mé hlavě vznik
nula,” odvětil Nathan chladně.
Záhy z večera, dne následujícího,
když Faith seděla na témže místě, jež
v předcházející večer zaujímala po boku
muže, jejž nade vše milovala, zaslechla
hlas volající:
,,Faith, mé dítě, ó Faith !”
Znala hlasu toho i pravila:
„Co si. přejete, Nancy?”
,,Pojď a projdi se se mnou!”
Mladá dívka učinila jí po vôli, neboť
byla zvědava co jí tajuplné, podivné to
stvoření s vážným obličejem a se za
chmuřeným čelem chce sděliti.
,,Faith, Faith Leffingwellova,” pra
vila stařena,,,Nathan byl včera utebe.”
,,Věděla jste o tom, Nancy.”
„A pan Benedict byl též u tebe.”
,, Viděla jste jej ?”
„A setkali se dva ti muž’? Svedla
jsi je spolu?”
,,Ano; proč Nancy?”
,,Nathan tedy jest tím druhým mu
žem. Věděla jsem, že spatřím i dru
hého. Pojď se mnou Faith.’’
Stařena vedla dívku ku staré studni.
Zapadají slunce vrhalo skoro příšerné
světlo na stromy a role.
,, Podívej se dolů na povrch vody,
Faith,” pravila stařena.
„Nemohu, Nancy. Byla jsem již jed
nou poděšena.”
i?Nebude ti ublíženo. Učiň jen jak
žádám,”
Dívka nevěděla proč tak činí, přece
však uposlechla rozkazu; pojednou ale
zavrávorala nazpět. ,, Jest to tatáž tvář,
tentýž obličej. Nancy,” pravila. „Pojďmež odsud!”
,, Viděla’s ji tedy. Toho jsem si přá
la. Nech nyní mne se podívati!”
Stařena nahnula se daleko přes ovrubu studně a setrvala tak po dlouhou
chvílí. Potom se vzpřímila a obrátivši
\ se k mladé dívce, pravila:
„Pověděl mi. Již vím.”
„Co víte,. Nancy?”

„Mnohou divnou věc. Sláva a haneb
nost zde meškaly včera. Obé vzniklo v
malém tomto zákoutí osady connecticutské. Toto mi vyjevil orakul, Faith Lef
fingwellova: „Muž velký, ale bídný ji
zachrání; mnohem větší a šlechetnější
bude jejím milencem.” Dobře to uvaž,
Faith. V tom vyřčen osud tvůj.”
„Co to znamená, Nancy?”
„Dožiješ se, abys zvěděla. Pověz mi,
nezachránil ti pan Benedict někdy ži
vot?”
„Zajisté, že tak učinil.”
„Polovina tedy již jest vyjevena.”
Po mnoho dní mladá děva přemýšle
la ó tajuplné této věštbě. Sedávala sni
vě, zamyšlena u vřetene, zapomínajíc
svého zaměstnání, tak že se kolo zdlou
havě pohybovalo a ruce její s předivem
do klína jí poklesaly. Pak zase se pro
bouzela'ze snění svého a silným pohy
bem se chápala přerušené práce. Ačkoliv
však si domlouvala, že vše to jest čirý
nesmysl, přece jen stále se zabývala
věštbou a mořila mysl svou rozlušťo vá
ním smyslu záhadných slov tajemné
htařeny.
Minula čtyry leta. Válka nadešla.
Oba muži, jež děva byla spolu seznámi
la, brali.v zápase tom podílu. Jeden z
nich, pan Benedict, dobyl si již slávy;
druhý, Nathan, dosud byl prostým vojiném, jehož listy jí zasýlané, byly plny
I zmužilosti a naděje a vroucím překypopovaly vlastenectvím.
Jednoho dne doručil posel Faith psa
ní. Přicházelo od Nathana, Bylo plno
něhy, téměř žalostné něhy; žádal ji,
aby népozbývala dobré mysle, ačkoliv
on se chystal nastoupiti poslání nebez
pečné, nicméně však takové, jež přijmouti povinnost jeho jej donucovala. „Totoť
má drahá Faith,” psal zbožňované dívce,
„jest úkol, jenž mi byl předurčen, úkol
o němž jsem již před lety věděl, že mně
bude svěřen, ačkoliv jsem tehdy neznal
ještě povahu.”
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visti, poslední jeho slova zmužilosti a
neskonalé lásky ku vlasti zněla: „Litu
ji jen, že mám pouze jednoho života, jež
mohu vlasti v oběť přinésti!” To byla
poslední slova umírajícího Nathana
Ilale-a, dítě mé, tvého Nathana. Však
neplač pron, nýbrž buď hrdou na to, žes
O týden později squire Lefiingwell byla milována od muže takového.”
„Můj Nathan!” zvolala jediným váš
vyhledával Faith.
„Mé dítě,” řekl, naleznuv ji, „mů- nivým výkřikem, a pak v mrazivém zou
falství zavrávo
žeš-li pak se hoNení
nad
člověka,
který
si
dá
říci.
rala k otci své
nositi tou zmu
mu; aby u něho
žilostí, jakouž aopory vyhledá
bys sobě osvoji
vala. „Nathan
la, Nathan tak
učinil, co mu by
vroucně si přál?”
lo souzeno. Dě
„Myslím, že
kuji osudu své
ano, otce; jaká
mu za to, že
však potřeba pro
mne muž takový
zmužilost podob
miloval.”
nou?”
„Faith—kdy
Pak nastala
by Nathan mu
reakce.
sel obětovati své
Minuly měsí
eše — i život za
ce, minula leta.
svou vlast, —co
Faith rozuměla
bys tomu řekla
tajuplné věštbě:
pak?”
„M u ž větší a
„Což — což
šlechetnější bu
pak se- nevydá
de tvým milen
val v nebezpečí,
cem” i nalézala
stav se vojínem?”
útěchu, spokoje
„Chtěla bys, by Muž: Ženo, ty mi připadáš jako liíý ďábel, Čim jsi starší tím jsi hor- nost i radost ne
už to není s tebou k vydrženi, já se dám od tebe rozvést.
Nathan oběť ta Zena:ši, Tos
mohl udělat dřivé, než jsem jsi tě vzala, teď je už
jen uvědomí je
ale konec, když jsi u oltáře přisahal, že budeš snášet dobré i zlé,
kovou přinesl?”
sic bych tě udala k soudu pro křivou přísahu.
ho velikosti, ale i
Když je to tak, to je něco jiného, to jsem já nevě.lél, proto
„Ano! Ne! Muž:s&na
mne nezlob.
všeobecném uNemohu říci.
znávání této..
Veru nevím!”
Jak ale má se to s mužem druhým?
„Kdyby to však bylo pro jeho i naší Velký a bídný! Za velkého muž ten
vlasť?”'
nyní uznáván — byl velkým vojínem,
„Otce, jakou to máš novinu?”
odvážným velitelem. „Jisto však, že
„Mé dítě — pouze tu: Zpráva, již není bídným,” často rozvažovala.
jsem obdržel, praví, že Washington vy
Jednoho dne přišel k ní zase její otec.
slal muže jednoho co zvěda na Long
Obličej jeho byl rozechvěním celý pře
Island, svěřiv mu nebezpečné, ale důle
měněný.
žité poslání. Muž ten byl oď Angličanů
jat, odsouzen a oběšen a stoje na popra„haith, mědíte; Benedict splnil oče

„On úkolu svému dostojí, otče,”
pravila Faith. „Nathan nikdy se nemi
ne cíle.”
A vlastenecký starý muž pravil:
,,Nathan vykoná svůj úkol, nechť si
jest jakýkoliv.”
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kávám, jež v něj za mládí jeho kladena.
Stal se bídným!”
„Co tím vlastně míníš, otče?”
„Poslyš jen: Velitel west-pointský
byl přistižen při pokusu o zrazení své
vlasti a uprchl k Britickým.”
„Kdo byl ten velitel, otče?”

„Benedict Arnold,bývalý náš soused. ’’
„Muž bídný—muž bídný. Vskutku
podivná ta věštba byla pravdivá!" a
Faitli pověděla pak otci svému vše o
orakulu. A tak nepochybně zachovala
se tradice o orakulu v ústech lidu až po
naši dobu.

-i^TAK TO UŽ NĚKDY BÝVÁ.^·
KRATOCHVILNÁ HISTORIE OD H. R.

YLO krásné jarní jitro. Na prahu
venkovského statku stál Florián,
kochaje se v pohledu na krásnou, právě
se probouzející přírodu. Slepice kdá
kala, sedíc na vejci; kohout stoje na
jedné nožce a maje oči přimhouřené, dá
val kokrháním
xz znamení,7 že djiž čas ku
vstávání. Čeledín Váša hvízdal nápěv
rozmarné písničky, jejž si byl od posled
ní muziky do hlavy vštípil. Však to
vše nezdálo se Floriána zají mati, neboť
cko jeho utkvělo na něžné postavě švar
né Petronily, která vážíc vodu ze studny
vesele prozpěvovala. Ale byla to také
krása, tahle Petronila! VJásky zlaté,
hodně do zrzava se měnící, byly luzně
rozcuchané, a v zadu v rulík svázané;
oči, nad kterýmiž husté se obočí po ce- lém čílku koketně rozplemenilo, měla
bledomodré přebíhající až do zelena —
tvář červená jako nejkrásněji vypálená
cihla — a pihami cudně posetá; vše to
jí slušelo znamenitě. Nos rozpi es klý
činil na každého hluboký dojem a dodá
val celku náležitého respektu a konečně
ty velké pysky, za nimiž se dvě řady
zubů, za kteréž by se ten nejpyšnější
valach styděti nemusel, cenily; to vše
činilo dohromady obličej nad míru slič
ný. Pomyslíme li si k tomu ještě krát
ký krk, malé zavalité tílko, tu se nám
objeví obraz této vnadné, kvetoucí děvy.

Florián, znalec to ženské krásy, cítily
kterak srdce jeho pod bílou pikovou ve
stou se ozývá, cítil, kterak se mu dech
úžasně krátí, kterak ústa k polibku se
kroutí. A v blahém tom zanícení, maje
oko v sloup obrácené, přitlačiv ruku
mocně na vzbouřené srdce vzdychl z
hluboká: „Ach jak krásná jest ta naše
Petronila!”
Nemožno perem vypsati ten cit, jakýmž pronesena tato duchaplná věta. —
Byltě Florián básníkem a poetický duch
jeho zabral se do dalšího blouznění: „O
přírodo!” tak rozjímal, „ty tvůrkyně vší
krásy! ják štědře obdařila jsi toto milost
né stvoření! lile! jak graciésně spouští
okov do studny, a jak slušně jej opět
vytahuje nahoru pohlížejíc při tom do
bráckým okem na nerozumné voly péčí
její svěřené. — O Petmnilo, PetroniloI
tvou lásku musím získati — ty musíš
býti....”
„Kam pak zas troubíš, kluku?” vytrhl
jej náhle hlas z blahého snění, a on obrátiv se, spatřil otce.
Kdo byl náš hrdina Florián?
Florián byl syn Emanuela Krucihnáta bohatého to sedláka ve vsi Močálo
vě. On byl mládenec osmnáctiletý, pří
jemného zevnějšku i vědomostmi obo
hacený, neboť byl s prospěchem odbyl
třetí latinskou, načež ukončil svá studia

maje se zcela oddati stavu rolnickému. povědíti? a co pak to bude? hihi!” za
Ačkoli byl čtyři roky pobyl v hlavním chechtala se Petronilka a shodivši nůši
městě, zůstalo přece srdce jeho čisté, se zad posadila se vedle Floriána.
„Ach Petronilo!” vzdychl Florián;
prosté vší vášně a náruživosti. Avšak
kdož odolá osudu mocnému? Neiušiltě „já tě nevýslovně miluji!”
„Hihi! Co pak jest to miluji? Hihi!”
Florián, že návratem v rodinný dům o„Ty to nevíš? To znamená, že tě mám
čekává zkáza jeho posavadní tichý život
Onť nevěděl, že v zeleném oku pihova přenáramně rád!”
„Aha! hihi!—Voni že mně mají tak
té Petronily, mílek ukryt číhá, by zhoub
nou střelou srdce Floriána — na vždy moc rád? Ale jdou, voni mne bulíkujou.”
poranil!
„A ty se mne můžeš takto tázat? Ó
Bylo to jednou odpoledne. Florián
hově si ve stínu plané hrušky a jsa za kdybys věděla, kterak duch můj toliko
brán v myšlenky nepozoroval, že se jen k tobě zalétá....”
„I jdou, voni vypálenej! co pak je
byla Petronila majíc nůši na zádech, za
jich
duch také lítá? hihihi!”
strom přiloudila a jeho blouznivé vze
Florián nedaje se
zření pozorovala. —
vy trh ou ti pokračo
Nyní vystoupila, mi
val
dále: „Kterak
lostně se zařehtajíc:
jen stále na tě my
„Hihihihi! O čem
slím, o tobě sním,
pak tu pan Florián
tebe básní opěvám!
přemýšlí?” Florián
O věz, ^e Múza du
vzchopil se pln úža
chem
nevšedním
su i radostného pře
mne obdařila!”
kvapení, i rozepjav
náručí chtěl ji obe„Ale, pane Flo
rián, kdo pak je to
jmouti, poznav však,
že ruce jeho nestá
ta Múza? nejspíše flá
čejí, by ji i s nůší v
ká slečinka z Prahy,
vědí? Hihihi!”
náruč sevři ti mohl,
„O, nikoli, vrou
,, Jest to pravda, bratře, co stoji v těch hříšných no
nechal je opět sklcsvinách, že bude v brzku coelibat zrušen?“
nouti a pohledná na
,,A kdyby i —pane bratře, co bys z toho teď už měl?*· cně milovaná Petro
ní roztouženým, blouznivým svým o- nilo. Múza jest bohyně básníků čili
kem, vzdychl hlasitě: ,, Ach' Petronilko poetů; ona povznáší mysl každého poe
— o andělí! jaká šťastná náhoda přive ty do říše kouzelné a on pak vše co tam
dla tě v tato místa?”
spatřil a vyšťoural, velekrásnými slovy
„Hihihi! jahoda? Jaká pak jahoda? na papír napíše! Jako příkladně já!—
Vždyť já nejdu, pane Florián na jaho O, já vím dráhně rýmů na vznešené
dy, ale na trávu! Ilihihi?” . Slušno po- jméno Petronilo! Ku příkladu: pobříslo
dotknouti, že Petronila byla hodně při — petrolino — kovadlino atd. — Snad
hlouplá.
mně rozumíš, drahá Petronilko?”
,,O!” povzdychl Florián, „jak spanilá
„Já tomu sice ani dost málo neroz
jest při vší své prostotě! O, Nilko! Pe umím, hihi, ale zdá se mi to býti tuze
tronilko!” pravil k ní hlasitě, „shoď čer krásné, hihihi!”
stva nůši a posaď se do chládku vedle
„Poslyš, Petronilo má, máš-li mne
mne, vždyť ti mám tak mnoho co pově- jenom polovic tak ráda jako já tebe,
diti!”
světice má, tož rci! o zjev mi to!—a já
„Ilihihi! Pan Florián mnecliceněco se ti zapřísahám, že žádná jiná na tom

— 102

šírém světě nebude mou kromě tebe!— krůpějích na jeho čele, i zmocnila se ho
O mluv, panno ušlechtilá!” I obejmul lítosť nad krutým nakládáním se synem
jediným, tvrdá kůra obalující srdce jeho
jí horoucnp.
Petronila se mu chtěla stydlivě vyvi- počala se již—již trhati, an tu pojednou
nouti, nechala toho však a pravila upej usnul.
Blížilo se jitro. Hodiny zarachotily
pavé: ,,O já jich mám taky ráda, hihi;
ale vono to nesmí bejt; já jsem jen chu čtyřikrát, kohout zakokrhal a Krucihnát
dá děvečka a vôni, hihi! — liihihi! voni se probudil.
Zároveň s ním probudila se i lítosť.
jsou pan Florián!”
„O může to být! musí to být!” zvo Ptal se čeládky, vrátil-li se Florián?
lal Florián, „a zde sedě přísahám ti, že Nebylo ho tu. Vyšel na pole až k sa
žádná jiná kromě tebe nebude mou. — . mému háji, volal, hledal, zapřísahal,
Toto první políbení nechť potvrdí přísa nic plátno. Floriána zde nebylo! Obe
šel celou vesnici; ve všech staveních-se
hu....”
I chtěl právě přitisknou ti své rty na poptával — nadarmo. Krucihnát div
pysky Petronily, an tu ucítí něco těžké nezoufal. Přijda domů tloukl se do čela,
ho na hlavu svou padnouti a v uchu rval si vlasy s hlavy a lítostí div se ne
jeho zavzněl hlas: ,,Ha, lenochu mizer zbláznil. Na to zavolal Pretonilu, za
ná! Tak tedy plníš vůli mou? A což platil ji mzdu a vytloukl ji z baráku.
Přešel den, přešel i druhý, uběhly
ty, zrzavý lenochu, místo práce zde dře
píš a posloucháš jeho tlachání? Kliď se týdny, měsíce—Florián se nevracel.
Krucihnátaoko vyhaslo, tváře zbledly,
po své práci a zítra táhneš sirky. A ty
Floriáne, jdi domů, já si s tebou pro vlasy se mu ježily — a zuby drkotaly,
nos zmodral a ret zašpičatěl; tak kráčímluvím.”
Florián nebyl však tak hloupý, jak val s hlavou smutně skloněnou hledaje
otec se domníval; on věděl, kolik uhodi Floriána. Florián však zmizel a úplně
lo a nečekaje, až tatík důtklivý monolog zanikl.
Dlouhý čas mluvilo se o podivném a
ukončí, vzchopil se rychle a prchal do
i
náhlém
zmizení jeho; konečně se naň
háje, zaslechna jen ještě hlas rozhněva
Inu tak to už
ného otce: ,,Počkej, až přijdeš domů, 1 úplně zapomnělo........
někdy bývá!
však já ti jich nabančím!”
|
' "
II.
Florián však již zmizel v háji.
Pět roků uplynulo od této události.
Nastal večer. Slunko zapadlo, zanikl
i červánek a soumrak šedým svým zá Podívejme» se na chvíli do Ameriky a
sice přijde-li se tam hned na levo do
vojem počal zahalovati krajinu.
Z okna svého statku vyložen, dýmku ohromného, města New Yorku. V jedné
dřevěnou v ústech — a ruce založené z hlavních ulic obrátí na se pozor
hledí starý Krucihnát za mračen na dvůr. nost naši vysoký sestipatrový dům s
Vztek posud víří v útrobách jeho, na ohromnou jirmou, nanížto zlatými slovy
čele rozhostil se škaredý mrak a on za jest psáno:,,Frank Wotipkenson”. Před
tínaje zuby do troubele žádostivě vyhlí touto budovou jakož i na postranním
ží, zda Florián již se vrací. Ale Florián jeho nádvoří množství písařů a dělníků,
což jest důkazem, že dům ten patř; bo
nešel.
Přišla noc. Byla to pro Krucihnáta hatému vel koku pci.
Avšak kdo jest majitel tohoto bohat
noc plná hrůzy. Hodiny cvakaly a je
denáctkrát po sobě zahrkly. Pan Kruci ství? kde jest velitel těchto lidí? kde mo
hnát posud nespal. Nemohl usnouti, dle jest Frank Wotipkenson?—Bohužel,
vlasy se mu ježily, pot stál ve velkých v smutnou přicházíme chvíli. Hle, tyto
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„Ctyry roky již tomu, co jste přišel
čtyři černě oděné pány, přicházející po
schodech s třetího patra, kdož jsou oni? otrhán a hladov z daleké své německé
Jest to Ivan Cuchovič Heřmánkov, ro vlasti, jak jste sám pravil— a což i dle
zený Rus, nejvýtečnější to lékař toho jména vašeho za pravdu mám.” — Iseíčasu a majetník patentu na vyrábění pi beín se zachvěl a přejel si po čele ru
lulek proti couravému psotníku. Druhý kou. ,,Ctyry roky již tomu, co jsem vás
jest Giacomo Osolsobie, Vlach, věhlas přijal do domu svého a věru, že jsein
ný právník. Ostatní dva jsou majorové toho posud nelitoval. Avšak — vy se
rozličných měst. Přicházejí přímo od chvějete? Co jest vám?”
Iselbein náhle se vzchopil, popadl
pana Wotipkensona, j iko vykonavatelé
ruku umírajícího apřitiskna ji ke rtům,,
jeho poslední vůle.
A opět jest slyšeti kvapný běh po zvolal zoufalým, srdce rozrývajícím hla
sem: ,, Odpusť
schodech — a
te, drahý do
domácí služka
brodince
mäjľ
viazí do pisárny ^oznamujíc,
Ach možno-li
vám, byste mi
že se má pan
odpustil!Já vás
Klaus Iselbein
klamal a tudy
(t. č. první újsem se stal dů
četní hořejší
firmy) bez pro
věry vaši ne
hodným; neb
dlení odebrat!
vězte, nejsemů
ku svému prin
já Němec a mé
cipálu. Iselbein
běží.
jméno jest ne
Ve velké bo
pravé a toliko
ctižádost m á
hatě dekorova
né komnatě tře
• přivedla mne
k tomu za Něm
tího poschodí
leží na smrtel
cé se vydávat!ném loži ame
Takto jsem
rický velkokudoufal jakožto
pec pan Frank
německý kra
Wotipkeňson ;
jan získat! si
,,Ale
Pavlo,
proč
místo
koupáni
dřepíš
raději
zde
v
kabině?"
u hlavy postele
větší vážnost? a
,,Proč! Protože tu mohu pohodlně dočíst Paul de Kočka, s kte
rým
by
mne
doma
hnali."
stojí smrt, hle
přízně, jakž to
v
Cechách
jest
obyčeje
m
!
Jsem—o slyš
díc na malý zdrobek životní jeho svíce,
kteráž toliko pro ní viditelná na stole te a nezratracujte mne! — Jsem rodilý
domrKává. Klaus vstoupí. Umírající Cech, jediný syn bohatého sedláka Epokyne slabě rukou, by se posadil. — manuela Krucihnáta ze vsi Močálová a
Klaus si sedne.
jméno me jest Florián Krucihnát” I
,,Pane Klaus Iselbein,” promluvil sklesl citem přemožen na koberec.
,,Kr—Kru—Krucihnát!” zasténal ukupec hlasem mdlým, ,,nechal jsem vás
zavolati za příčinou jisté záležitosti. Jest mírající, vzchopil se na loži s takou
to poslední mé přání a jediná žádost, prudkostí, že smrt na tři kroky od po
spočívající na tajemství, jež vám sděliti stele odskočila. ,,Ó matičko celenská,”
chci.” Oddychne si; Iselbein otvírá oči zvolal, ,,popřej mi síly v tomto okamže
ní!—Mladíku,” obrátil se k Floriánovia
a neříká nic.
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popadna jej za hlavu, zlíbal ho. ,,Příteli,
vy jste přišel tajemství mému vstříc —
neb vězte — též i já jsem rozený Cech.
Býval jsem ponocným v Močálově a
jmenuji se František Votýpka.”· Florián
počal dřevěnět. ,,O slyš dále, příteli
můj! Patnácte let tomu, co jsem opustil
rodiště puzen bídou a nouzí, zanechav
jediné pětileté dítko, dceru mou pod
ochranou sousedky mé—Klotildy Siřišťové.” Florián zdřevěněl docela. „Tehdáž četl jsem v ,,Denníčku”, jak dobře
se mají lidé v Americe, i umínil jsem si
stůj co stůj, štěstí své zde hledat. S
penězi strženými za chalupu, vystačil
jsem sotva do Hamburku a tu pak chtě
je se přes moře dostati, musel jsem po
máhat veslovati a jimé práce na plachet
níku vykonávati. Avšak síla má nesta
čí, bych vše mohl vyprávěti; pravím to
liko, že mi štěstí přálo, a že za několik
let jsem nashromáždil své nynější jmění.
Co se stalo s dítětem mým, nezvěděl
jsem, aný mi okolnosti nedovolovaly do
Čech psáti.”
Florián vyrvav se pracně ze svého
zdřevěnění zvolal hlasem prudkým: ,,O
rcéte, jak se jmenovala vaše dcera?”
„Petronila!” vyrazil ze sebe umírají
cí hlasem namáhavým a sklesl zemdlen
zpět na lože.
,,Pe — Petronila!” vzkřikl Florián a
zůstal pětačtyřicet minut bež sebe. —
Vzpamatovav se opět zvolal: „O poví
dejte, kterak vypadala. Měla zrzavé
vlásky, zelené oči, není-li pravda? Čer
vené pihovaté tváře, velké zuby, pravda-li? Krátký krk, malé, zavalité tělo?
Rcete, že jest to pravda?”
„Ano—ano!” zaúpěl umírající, „což
pak jsi ji znal, synu přítele mého?”
„O zdali jsem ji znal?” rozbouřil se
Florián v divém zoufání, ,,zdali jsem ji
znal? O slyšte mne, otče mé Petronilky! Ona spanilá, rozvíjející květinka
to byla, ona jediná touha srdce mého,
pro kterouž jsem opustil vlast svou a
odebral se v tuto dálnou krajinu. — O

slyšte!” tu počal vypravovati příhody
své nám již známé.
Starý Votýpka vyvaloval své již zha
sínající oči a když Florián dokončil, tu
sepna ruce zvolal: ,,Pane na nebi! Jak
podivné jsou cesty tvé!” Však již již
počínala svíce života dohoří váti a smrť
přistoupíe k posteli vztáhla kostnatou
ruku svou.
Tu pospíšil si Votýpka a zvolal po
sledním namožením síly: „Floriáne!
synu můj! vrať se do Cech..vyhle. .dej
Petr. .onilku, vezmi jiz..a že..nu. zde
máš mé po.. po.. žehnání.. pro te. . be
a., pro ní! Sbo..hem! Po.. zdra.. vuj
..Ernana.. Kru.. ci.. ci.. hnáta.... ”
Poslední slovo vylítlo zároveň s po
sledním škytnutím, svíce života zhasla,
smrt smáčkla mu kostnatou svou rukou
hrdlo a Votýpka natáhnuv se, přestal
dýchati. Bylo po něm.............
III.
Opětně minul rok. V Praze na va
ječném trhu panuje živý ryk. paničky a
kuchařky procházejí řadami hokyň, vy
bírajíce a smlouvajíce s babami, čímž
nemalý povyk vzniká. Hned u kraje
blíže Můstku sedí obstárlá žena, mající
nůši s vejci před sebou a svolává jecivým hlasem kupovačky. Jest to Klotylda Siřišťová podruhyně z Močálová a
někdější sousedka Františka Votýpky.
Mladá dáma přiblížila se k naší Klotyldě a kupuje od ní vejce. Mezi řečí
hledí Siřišťová s rostoucím podivením
na kupovačku, až konečně, nemohouc
se udržeti, vyrazí ze sebe: „Ach, božičku! Snad se nemýlím, Petrouilo, hol
ka drahá! Kde pak jsi se tady vzala?
A^jsi ty to skutečně?”—Ženština se zapýří a ohlíží se kolem, zdali to nikdo
neslyšel, načež pohlédnouc zrakem zdr
cujícím na Klotyldu, praví: „Hm, je
vidět, krnótra, že přicházíte ze vsi a
protož spůsoby městské neznáte. Vězte
tedy, zde v městě jmenují mne slečna
Nilli a jsem hospodyně u starého vdov
ce, pana rady barona z Krsmole! S
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bohem!” A ani se neohlédnuvš', kráčí duchu, toť pravý zázrak. Ujednáno
i tedy: bude-li mne chtít—ožením se. A.
pyšně dále od trhu.
Stará K loty Ida probírá se z podivení už punktum!”
Pán z Krsmole oblékl kabát, vzal
a bručí pro sebe: „Hleďme, hleďme,
kterak se ta žába změnila. A jak ze ji klobouk a hůl, vyšel na procházku, by
říkají? Slečna Nilli? Já znám chvála na tak důležitý krok náležitě se při
bohu hezkých pár svátých, ale o svaté pravil.
Slečna Nilli jest sama v kuchyni a
Nilli—o té nevím. Nu nechrne ji, st.dí
se za své jméno. Však se k tobě nebu strouhá jablka na taženou „štrudl”, kte
du více hlásit, ty pyšná kruto!” I vedla rouž k večeři připravuje.
Popatřme přec na naší Petronilu. To
ještě dále svůj monolog, svolávajíc při
již není ta umouněná otrhaná děvečka
tom ku po vačky.
Jsou čtyry hodiny odpoledne. Pan na statku Emanuela Krucihnáta. Za těch
šesti roků vyrost
baron z Krsmole,
la víc jak o stře
as sedmdesátiletý
víc, postava její
mužík, s bílou
stala se svižnou a
hlavou, červeným
obratnou, vlasy
vousem a modrý
častým mazáním
mi brejle mi na
očích,'prochází se
voňavek zčernaly
oči častým pohlí
po pokoji a vede
následující samo
žením do zrcadla
mluvu: „Mám se
zmodraly, nos
oženit, nemám se
začastým zafí se
oženit? Hm, ne
taháním dostal ovím věru co je
bycejnou způso
činiti. Dvacet let
bilost a formu,
kráčím již po tom
tváře
poněkud
to světě osamělý
zbledly, pihy za
bez přátel. Leta
šly, rty staly se
ubíhají a v brzku
hladkými. A což
snad již klesnu v
ta nožka v té sně
tmavý hrob—nehobílé punčošce
oželen — neoplasevřená v malý
Mezi baletkami. ,,A miluješ ještě Arthura?"—„Bože.mu
sím ještě nějaký týden—včera mi dal brileantový bracelet!“
kán. Umru bez
úzký střevíček.
potomků a slavné jméno „z Kramo Ano, ze sprosté Petronily stala se spa
le” zmizí s povrchu země. Hm, hm, nilá slečna Nilly.'
myslím, že mi naše Nilli vlezla do hla
Bilo šest hodin. Pan rada se byl
vy i do srdce. Již po nějakou dobu stá vrátil z procházky a nechal si od služ
le na ní myslím, v noci nemohu ani ky zavolat slečnu Nilli. Slečna přišla.
spát, kdežto dříve jsem chrupal jako du
,,Co ráčí milostpán poroučet?” ozva
dek; avšak—co je pravda, to je pravda! la se po krátkém mlčení, ač příčinu za
Ctnostná je! Sáhnout na ní člověk ne volání tušila a i příštímu jednání velmi
smí, to to! — to by byl oheň na střeše. po vděčna byla.
Nu co škodí! Nilli jest hezké, šsvarné
„Hm, ehm,” odkašlal si pan rada,
děvče, šest roků již mne věrně slouží, a nevěda jak začíti. Podívej se na mne,
když si pomyslím, kterak se za několik Nillinko, ale nesměj se mi! Zdaliž pak
těch let zdokonalila jak na těle tak na bych se mohl oženiti? Co myslíš? Mo-
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hlo by se ještě některé ženské srdéčko
ke mně nakloniti? Ku příkladu: zdali
pak by’s ty mne mohla milo váti. Po
věz pravdu! Ty se usmíváš? Nu, cuž
by to bylo něco těžkého?”
„Aha, už jsme v tom,” pomyslila si
Nilli a pravila hlasitě: „Milostpán ráčí
se mnou dnes žer to váti.”
„E milostpán a pořád jen milostpán.
To jméno začíná se mi již oškliví ti. Nillinko, ty mne musíš jinak jmenovati!
Tedy slyš! jestli budeš chtít, .neb to zá
leží na tobě..tak mne můžeš budoucně
jmenovati. .jak? mužíčku, staroušku,
fotrlinku, jak ti bude libo. No, bude
to tak dobře, co myslíš?”
„Ach jak bych si mohla já prostá,
chudá dívka na takové štěstí pomysliti,”
pravila slečna Nilli hlasem skromným
a sklopila stydlivě oči k zemi.
V t m vejde služka a oznamuje, že
jakýsi pán si přeje s milostpánem mluviti. „Ten přichází zpropadeně v nečas!”
zahučí pan rada, „nechť vejde. Ty pak,
Nilli,” obrátil se opět k této, „můžeš—
než pána toho odbudu—si to zatím rozmy sliti.”
Slečna Nilli odejde.
Sotva že se dvéře za ní zavřely vejde
druhými mladý muž v obleku cestovním
a slušně se ukloniv pravil příjemným
hlasem.
„Mám tu čest mluviti s panem radou
z Krsmole?”
„Ano pane, ten jsem rcete, čeho si
přejete?”
„Vašnosti, račte odpustit, že jsem se
osmělil v době snad nepříležité Vašnost
obtěžovati. Nejsemť sice cizinec, avšak
pobyv několik roků ve světě vrátil jsem
se opět do Čecha zaměřil přímo do Pra
hy, hodlaje nějaký čas zde prodlíti, uhostil jsem se as před hodinou v tomto
domě—v prvním patře a tu jsem se do
zvěděl, že nade mnou bydlí vážený a
zkušený muž pan rada z Krsmole. Ne
moha odolati pudu svému, spěchal jsem

bych Vašnosti svou nejhlubší poklon^
složil.”
I uklonil se až k zemi.
Pan rada se též dvorně uklonil a mna
si ruce, pravil rozpačitě:
„Přítomnost vaše, milý pane, činí
mně veliké potěšení a kdybych nebyl
právě zaneprázdněn jistou důležitou věcí
— snad mne rozumíte, pane? Avšak
doufám, že se spolu seznámíme. A pra
vil jste, že jste ve světě pobyl. O toč
výborné! Též i já dlouhý čas cestoval;
toť si budeme moci o ledačems vzájem
ně vyprávěti, těším se již na to. Škoda,
že důležitá ona věc nedovoluje mne
hned v tomto okamžení—avšak ani ne
vím, jak mám pána jmenovati? Prosím
va:e jméno?”
V tom otevřely se dvéře a slečna
Nilli vešla. Uklonivši se slušně před
cizincem vyřizovala cosi tajně panu ra
dovi.
Mladý muž upřel své pronikavé oko
na tuto stepilou postavu a pojat jakousi
milou upomínkou, zvolal nemoha se déle
přemoci, hlasem se chvějícím: „Je-li
pak to možné! Sním li Či bdím? O ja
kým kouzlem, jakým zázrakem spatřuji
tohoto anděla z říše nebes v této pozem
ské světnici?”
„Petronilo—milenko má!” A zapo
mínaje na vše vůkol sebe pustil klobouk
z ruky a rozpřáhna náručí učinil krok
ku předu. O běda, nešťastný blouzniv
ce! Tys vývedl pěknou kon'nu!
Panna Nilli se obrátí, pohodí hrdě
hlavou a praví: „Tuším, že se pán mýlí!
Nemám věru tu čest pána znáti. Také
nejmenuji se Petronila! Fí, jaké to ošklivé jméno!” aušklíbnouc se opovržli
vě odejde pyšným krokem.
Pan rada hledí na to otevřenými
ústy.
Florián—neb on to byl—svěsí ruce
a zůstane leknutím hodnou chvíli jako
omráčen. Konečně se vzpamatuje, bací
se pěstí do hlavy, až se mu v očích za
jiskří a zvolá: „Oh what a fool I am!
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Myslím, že jsem v Močálově a jsem za í
Dočetla a psaní ji vypadlo z třesoucí
tím v Praze.” I vjede rukou do naka-1 se ruky. ,,Svatý bože!” zvolala hlasem
deřených vlasú a učiní v nich náramnou | zoufalým,,, mé tušení mne tedy neklama
spoustu; popadne cilindr, vyrazí jedním 1 lo! On to byl a já jej tak hrdě odbyla.
skokem ze dveří, druhým octne se v Ach co mám činiti? On mne posud tak
vroucně miluje! O rychle, čas míjí!
průjezde a třetím — na ulici.
Kdo šel téhož dne o sedmé hodině v On se zastřelí! Ach kdož mi poradí, coměstském parku, mohl viděti člověka s mám činiti? Ale kdož jiný než pan rada
zsinalou tváří, jenž maje smačkaný ci nač by byl medle radou?”’I popadnuvši
lindr pod paží, v pravici kus pergamen- list běží k panu radovi.
tuav druhé ruce olůvko, jak běží dvakrát
Pan baron z Krsmole byl právě po
po sobě od ,,Národního divadla” až na snídal i četl v kalendáři, ana tu slečna
Smíchov a zase na zpět, načež více letí Nilli vražíc do pokoje, před ním klesne
než běží na „konský trh” a u ,,zlaté a podávajíc mu list zvolá: ,,O ráčižmuě
husy” zmizí. A kdo to byl? — Florián milostpán vytrhnout z této uchvacující
Krucihnát.
tísně a radou svou mi přispěti!”
Druhý den po této podivné katastro
Pan z Krsmole hledí pln podivení
fě— a sice v neděli
brzy na ní brzy na
list, načež se dá do
—spatřujeme slečnu
čtení. Mezi čtením
Nilli opětně v ku
chyni, zabývající se
se usmívaje praví:
přípravami k obědu.
,,Oho toť tuším můj
sok?” Čte dál—na
Otevrou se dvéře a
posluha vejda doru
jednou se zarazí a
čí jí psaní. Slečna
upustí překvapením
Nilli dá mu dva še
dopis z ruky. , ,Toť
stáky od cesty a on
podivné, přepodivopět zmizí. Ona hle
né,” zabručí, bylo
dí s udivením na
by to možné?”
Orjei v Bologm. Proč by se ti klášterníci taky
Na to praví k
obálku, na níž krás
jednou nezasmáli?
ným rukopisem bylo
slečně Nilli, kterážnadepsáno: ,,Slečně"Nilli Wotipkenson- se byla opět listu zmocnila: „Hni, uvi
ové.” Slečna rukou chvějící otevře list díme co se dá v té věci dělat. Nyní se na
okamžik vzdal, Nilli, já musím s pisa
a čte následovně:
telem, pro něhož si hned pošlu, o sa
,, Srdce moje, vyvolená v tomto
motě pohovořiti Až bude třeba, zavo
světě jediná má kráso!!
Včera po šestém letě uzřel jsem ná lám tě.”
Slečna Nilli rozčileně odejde.
hodou opětně andělskou Tvoji tvář a tu
Pan rada chodí po pokoji, přemýšlí a
nemoha se samou touhou zdržeti, nazval
jsem tě - „Petronilo”—Odpusť, prosím, kroutí chvílemi hlavou.
Florián vejde a ukloniv se praví hla
pakli jsem Tě sprostým tímto slovem u
razil a přilni opět ku prahnoucímu srdci sem se chvějícím: „Vašnost račiž mne
mému.—Co toto píšu nabíjí můj černý míti omluvena pro včerejší mé chování,,
sluha bambitku, kteráž životu mému, an jsem tak podivným spôsobení, vlast
pakli za hodinu příznivé odpovědi ne ně nespůsobem se odstranil. Nenadál
obdržím, na dobro konec učiní. S Bo jsem se, že mne zde očekává rána, kte
ráž život můj na vždy zničila.”
hem
Florián Krucihnát,
Pan rada hledě neodvratně na Flo
Tvůj věrný arnant.
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riána praví po chvíli: ,,Ba máte pravdu,
pane. Tak náhle jste zmizel, že jste ani
sebe nepředstavil. Však co škodí, to
můžete dnes vynahradí ti. Nuže, pane,
vaše jméno?”
,,Florián Krucihnát.”
„A jste syn?”
,,Emanuela Krucihnáta, sedláka v
Močálově.”
„Emana—ano—Eman se se jmeno
val!” rozkřikl se náhle pan rada a rozepjav náručí zvolal: „Ó pojď na mé tlu
koucí srdce, bratrovče můj! O neváhej
a nehleď na mne okem nedůvěřivým!
Slyš! Já jsem Metoděj Krucihnát baron
z Krsmole, vlastní bratr Emana Kruci
hnáta a tudíž strýc tvůj!”
Floriánovi se zatočí hlava, i padne,
nevěda ani jak, strýci do náručí.
Dlužno připomenout], že Metoděj
Krucihnát již v útlém mládí do ciziny
přišel, drahně let po světě cestoval, na
čež navrátiv se místo tajného rady zastá
val. \láda konečně uznávajíc nesmírné
jeho zásluh v, které si při zařizování ve
teránskych spolků získal, povýšila jej
do stavu baronského s titulem „z Krs
mole” ....
Vraťmež se však k poslednímu výstu
pu. Strýc vyvinuv se mladému Ame
rikánu z náručí pokračoval hlasem váž
ným: ,,Musím ti též, bratrovče, sděliti,
že míním již snad v příštích dnech se
oženiti a sice béřu si onoho anděla,
jehož si se včera tak ulekl.”
Florián byl zničen. „ A myslíte to,
pane strýce, do opravdy?” tázal se po
chvíli.
„Bude-li mne chtít, proč ne? Oprav
du,” pravil pan rada taje úsměv, „Však
jest čas, abych ji zavolal a tebe jako
mého bratrovče jí představil.” A vezma
zvonek ze stolku zazvonil.
Po malé chvíli otevrou se dvéře, sleč
na Nilly vstoupí a—„Floriánkui” zvolá
spatřivši jej a letí k němu. „Petro —
Nilli” zvolá Florián a již ji leží v náru
čí. Neradím rozhodné nikomu, aby je

chtěl roztrhovali. O, jaké to radostné
shledání!
Strýc se usmívá a utírá si slzu z oka,
načež praví: ,,Aj, hle, vida, vida! Tu
ším že se znáte? Avšak, Nilli, to přece
nevíš, že jest pán ten můj bratrovec?”
Nilli se vyvine Floriánu z náručí a
táže se ho zrakem, je-li tomu tak.
„Ano, ano, Nilli moje, pan rada jest
vskutku můj strýc.”
„A nyní, Nilli, slyš!” praví dále
pán z Krsmole a vezma Floriána za ruku,
postaví jej vedle sebe, „Zde vidíš před
sebou dva Krucihnáty, mladého a sta
rého. Pověz, kterého si raději vezmeš.
Máš na vůli!”
Nilli sklopí oči a praví rozpačitě:
„Ač otázka tato do velké nesnáze mne
přivádí a ač i oddanost i vděčnost má k
panu radovi jest nesmírná, tož přece
srdce mé praví, že mohu býti šťastna,
jen po boku mého Floriána!” I políbivši
panu radovi ruku, obejmula Floriána.
„Tu to máme! Vždyť jsem to věděl!”
zvolal pan rada a nutil se k mračení.
„Nu tedy, když jinak nechceš, tak si
vezmi mladého Krucihnáta a já vám tu
hle dávám moje požehnání.’’....
Snoubenci padli sobě opětně do ná
ručí a zůstali tak dráhnou dobu, což ani
určití se nedá. Strýc slzel... .
IV.
V Močálově jest dnes veselo. Veterá
ni bouchají z hmoždířů, krávy příjemně
bučí, pastýř troubí „Ilail Columbia” a
starý Krucihnát radostí pláče, tak že
pQdlalia jest slzami jako by ji umyl. —
Mladý Krucihnát hází americké „pěťá
ky” mezi lid. — Pan rada provolává
mladým novomanželům hřímavé „Na
zdar!” nu a co to vše znamená? Inu jest
veselka mladého Amerikána Floriána
Krucihnáta s milionárkou Nilly Wotipkensonovou.—Konečně nutno ještě při
pomenout!, že starého Krucihnáta šedivá
hlava ze samé radosti opět zčernala,tváře
ztloustly, k čemuž stará Šiřišťová podo
týká: „Inu, tak to už někdy bývá!”

VYPRAVOVÁNÍ OSMAČTYŘICÁTNÍKA.
ľKTa.psa.1 Stanislav Teseňský.

MALÉM postranním hostinci pana
Bláhy na Starém městě scházívalo
se vždy na večer několik studujících z vy
sokých škol pražských, kdež při dobrém
ležáku se rozličným spůsobem baví val i,
jednou politikou, jednou literaturou, jindy
zase veselým vypravováním, po druhé opět
rozmanitými historkami z uplynulých let.
A tak i dnes slíbeno měli velezajímavé vy
pravování starým osmačtyřicátníkem, pa
nem Soukupem. Pan Soukup byl živ nyní
ze skrovného výslužného, jež se mu dostá
valo od státu za jeho dlouhé služby, co
vrchního dohlížitele při státním vězení.
Byt jeho nalézal se v prvém poschodí téhož
domu, v němž hostinec pana Bláhy se na
cházel. Cekání studentů nebylo marné,
což sami byli dobře věděli, neboť dané slo
vo p. Soukupem nikdy nebylo rušeno. I
dnes dostavil se p. Soukup do kruhu svých
dětí, jak v obyčeji měl jim říkati. Jakmile
vkročil do vnitř, všichni z uctivosti k sta
rému vlastenci povstali a společným po
zdravem: Bud’ nám vítán, starý Cechu,
do svého středu jej přijali.
,,Drazí přátelé, nežli počnu, musím posilniti se výtečným nektarem, neboť ku
svému vypravování potřebuji nejen dušev
ních ale i tělesných sil.” Po slovech těch
notně přihnul si ze sklenice, kteráž ihned
svého obsahu zbavena byla. Tento první
výkon starého hrdiny nezůstal bez následo
vání se strany studentů. Ti majíce v čele
dobrého vojevůdce, na vlas jej nápodobili,
taK že hostinský nechtěje hosty své, spíše
však svěřence nechati při prázdných, byl
nucen naliti na novo jinak—vzal to od repe
tice. Studenti všichni pozorně obráceni byli
k starému vy pravo vateli, očekávajíce začá
tek zajímavého drama. Starý Soukup uhla
dil si nyní dlouhý šedivý vous, přejel pra
vicí po holé již hlavě a kolem sebe zrakem

zkoumavým se rozhlédl, jakoby z obličejů
přítomných Vyčisti chtěl jejich myšlénky.
„Ano, přátelé,” počal ctihodný stařec
potřásaje hlavou, „již mnoho a mnoho uply
nulo času od doby té, o které vám chci vy
pravovat!, již snad nikdo z těch několika,
kteří ještě žijí, nebude pamatovat! (pozn.
spis.: molius acc. qu. gen.) na ty řeči, zvlá
ště žofinskou, na ty odvážiivé činy studentů
na ty slavné průvody rozličných korporací
a vůbec na vše to, co dělo se v roce čtyři
cátém osmém.”
·
Ano, tenkráte byl jsem ještě mladíkem
jednadvacetilým, plným jarého ohně, nic
tak snadno neodstrašilo mne od toho, co
jsem si byl předsevzal vykonati; byl jsem
pevným ve svých zásadách, spolehlivým ve
skutcích. A to nejen já byl jsem tenkráte
pro vše nadšen, nýbrž i moji kollegové byli
pravými muži, statečnými ochránci své
vlasti, drahé Čechie. O doby, doby, kam
jste uplynuly, kam jste zašly! Vše dal
bych za to, kdybych aspoň jeden den, je
den večer mohl prodlíti v kruhu svých sou
druhů z doby červnové tak jako dnes mezi
vámi. Jen ten pohled na ty řady, na ty
šiky nadšeného mladého lidu, činil člově
ka blaženým a což teprvé když s bodáky v
ruce objevili jsme se na barikádě, hledíce
odhodlaně vstříc nastávající bitvě, kterouž
zvěstoval lehký zádumčivý krok přicháze
jícího vojska. Zajisté že i těm ubohým
vojákům nechtělo se v době té, kdy prapor
svobody počal rozprostírat! se nad celým
Rakouskem, počal vesele si pohrávati s
větříkem od Francie přicházejícím, s nímž
zdálo se, jako by se na vzájem objímal a
vše, co v předešlých dnech bylo se událo
jim zvěstoval, nechtělo se těm nově sebra
ným synům téže vlasti nastaviti zbraně
proti nám a namířiti na prsa bratrů svých,
v nichž mladistvá srdce nadšeně pro vlasť,
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pro svobodu bila. Já vím, že mnohému
tomu vojáku na mysl přišlo svou zbraň
spíše naproti těm otrokářům obrátiti a jim
učiniti to, co od nich usouzeno bylo nám.
Ale mysl jejich nebyla ještě tak prodchnu
ta svobodou jako naše, oni nebyli s to po
jednou vybaviti se z okovů despotismu ra
kouského, neboť vychováni byli v duchu
otrockém, v rukou Bachových— jim bylo
hlavním zákonem neobmezené poslouchá
ní rozkazů vyšších.
Ano, tenkráte prsa naše vlnila se odhod
laností, tenkráte pravice, které doposud
spíše peru a knize uvykly byly, pevně tří
maly břitké meče. Ach, jak blaženým
jsem, drazí přátelé, když vzpomenu si na
doby ty, kdy před očima zjeví* se mi stat
ná postava mého přítele z mladosti. S
ním při přednáškách v jedné lavici jsme
sedali, s ním z jedné knihy jsme se učili a
s ním i na téže barikádě bojovali; vůbec Ja
roslav Ilallon a Ferdinand Soukup byli nej
lepšími přátely, byli sobě více než vlastní
bratří. O tomto svém přítel i chci vám vy pra
vo váti a odhaliti roušku, kteráž doposud za
halovala slavné činy toho šlechetného a
odhodlaného vlastence.
Myslím, páni
studiosové, že nemáte dnes na spěch, ne
boť svátek zítřejší může nahraditi vše to,
co dnes zameškáte; ostatně já to znám, že
studenti nemají nikdy do útěku s učením.
Pročež počnu s vypravováním hned od po
čátku.
Jaroslav Ilallon rozen byl od
Strakonic, z rodičů venkovských. Poněvadž
otec jeho byl chůd, ujal se jej pan farář z
blízkého městečka, neboť přesvědčen byl
o jeho remalém nadání a dal jej na studie
do Prahy. Ač velmi přísný byt jemu byl
vyhledán, přec v brzku počal v sobě cítiti
ducha svobodomyslného, který nedá poutati se okovy otrockými. Láska ku čtení
rozmnožovala jeho vědy a působila na mla
dého ducha okouzlujícím spůsobem. Spisy
Sabinovy, Havlíčkovy, Sladkovského znal
téměř z paměti. Tím stávalo se, že často
přicházely na něho stížnosti panu faráři
stran jeho smýšlení, začež četných důtek
se mu dostávalo.
Již v té době byli jsme si věrnými sou
druhy a nerozpakovali jsme se jeden k
vůli druhému největších obětí přinésti.
Já uznával jeho nadvládu, já cítil, že úzce
k němu přikován jsem a také nikdy nepo
koušel jsem se pojítek těch přetrlinouti.
Nebyl jsem snad nesamostatníkem, jak by
se někdo domýšlel—ne—já byl jsem ale
-ctitelem velikého ducha.

V brzku, poněvadž posavádní byt počal
se mu zdáti žalářem, hleděl vynajiti si
svobodnějšího, v němž by nikdo práva ne
měl klásti mezí v jeho počínání: chtěl být
nezávislým.
To však ale tak snadno nešlo, neboť s
veškerými potřebami odkázán byl na pana
faráře, který jenom k vůli tomu jej podpo
roval, že domýšlel se, až odbude studia
gymnasiální, na kněžství se obrátí, v čemž
však ubožák staroch velice se klamal, ne
boť mysl jakou již tenkráte Jaroslav choval,
byla u porovnání se stavem kněžským jako
zákony katolicismu a rozum zdravého člo
věka. A tu nebylo divu, že největších
antipatiu í choval ku stavu, k jakémuž stále
připravován byl. Poněvadž ale věděl, že
nejmenší jeho vyjádření u věci té, přive
dlo by jej do sporus jeho podporovatelem,
což za následek by mělo odepření všech
dalších pomůcek k studiím, udržoval se stá
le v mezích,v stálém sebezapírání. Však ani
to nemělo trvati déle, i tu měla nastati
zrnina.
Byli jsme již v sedmé latinské, když do
šla Jaroslava zpráva, by se dostavil na po
hřeb svých rodičů. To se neptejte, přátelé,
jak účinkovala na něho tato zvěst’, neboť
neměl na světě nikoho vyjma těch,
jež nade vše miloval a jim jednou štědře
odplatiti chtěl vše, co pro něj byli učinili.
Však nelítostná smrť ve spůsobu neštovic
dostavila se do chudé, ale spokojené rodi
ny a v brzku unesla životy jich v podzem
ní říš. Tenkráte poprvé slyšel jsem od
něho slova nářku: „Což jen neštěstí a zá
rmutek'jest mým odkazem? Drazí rodiče,
již nebudu s to vám se odměnili a vaše
stará leta spokojenějšími a blaženějšími
učiniti, neboť vás šťastnými učiniti, bylo
touhou mou!”. Po slovech těch klesl na
sesli a tak zadumán uvažoval trapné chvíle
své. Já usedl naproti a hleděl jsem jej
vyrážeti a bol, jaký v sobě choval, zmírniti,
ukazuje při tom, že pravá jeho matka do
posud žije a stálé pomoci se dovolává dítek
svých, jí by nyní obětoval veškerých sil,
pro ní by nadšeně pracoval, \ čemž že jej
budu podporo váti i já. Tu povstal a jako
dnes by to bylo, vidím tu jeho krásnou,
štíhlou postavu, ten hustý, kudrnatý vlas,
jenž po ramenou v krásných kotoučích se
mu vinul a ten hrdý, velitelský pohled,
jímž mnohé dovedl si nakloniti a svým zá
měrům získati; povstal a mohutným hlasem
vynesl slova, která zároveň v úplném zně
ní v paměti mé uvízla: „Ano, vlasť, ta
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pravá naše matka posud žije, ta žádá syny zamyšlen vrátil.jsem se do svého bytu. —
své o pomoč té veškeré práce své zasvěcuji Čtvrtý den již opět uvítal jsem jej do Zla
a jen jí, opět jí náležeti chci. Vše co jiný té Prahy, již opět byli .jsme u sebe. Po-·
směr by vyžadovalo, daleko mne vzdáleno choval své drahé rodiče, pochoval s nimi i
budiž.”
svou veselosťNyní obrátil se ke mně a pravil: „Fer
Po smrti rodičů Jaroslavových nastal
dinande, přistup blíže a podej mi pravici, velký obrat věcí. Netajil se nyní více Ja
při čemž slib, že vždy—v štěstí i v neště roslav se svým smýšlením o náboženství,
stí zůstaneme si věrnými přátely, nikdy že nýbrž veřejně, když farář jej byl navštívil,
od sebe se neoddělíme, nebude-li toho vy se pronesl, že nikdy nechce náležeti v ty
žadovat! prospěch naší vlasti. Přísahej, že řady, tlupy ošemetníků a pokrytců, jakými
tak učiníš, vztyč pravici společně se mnou na většině jsou kněží; pročež by jej více
a jednohlasně zvolejme: „Ku prospěchu ku kněžství nenutil. Farář spatřiv idey své
vlasti, ku oslavě národa nechť je naše síla, rozptýlené, počal jej nenáviděti a podpor,
nechť je naše námaha.”
jakých dříve mu poskytoval, nyní rozhod
O světe, světe, jak mění se v tobě časy, ně odepřel. Jaroslav po tomto rozhodném
jak krátkou dobou u tebe jest žití člověka. kroku odstěhoval se ke mně, kdež majíce
Tenkráte tak nadšeně a pevně stál jsem s ru sami pro sebe světnici,počali jsme pilně prakou do výše vztýčenou a krev v žilách ta covati na poli liter, rním a politickém. Čas
a ubíhal a s ním i naše
kou rychlostí proudila
Na hřbitově.
jako nikdy před tím
léta. Přišla maturita,
a po tom již jen jed
před kterou vždy tolik
nou a to když bojova
strachu bývá; avšak i
li jsme společně na
ta přičiněním dobře
barikádě. A dnes opět
nám vypadla. Na to
—na dobro již vysílen,
obrátili jsme se na stu
dia philosophická, kte
stojím na prahu živo
ta, na pokraji temné
rá tenkráte ještě nej
širšího měla pole. Na
ho hrobu. Ruka nemá
již více té síly, hlava
universitě v řadách ji
nemá více té paměti a
ných studentů, z celých
Čech sešlých, poznali
srdce, které druhdy
vše podstcupiti připra
jsme brzy jiný život,
život mužnosti a práce.
veno bylo, dnes nemá
Nyní byli jsme již svo
té odvahy, dnes již
tlukot jeho sotva cítibodnými občany,prosti
„Trochu zalit jste přece inéla ten hrob.“—,,Co
ti jest. Ano, tenkráte vás paničko, napadá! Můj starý jakživ nemohl vodu jsouce přísných paragráfků gymnasiálních.
byl jsem horkokrev ani vidět.“
ným mladíkem a dnes—křehkým starcem. Myšlénka, že svobodnými jsme, činila z
A tak i vy, nadšení mladíci, přijdete tam, nás muže vážnější, ku všemu odhodlanější.
kde jsem dnes já, nepodlehnete-li ještě Pilně sůčastnovali jsme se veřejných i
soukromých schůzí, všude, kde jen mož
dříve té zubaté.
Však nebudí ž to pro vás odstrachem, ne nost se nám naskytovala, byli jsme svobo
— toho nechci vypravováním svým dosíci; domyslnými řečníky a vůbec Vždy nalézali
nýbrž budiž to pro vás příkladem, jak si jsme se v prvních řadách studentských. A
počínati máte, dokud mladistvá krev v ži nebylo divu, neboť kdož by se byl tenkrá
lách vašich proudí. Myslím, že i vaše činy te udržel, by nepřidal se k legii rytířů,
budou ostatními ctěny a obdivovány, že i i jichž prvním heslem bylo — vybavení se z
Ano,
vy vstoupíte v řadu slavných mužů naši despotických zákonů Rakouska.
tehdy
bouřný
rok
1848
byl
již
před
dveřmi.
vlasti.
Odchýlil jsem se od svého zamýšleného Zakládaly se rozliční spolkové, čety zásovypravování, což však nevadí, neboť toto I bávaly se zbraní, studenti na všech místech
řečnili a lid připravovali na nastávající
též k věci náleží.
Po přísaze, kterou společně zavázali jsme dny, v nichž velmi mnoho rozhodnout! se
jen vlasti náležeti, počal Jaroslav vypravo- mělo.
vati se na pohřeb svých rodičů. Já dopro
Vliv Jaroslavův bylo všude viděti, on
vodiv jej na nádraží a s ním se rozloučiv, veškeré své práce nyní věnoval jen vlasti,
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ničeho jiného se nevšímaje, v kterýchžto
šlépějích šli tenkráte téměř všichni čeští
studenti.
Osudný rok nastal a s ním i veškeré
strasti se přiblížily. Na Karlovo náměstí
v sále Chvojkově ustanovena byla schůze
všech studujících vysokých škol. Ač sál
byl velmi prostranný, přec nemohl stačiti
návalu studenstva. Zde vyvolen byl výbor,
který včase potřeby zastupovat! měl ve
škeré studenstvo a za předsedu vyhlášen
Jaroslav Ilallon. Zde postaveno řečniště
a první kdo na něm vystoupil byl Jaroslav.
Mocný jeho hlas otřásal celou prostorou,
výmluvná jeho slova hýbala celým mladi
stvím davem, celkem nebylo v celém
shromáždění výmluvnějšího nad Jaroslava
a jakéhosi právníka Jandu.
A věřte, že kdyby byl již tenkráte zvo
lal: „bratři, do zbraně!” zajisté že všichni
nadchnuti jeho slovy byli by sáhli po ná
stroji tom vražedném, což později také
skutkem se stalo.
Schůze skončila velkou oslavou Jaroslav
ovou a ač bránil se, přec vyzvednut do
výše a ulicemi pražskými za jásotu nepře
hledných davů nesen. Zajisté že jiný na
místě Jaroslavově byl by zlirdl v okamži
ku tomto, kdy tolik hrdel nadšeně provo
lávalo jemu slávu. On však při tom všem
zůstával chladným, zůstával rozvážným. Ku
konci přezpíváno ještě několik nadšených
písní a provoláno „Na zdar!”—nastávající
svobodě,—pak ubíral se veškerý zástup po
kojně domů.
Druhého dne však měla se odbývati ve
liká demonstrace na ostrově Zofinském,
tam sejiti se mělo měšťanstvo, spolek Lípa,
pražská garda a studenstvo. Byl to zajisté
den velmi důležitý v roce osmačtyřicátém.
Večer navštívili jsme ještě Chvojku, kde
rozličné porady, týkající se příštího dne,
konány byly. Na to odebrali jsme se do
svého bytu a ulehli, bychom posilnili se na
události zítřejší. Však rozčilení z přede
šlého dne nedalo nám usnouti, nýbrž dlou
ho do noci vše na mysli nám těkalo. Dru
hý den počal krásně. Slunko objevilo se
na obloze v plné své nádheře, vysýlajíc
teplé paprsky své všem pozemským tvorům.
Hned brzy z rána ulice pražské naplněny
byly lidem, který vyšel si buď k vůli ob
čerstvení na zdravém ranním vzduchu,
aneb ze zvědavosti na příští události.
I my rychle, se oblekše, spěchali jsme
do místností universitních, kdež všichni
shromáždit! jsme se měli. Mně stále bylo

nápadným, že v dni tak hlučném a slavném
přítel můj neustále zamyšlen a zadumán
byl, pročež táži se jej: „Jaroslave, pověz
mi, proč tak smuten jsi, když všichni ostat
ní se veselí?”— „Ferdinande,” odpověděl
a při tom krásné oko své na mne upřel,
„jsme nešťastni a s námi i naše vlasť.” —
„Proč?” táži se opět. „Vidím,” praví Ja
roslav, „za každým dnem může vypuknout!
povstání a pak jest naše záhuba jistá, ne
boť přípravy, které vykonati se měly co se
týče řádné organisace, jsou neúplný, jsou
nedokonalé. Vše kráčí příliš rychle, vše
žene se v před, opomíjejíc věcí velmi dů
ležitých. Lidstvo nadšeno a rozjařeno je ;t
nastávající svobodou, ono jest jí o lepeno.
A tu není záhodno přikročiti k p ovedení
nejhlavnějšího. A také čas nám ještě ne
dovoluje, neboť nevíš, že ve Vídni a v Uhrách konají se teprvé přípravy k všeobec
nému povstání!? Vypukneli v Praze po
vstání dnes, neb v některých příštích dnech,
jsme ztraceni a s námi vše to, co již tolik
namáhání stálo.” „Uznávám,” pravím na
to, „platnosť tohoto, ale jak zastaviti krok
lidu, jak takové masse dati důkaz, že chy
buje?” — „To vše dalo by se vykonati,”
odpovídá Jaroslav, „kdyby nebylo tajných
lidu pobuřovatelů, jimž hlavně o to jde,
by vyvolali předčasnou revolucí, a to podaří-li se jim, což se asi podaří, došli pra
vého cíle, došli naši záhuby. My s naším*
přípravami nejsme s to dlouho odporovati
silnému řadovému vojsku, kteréž že mocné
bude,‘viděti jest z toho rychlého a četného
ztahování rozličných pluků ku Praze. —
Tajní tito buřiči jsou většinou sami Němci,
a několik jimi podplacených Čechů, kteří
mrzkému tomu řemeslu se zaprodali.” Za
takovéto rozmluvy došli jsme místa, kde
téměř všichni byli již shromážděni. Jaro
slav tenkráte nenalézal se v popředí nás,
netoužil býti na novo oslavován, nýbrž
stoupl si do neodlehlejší části místnosti,
odkudž pozorně sledoval řeči pronešené
ne řečništi. Přistoupím k němu a se táži:
„Co soudíš o tom?” — „Nic, než že i my
jsme mnohem v před, než kdeby jsme dnes
měli býti. Pokusím se ještě zastaviti před
časnou bouři, neboť jest to moji povinností,
pochybuji však, že se mně to podaří.” Po
těch slovech bral se zástupem k řečništi.
Po horkokrevné řeči právníka Housy, kte
rá téměř celý zástup rozohnila pro okamži
té vypuknutí bouře, vystoupil Jaroslav na
místo svobodného slova. Ač postava jeho
byla zpřímena, přec pozorovaly jsme roz
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čilení, jaké nikdy u něho se neukazovalo, již
ten bledý obličej prozrazoval vše, co vnitra
jeho se dálo. Počal asi takto: „Drazí bratří,
vidím vaše nadšení, vidím vaší pevnou
lásku, vidím ta srdce, jak rychle bijí dneš
ního dne a jak nedočkavé jsou jeho konce.
Avšak, kollegové, nikdo z vás v této osle
pující době netuší, jak hrneme se v jícen
záhuby, jak kráčíme v ruce našich úhlav
ních nepřátel.” Nastal hluk a šramot v
davu poslouchajících, což však nestavělo
řečníka. „Opusťme tento směr, jakým v
poslední době se béřeme a vstupme na ce
stu jinou, na cestu mír—” poslední slova
utonula v křiku zástupu. Pryč s řečníkem
tohoto směru, pryč s naším zrádcem, neboť
on jest podplacen a chce dosáhnouti toho,
abychom prodléváním pozbyli příhodné
doby nadšení a poskytli času naším nepřá
telům, by shromáždili na nás dostatečný
počet bodáků a tak mohli zašlápnouti ne
dávno vztýčený prapor svobody. Takové
a podobné hlasy slyšeti bylo z davu a již i
četné páže chápaly se řečníka, by jej ze
shromáždění vyvrhly. Viděl jsem, drazí
přátelé, že přítel můj na to byl připraven.
A ještě v posledním okamžiku vztýčil pra
vici a silným hlasem zvolal: ,,Klamete se
nazvavše mne zrádcem; dokáži vám, že tak
jako vy dovedu pro vlasť umírat.” Však
slova ta nebyla již povšimnuta, nýbrž zto
pila se v davu a s nimi i řečník stržen k
zemi. „Ach, běda mu,” mimo vol ně zvolalo
několik hlasů, „již u konce jest se svoji
slávou.” Zabolela mne tato slova, neboť
odsuzovala muže, který si toho nijakým
spůsobem nezasloužil, muže, jejž nejlépe
mohl jsem znáti já. Neotálel jsem dlouho
nýbrž mocí vrhl jsem se mezi rozzuřené a
všemožným spůsobem hleděl jsem vysvoboditi jej z rukou nelítostných, v čemž
několika málo jsem byl podporován. Po
dařilo se nám vynésti jej ze středu, však
bylo také již na čase, neboť poslední roz
čilení a nemalé namáhání, k čemuž násil
né stržení z řečniště připravily Jaroslava o
poslední síly, tak že upadl v mdloby. Vzali
jsme jej s medikem Kovalským a odnesli
do vedlejší síně, kdež počkal jsem u něho
a Kovalský odebral se rychle pro kočár, v
němž odvezli bychom jej z místa plného hlu
ku a zmatku. Povoz se dostavil. Jaroslava
pozorně uložili jsme do vnitř a odvezli do
domu rodičů medika Kovalskélio.
Již
uložen byl na měkém lůžku v pokoji a
přec nevracelo se mu vědomí aniž sil.
Teprvé kdy již počali jsme pozbývati na ,

děje, dal známku života v sobě. Kovalský
skutečně bratrsky o něho staral: třel, kapky
rozličné připravoval, až konečně přec poda
řilo se mu přivésti jej k životu. Jaroslav
otevřel oči, rozhlédl se kolem a opět je
zavřel, byl velmi vysílen. Otec Kovalského,
paní, slečna Růžena a já jak přimraženi
stáli jsme kolem lůžka nemocného, hledí
ce v jeho bledý, zsinalý obličej. Všichni
jsme již zmálomyslněli nad stavem ne
šťastníka, jediný medik Kovalský obezřet
ně pracoval v oboru lékařském. Hledě
jemu v obličej, spozoroval jsem jakési bo
lestné trhnutí. Pozvednu mu hlavu, bych,
podložil ji podhlavnicí, spatřím k svému
velkému uděšení tratoliště čerstvé krve.
„Pomoc, pomoc!” volám, „Jaroslav jest
těžce poraněn na hlavě!”
Mladý Kovalský přikvapí z vedlejšího pokoje, kde
připravoval léky a ohledal ránu na hlavě„Nevím, nevím, bude-li nám možno zachrá·
niti jej před smrtí,” praví,,,neboť rána zde
na zadu jest velmi hluboká, nějakým hru
bým nástrojem spůsobená. Jaroslav opět
slabě sebou pohnul, při čemž na okamžik
oči otevřel, načež opět je zavřel. Na vy
zvání pana Kovalského opustili jsme vši
chni pokoj, jenom on zůstal na stráži u
jeho postele. V předním pokoji spatřil
jsem seděti u okna slečnu Růženu, kteráž
jak se pamatuji, byla nazývána mezi stu
dujícími „sličnou Polkou”. Tenkráte ne
bylo ji více než osmnácte jar, však duchem
svým a všestranným vzděláním mohla již
s každou třicetiletou damou v zápas vstou
pit! a že vítězství bylo by na straně její
bývalo, směle byl bych mohl vsaditi hlavu
svou, která již také vědomostmi byla pře
tížena. Růžena byla sestra Kovalského^
jichž rodiče pocházeli z Krakova a nedáv
no přestěhovali se do Prahy,kdež starý pan
Kovalský zastával místo zemského zeměvv· v
merice.
Růžena znala Jaroslava již z doby dří
vější. Poprvé spatřila jej na výletu v
Chuchli, an řeční k přítomnému shromáž
dění a již tenkráte pocítila k němu jakousi
bližší náklonnost, jakousi sympathiis jeho
zajímavou osobou.
Avšak hrdosť Růženčina rozhodně brá?
nila se proti tomu, neboť viděla, že by
musela se ponížiti před mužem tím a ve
všem uznati jeho nadvládu. Dlouho nemor
hla po výletu tom zapomenout! na něho;
dlouho před sebou viděla obraz Jaroslavův,
však jak přísloví praví: „S očí, vyjde z
mysle”, tak i zde—sešel s očí a dobou času
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vymizel z mysle. Poslední ale případ za
celenou ránu Růženému opět obnovil a
sice mnohem mocněji. Srdéčko opět bylo
vytrženo ze svého klidu. A jaký div,
vždyť byla nyní poblíž muže, muže to hr
dého, kterýž jen pro vznešené věci stvořen
byl, i ona spatřila, kdy u lože stála, jeho
černé bolestí vysílené, avšak přec krásné
oči, jak na ní se upřely, v kterémž pohle
du bylo tolik zajímavosti, tolik něhy a
kouzla, že nebyla s to déle udržeti slzí a
neodejiti stranou do sytá se vyplakati, pro
muže, kterýž nyní opět byl jí vším, kterýž
jí byl více než vlastní její rodičové, více
než láska bratrova. Růžena ani sama ne
věděla, jak horoucně miluje Jaroslava, jak
pevně srdce její jest upoutáno k němu.
Milovala, však, zdaž láska její opětována
jest, nevěděla. Růžena obávala se lásku svou
někomu zjeviti, neb se domýšlela, že by
násilně miláčka jí vyrvali a na vždy od
sebe je oddělili. A v okamžiku,kdy bez sebe
na lůžku ležel, myslela, zemřeJi Jaroslav,
zemru i já, neboť co do světa, v němž
by nebylo Jaroslava. Ano, přátelé, kdo
nepoznal jste pravé lásky, nemůžete ani
učiniti si pojmu, nevíte, co srdce musí
vytrpěti v době, kdy milujícím překážky v
cestě jsou.
Co byl jsem vám nyní vypravovalo Rů
žence, zvěděl jsem v pozdější době od ní
samé.
Však, bych vlastně s pravým dějem po»kročil, vrátím se opět k vytknutému.
Jak dříve byl jsem již podotknul vzdá
lili jsme se na vyzvání Kovalského z poko
je, v němž odpočíval můj přítel a odebrali
jsme se do pokojů vedlejších. Já vkročiv
do předpokoje, spatřil jsem státi Růženku
u okna, ana slze stírá.
Na první pohled uhodnul jsem příčinu
toho, pročež přikročím k ní a všemožně
napjav svoji výmluvnost, hledím ukojiti
její bol.
Sotva že zmínil jsem se o
Jaroslavovi a jeho osudu, opět bohaté slzy
polily její tvář a štkajícím hlasem promlu
vila: „Oli pane, vy neznáte pravý podklad
\bolu mého, vy nevíte, čím srdce mé napl
něno jest. Já jsem nešťastna, já vím, že
nikdo bolu mému nepřinese útěchy.” Po
jednou obrátila se ke mne a hlasem zvýše
ným zvolá: „Uzdraví se Jaroslav, či jest
mu se světem se rozloučiti, pane?” „Dou
fám, slečno, že se uzdraví,” pravím, „však
zapotřebí jest mu řádné obsluhy a obezřelosti.” „Ano ano, pane, to se musí státi,”
volá opět Růžera rozčileně „já ve dne v

noci budu při lůžku jeho a nepřestanu mu
sloužiti, dokud se nepozdraví a byť bych i
věděla, že pozdravení jeho splatiti musím
vlastním životem, přec ani na okamžik se
nebudu rozpakovati v oběť jemu jej přinésti. Lépe pro mne bude, zemru-li já a on
zůstane, než by on rozloučil se se světem
a já zůstala zde. On jest mužem statným,
člověčenstvu prospěšným, kdežto já jsem
pouze slabou dívkou ve víru světovém. Ne,
ne, Jaroslav zemříti nesmí, neboť já jej
miluji.” Po slovech těch položila hlavu v
ruce a usedavě plakala.
Věřte, přátelé, že tenkráte byl jsem nad
míru dojat upřímným Růženčiným vyzná
ním a že záviděl jsem v té chvíli Jaroslav
ovi; byl jsem tenkrátem sobcem. Viděl
jsem v tom prostosrdečném děvčeti pravý
čistý ideál, jakého dosíci bylo vždy mou
touhou. Přiznám se, že vždy vyhledával
jsem společnosti Růženčiny a celým šťast
ným jsem býval, když zraky její na mne
spočinuly. Nevěděla o mé lásce, neznala
citů mých a také nikdy neseznala jich. Já
miloval, nebyv milován, já se trápil, vida
trápící se.‘ Byl jsem nešťasten a ona též.
Oba zkoušeli jsme nad míru, oba žili jsme
jen v bolných vzpomínkách, toužíce po
tom, co daleko—daleko nás vzdáleno bylo.
Já počal Růženu milovati, kdy již milova
la a srdce své jinému zasvětila; ona milo
vala muže se srdcem kamenným. Muž ten
nikdy nepoznal lásky, nikdy bližší náklon
nosti k dívce, Jaroslav zdál se stvořen býti
pro věci vyšší.
Mohl by sice někdo z vás podotknouti,
že láska také náleží k vysokým věcem, čím
by také nechybil, avšak přec vyššího než
dívčina láska — jest láska k vlasti a vědě.
Vím, pánové, že jste nedočkavými co a
jak stalo se s Jaroslavem a se všemi ostat
ními v rodině Kovalských, než pro úplnost
věci byl jsem nucen také své vlastní ději
ny vám předložití, neboť také značné mí
sto v ději tom zastupuji.
Než však počnu, pánové s dalším vypra
vováním,musím se posilnjti řízným ležákem
našeho přítele, pana Bláhy.
Po slovech těch chopili se všickni skle
nek, je k ústům přitiskli a ve chvilce jak
nám praví staré přísloví: Kde nic, tam prý
ani starý ďas nebeře (nevím, jest-li mladý
ale starý ne), vše až na dno bylo vyprázd
něno. Povinnosť hostů přestala a hostin
skému nastala. Tak to chodí ve světě,
jeden přestane, jiný začne. A i zde v krát
kém okamžiku vše do starého pořádku
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uvedeno bylo—sklenky s čerstvým, dobře v předpokoji a vyjevil nám názory své o
spěněným pivem naplněny na naše hosty nemoci Jaroslavově při čemž pronesl, že
se usmívaly.
postavení, v jakém se nemocný nalézá,
Pozor, páni kollegové, pokračování za jest velmi povážlivé, však přestojí-li vý
počne, volá na ostatní právník Šmalia, kte buchy horečné v začátku, že myslí, že se
rý s velikou horlivostí celý běh povídky, pozdraví.
vlastně pravdivé události sledoval.
Vida umdlenosť obou Kovalských zvlá
Přibížila se noc započal pan Soukup a ště Kazimírovu, požádal jsem je, by ode
sice noc, které jsme se všickni báli, neboť brali se na lůžko, neboť stálým napínáním
bolesti Jaroš javový stále se většily a již sil, že by mohli si uškoditi. Já pak bych
nemusil se
stopy h oOpatrný kazatel.
rečky počí
nuditi o sa
naly se ukamotě, neboť
zovati.
že bych usnul, nejKazimír
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š e t ř o ván í
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na práce,kte
Pan farář kázal v neděli o pekelných mukách. Bylo právě v lednu a
a sice o d
hodně mrzlo. Duchovní pastýř ujišťoval své ovečky, že ta zima není ničím
réž ještě jej
dvéří poko
proti zimě, jaká ,, panu je” v pekle. Po kostele sešli se s rychtářem. Rych
tář osmělil se tázati. jak to vlastně je, že dříve vždy líčil pan farář, kterak
oce kávaly.
je,
v němž
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počíval. —
teplu všichni do jednoho!‘‘
povstali a
Vstanu, při
své služby nabízeli, zvláště Růženka pro blížím se tiše ku dveřím a naslouchám, co
sila otce, by ona vyvolena byla k obsluze dále díti se bude. Slyším: „Komu možno
Jaroslavově, při čemž zároveň obrátila se pomozte, neb Růžena....... ” a dále nemohl
ke mne s prosbou, bych přenechal ji těch jsem pro slabosť hlasu slovům vyrozuměti.
několik okamžiků, ve kterých naskytovala Neotálím, lehce otevru a vstoupím do
se příležitost’ něco pro miláčka učiniti. — temně osvětleného pokoje a co vidím? —
VidaRůženčinu k tomu oprávněnost ihned Velmi smutné divadlo!
jsem svolil.
Růžena leží na zemi bez sebe a Jaroslav
Růženka hned na to odešla vystřídati celý zkrvácen těžce oddychuje, byv polo
bratra. Kazimír přišel, přisedl si k nám vztýčen na lůžku.
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Rychle přikročím k loži a táži se Jaro
slava, mám-li volati o pomoc? „Není za
potřebí bouři ti celý dům,” slabě odpovídá
nemocný přítel, „ale přičiň se, jak sám
můžeš Růženku vzkřísiti.” Ukazuje mně
na zem. Pozvednu ze země Růženu a v ná
ručí na měkou pohovku ji odnesu. Pocity,
jaké bouřily duší mou v okamžiku, kdy
cítil jsem dívku, jíž tak jsem miloval, na
prsou, nemohu nikomu vypověděti, chvíle
ta byla pro mne vždy blahou i žalnou upo
mínkou. Položiv ji na pohovku, počal jsem
se všemožným spôsobem snažiti k životu
ji opět přivésti, při čemž jak malé děcko
jsem se třásl. Konečně otevřela krásné
své oči a upřela je na mne, jako by mne
chtěla jimi děkovati.
Mně sotva bylo snésti pohledu toho,
sotva opanoval jsem citů svých před váš
nivým vypuknutím.
Po krátké chvilce snažila se již povstati, což bez mé pomoci by se jí nebylo po
dařilo. Chtěla bych ji pomohl k loži
Jaroslavovu, neboť jest prý jeho ochrani telkou. Vzav ji kolem pasu dovedl jsem
nešťastnou k posteli, kdež usedla do lenošky. Nyní vzal jsem vedle ležící bílý šatek
a utřel jsem Jaroslavovi krev s obličeje a
prsou, která horečným rozčilením jemu
vyšla z úst.
Ač v okamžiku tom byl Jaroslav velmi
sláb, přece snažil se několika slovy upokojiti Růženu, která vedle seděla, sklánějíc
hlavinku, jak větrem zlomená květinka.
Zápasila v nitru svém velmi, bojovala proti
vzbouřeným citům, zrodivším se v duši
něžné, v duši čisté. Až pojednou vyruše
na slovy Jaroslavovými, zadívala se v ble
dý ale přec dojemný a krásný obličej jeho.
„Nijakým spôsobem,” počal slabě nemoc
ný, „nezasloužil jsem takových obětí se
strany vaší, slečno, byste po celou noc
bděla u lože mého, chtějíc mně sloužiti.
Zde stojí můj přítel, který nerozpakuje se
největší obětí pro mne přinésti, ten pře
vezme vaše místo dnešní noci a vy pak
jděte si odpočinout], byste nabyla dřívěj
ších sil, nežádám nijakých od vás obětí,
neboť vím, že vám jich splatiti nebudu
moci. Jsem nešťasten a nechci by jiný byl
se mnou nešťasten, by trpěl nevěda proč.
Vše dovedu s myslí chladnou snésti, vše
nohou pevnou překročiti, nelekám se žád
ného boje, žádného zápasu, jenž vésti má
ku spáse utiskované vlasti a k vztýčení
praporu svobody. Dnes ještě trpím, však
co nejdříve již dotrpím, vidím blížiti se

konec.” Nemohl dále mluviti, silný kaset
zamezil slovům a seslabil jej tak, že nebyl
s to již ani slova pronésti. Růžena dopo
sud tiše sedíc, s námahou klekla vedle lože
a chopíc zemdlelou ruku Jaroslavovu dolů
visící počala ji lioroucně líbati. „Ne, ne,
Jaroslave, ty nesmíš zemříti, ty nesmíš
vzdáliti se ode mne, neb já tě tak nevý
slovně miluji, pro tebe nerozpakuj i se po
slední krůpěj krve své vycediti. Vím, ty
že mne nemiluješ, však ani to mne neod
straší, bych nemilovala já tebe a byť bys
mne i nenáviděl, přec zůstanuu tvého lože*
tobě sloužiti—s tebou dovedu snésti vše.”
Sklonila nyní Růženka hlavu na okraj po
stele a jak pravá hrdinka tiše trpěla.
Věřte, přátelé, že tou scénou byl jsem
nadmíru ďojat, div že slzí jsem se zdržel.
Jaroslav pak ještě mně pokynul, bych ji
zvedl se země a do lenošky posadil, čemuž
jsem vyhověl. Růžena zemdlena nervosním rozčilením, ponořila se v těžký spánek..
Já pak podav ještě sklenici vody nemocnému, usedl jsem stranou na sesli a oddal se
svým myšlenkám. Tak setrval jsem až do
rána. Opomenu vyprávěti rozličné výjevy
jež udály se později v nemoci Jaroslavově*
a zmíním se jen o tom, že nemoc, v níž
málo naděje bylo na uzdravení Jaroslavovo,
trvala celých osm dnů a po celou tu dobu
stále střídali jsme se u lože nemocného a
Růžena vůbec málo kdy opouštěla Jarosla
va, čímž také pravých svých růžiček ve
tvářích pozbyla. Horečka, do které v osudné té noci byl upadl, zmírněna byla
přičiněním pana Kovalského a doktora
Bauera, který později povolán byl.
Čím dále tím více přibývalo sil Jarosla
vovi avšak zádumčivosť a smutek nerozlou
čily se s ním více. V desátém dnu nemoci
Jaroslavovy dostavila se studentská depu
tace do bytu pana Kovalského, žádajíc býti
vpuštěna k Jaroslavovi.
Vešedši k nemocnému, sdělovala své
poslání, by totiž co nejdříve dostavil se
do výborové schůze, kde složiti mu bude
účty z posledního jelío jednání, neboť jej
doposud považovali za zrádce.
Žádosti jich slíbil vyhověti, načež depu
tace se vzdálila. Následující dny byly
stále bouřlivější a bouřlivější, až konečně
očekávané se přiblížilo, všeobecné povstá
ní vypuklo.
Lid ozbrojený naplňoval ulice, stavěl se
v řady, budoval barikády a vůbec vše při
pravováno bylo, co k odrážení vojska za
dobré se uznávalo, neboť silné vojsko pod
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vedením Windischgrätze již kolem Prahy
rozloženo bylo.
Konečne vojsko vtrhlo do Prahy, s na
kazenými bodáky hnali se několikráte proti
povstalcům a vždy se značnými ztrátami
byli odraženi.
Po celý den od střelby se ani neustáva
lo; mrtvých a těžce raněných bylo všude
viděti, jásot a nářek se všech stran zazní
val. Vinná i nevinná krev barvila zemi.
První den pro vzbouřence vypadl obstojně,
však ztráty na té i oné straně byly veliké.
Druhý den sotva že slunce na obloze se ukázalo, již četné zástupy hnaly se do bitvy.
Šiky vojska několikráte seřídíé opět vypl
něny byly a ihned do nového ohně vehnány.
Měšťané, studenti, řemeslníci — vše ve
zbrani, vše na barikádách jako bratři sta
tečně se potýkalo a nadšeně pro vlasť
zmíralo.
Však co pomůže statečnost lidu proti
přesile a to dobře vyzbrojeného a organi
zovaného vojska? Barikáda za barikádou
klesala do rukou vojínů, dům za domem
dobýván, mrtvol všude se množilo. Nové
a nové zástupy z obou stran se přiháněly,
s novou silou do boje se pouštěly, až bud’
rozbity neb zahnány místo učinily opět
.novým.
My přísně poručeno jsme měli od léka
ře ničeho Jaroslavovi nesdělovati o povstá
ní a vše, co by mysl mohlo rozčiliti, před
jním tajiti.
Několikráte se mne tázal, zdali již po
ustání vypuklo a vždy podařilo se mně to
zapříti a jej ukojiti.
Druhého dne, kdy tak prudce na obou
stranách bylo bojováno, slyšeli jsme střel
bu až do předpokoje, blíže něhož Jaroslav
íubytován byl. obávaly jsme se, by rány
.a pokřik nedonesly se k sluchu Jaroslavo
vu. Cím dále k polednímu, tím více vřava
bitevní se blížila, až konečně kolem dva
nácté vběhlo několik studentů, mezi nimiž
i naši známí, do domu Kovalských a vše
-co nalezli počínali s velikým kvapem odnášeti na stavbu nové barikády, která se
měla stavětí se poblíž Kovalských.
Nyní nemohli jsme již více zapírati Ja
roslavovi, neb pohled na ozbrojené dosvěd
čoval vše. Krev v něm se vzbouřila, oči
ohněm zajiskřily a již prudce spěchal ven,
při čemž všichni jsme mu bránili, zvláště
Růženka, obávajíc se o svého miláčka,
padla na jeho prsa, obejmouc něžnýma
ručkama kadeřavou jeho hlavu, prosila,
naříkala, ná-sjlPx? udržovala; avšak nadarmo.

vše minulo se cíle. Slova jeho: „Pusťte
mne — pusťte, chci dokázati jim svoji ne
vinnost, chci spečetiti slova svá vlastní
krví,” učinila nás proti němu bezbrannými.
Jaroslav použiv toho okamžiku vyběhl ven
a ač ještě slabým byl, přec spěchal, kde
nejprudší seč řádila. Já v patách svého
přítele následuji, bych buď s ním zemřel
aneb zvítězil.
.Již viděli jsme tu a tam na ulici buď
mrtvé aneb těžce raněné ležeti, již blížili
jsme se barikádě, kde na život a na smrt
první legie studentská s vojskem zápasila.
Nežli doběhli jsme ještě k barikádě, sehnul
se Jaroslav k mrtvému studentovi a meč
rukou pevně třímající mu odebral se slovy:
„Pokoj tobě, neboť jsi již dobojoval; nám
však teprvé to nastává. Když ty s tím
to mečem dovedl jsi zemříti, dovedu i já.
Příkladu přítele svého následoval jsem i
já, nejbližší mrtvole odňal jsem zbraň a
rychle spěchal za Jaroslavem do boje. Ne
trvalo to dlouho a již oba na téže bariká
dě bili jsme se s nepřítelem.
Již—již počínali nás tlačiti v zad, již
jsem myslel, že barikáda jest ztracena, an
tu pojednou objeví se v čele Jaroslav s
mečem do výše zdviženým a hlasem hluk
převyšujícím zvolá: „Vzhůru,bratři, vzhů
ru na nepřítele, dokažme, že jsme věrní
vlasti synové!”
Po slovech těch ještě jednou vzepnul se
studentský lev, který z mnoha ran již kr
vácel a s novou silou a nadšením hnal se
na barikádu, proti nepříteli, jenž domýšlel
se, že více již z barikády neustoupí.
Nový boj, nová seč nastala, obě strany
jak hradby stály, místa kleslých stále vy
plňujíce. V čele nás stále bylo viděti Ja
roslava, jak mečem v řady nepřátel seče,
které stále a stále počínaly před nove
vzpruženým návalem ustupovati.
„Neochabujte, bratři, nelekejte se smrti
čestné, položme životy na oltář vlasti, když
nepřítelem napadena jest. Za mnou—za
mnou, rozražme řady jejich, nechť pomstí
meče naše padlé bratry. Ano, spějte, spěj
te v před, já již nemohu, dokonejte zapo
čaté.”
Kule zaryla se v prsa Jaroslavova a vy
síleného k zemi srazila. Klesl s mečem v
ruce na zem mrtvolami posetou. Viděl
jsem, byv mu po boku, jak zvedl ke mne
krásných očí, jak děkoval mně jimi za mé
upřímné přátelství. Nyní poprvé viděl
jsem opět zjasněnou tvář, spokojený úsměi
na bledém obličeji svého nezapomenutel
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ného přítele. Rychle sehnul jsem se, chopiv jej do náruče a spěchám s ním stranou,
by nemusil dokončili život svůj pod noha
ma nelítostných bojovníků. Ach, příteli,
proč též mně není popřáno s tebou umříti,
proč já musím odděliti se od tebe. Hledal
jsem smrt, toužil jsem zem řiti čestně po
boku přítelově a přece nebylo mne blaha
toho popřáno. Byl jsem nešťasten, jako
Jaroslav, on šťasten odcházel na věčnost’ a
já bídnému osudu svému ponechán.
Sotva že položil jsem jej na zem, drže
mu při tom hlavu ve svém klíně, přikvapili
k nám mladý Kovalský se svou sestrou Rů
ženou, kteří hned za námi kosudrému mí
stu byli se odebrali.
Růžena poklekla vedle umírajícího a
hořce štkala nad svým miláčkem.
„Konec jeho již se blíží,” tiše pravil Ka
zimír, „neboť tepna ochabuje v pravidelném
chodu.”
Naposled otevřel oči, přehlédl nás
všecky a tiše pravil:
„Již dobojoval
jsem — za vše vám děkuji, co v poslední
době pro mne jste učinili — nemohu vám
služby ty více splatiti. Bud’ šťastna, Rů
ženko, a zapomeň na muže, který neznal
lásky—on—milovati nedo—vedl. A ty,
příteli Ferdinande,” pozvedl oči ke mně,
„pokračuj, kde jsme přestali—miluj vlasť
svou—více než marnotratnosti a rozkoše.
Já jsem dokázal těm,—kdož mne podezří
vali, že nejsem zrádcem, že nejsem tím zač
—dříve pokládán jsem byl.”
Naposledy ještě zvedl slabou pravici,
požehnal v lasti řka: „Buď blažená, krásná
moje vlasti, Čechie.” To byla poslední
jeho slova, vzdechl a již držel jsem ve
svém náručí pouze mrtvolu.
Růžena líbala studené tváře, stírala šá
tečkem svým prýštící se z čela krev, vola
la miláčka svého k opětnému životu, sli
bujíc vše, však mrtvé tělo neslyšelo,necítilo
více, veškeré namáhání Růženčino bylo
marné.
Konečně naložili jsme mrtvolu a odvezli
do domu Kovalských, kdež zůstal ještě
tři dny. Pohřeb jemu vystrojen byl rodi
nou Kovalských a sice velmi nákladný.
Zmíním se ještě několika slovy o dalších
výjevech. Dobrý příklad Jaroslavův na
opětné dobytí barikády, nadchni povstalce
tak, že ještě jednou jim se povedlo nepří
tele zatlačiti, ač stále bojovati jim bylo
proti značné přesile. Dobyté však nemohl i
dále udržeti,neboť prudká střelba z plných
opět řad vojska drtila jednu řadu za dru

bou z nešťastných bojovníků. Netrvalo to
dlouho a prvá legie byla téměř celá zniče
ná. Strašné bylo podívání na zoufalý zápas
hrstky, která ještě zbyla z povstalců; opět
ně a opětně sráželi se jednotlivci v řady a
jak praví Husité pokrývali zem mrtvolami,
kam meči svými zabrodili. Každý krok
ústupu skropili krví nepřátel, každý krok
zpět stál četných obětí z obou stran.
Však bylo již viděti, že zoufalý ten zá
pas nemůže dlouho trvati, neb ze řady hr
dinů klesal jeden po druhémkzemi, doko
nav sotva vykvětlý život svůj na bojišti.·
Bolný byl pohled na ty svižné, lehké po
stavy statečných mladíků, jak loučí se seživotem a vstupují se zakaleným okem v
podzemní říš. Ještě okamžik a již klesal
poslední s proklanýma prsoma na lůžko
bratry vystlané.
Vojsko dobylo naposled osudnou tu ba
rikádu a ji i silně obsadilo.
Když konečně odváželi jsme Jaroslava
do domu Kovalských, spatřil jsem ještě
rozličná srdcervoucí divadla. Viděl jsem
smrt mladíka as třiadvacetiletého, an loučí
se se všemi svými drahými, zasýlaje jim
do dálnýcch jich domovů poslední polibky
se slovy: „Ach, drazí rodičové,kdyby jste
věděli dnes o svém synu, znali jeho posled
ní přání, zajisté že byste spěchali k němu·
a jej útěchy plnými slovy na cestu ze živo
ta posilnili. Vím, že drahá má matinka
dlaň svou by na ránu přiložila, aby prýští
cí se krev z hluboké mé rány zastavila, že·
klečela by u svého syna, jejž pod srdcem
nosila, až by ducha vypustil. Takto opu
štěn sám a sám na tvrdém loži poslední
okamžik, poslední tluk srdce očekávám.”’
Další slova uvízla v hrdle, poslední chra
pot vydávajícím. Zemřel v cizině, zemřel
na posteli kamenné!
Popošed několik kroků dál, spatřím
známého kollegu ze studií, Fialu, an s kře
čovitým tisknutím meče umírá. Spěchám
k němu, shýbám se k bratru umírajícímu^
bych v náruči stranou jej odnesl. Však
posledním mávnutím ruky na jevo mi dal
přání své, že totiž skonati chce na místěr
na němž smrtelnou ranou zasažen byl. —
Stál jsem u něho až dokonal. Stiskl jsem
mu ještě ruku, v níž před chvíli statečně
jílec meče třímal a spěchal jsem dále. Po
dobných divadel bylo mnoho viděti. Mno
ho a mnoho statečných, nadějných mladíků
nedočkalo se ovoce namáhání svého, vypu
stivše na bojišti ducha. Tenkráte padl
květ českého studenstva, květ, jenž v bu—
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Pro dnešek, drazí přátelé, mějmež již
dost, neb dvanáctá se blíží, pročež přeji
vám dobrou noc.

doucnosti mnoho krásného ovoce mohl
přinésti. Po osudném povstání nastalo
zatýkání, kterémuž ani já jsem se nevy
hnul. Ti kteří nepadli, neb útěkem se
nespasili, byli chyceni a na mnoho let uvězněni, kdež rozličnými útrapami buď z
části aneb na dobro zlomeni byli jak na
těle tak i na duchu.
Pročež, přátelé, nejednejte nikdy pře
kvapeně, nikdy nepouštějte se do věcí, jež
jste dobře nebyli promyslili, neboť výsled
ky takového jednání bývají žalostné.

Po slovech těch pan Soukup za pomocí
právníka Šmahy odebral se do svého bytu.
Studenti pak o událostech z roku čtyrycátého osmého ještě nějakou chvíli hovorivše, vzdálili se též. Otec Bláha shasiv
světlo, položil své znavené tělo na mláde
neckou postel a v brzku na perutích blahé
ho spánku unášen byl do ráje snů.

alezen .
n

mrtev
Příběh newyorský.

Napsal R. T. Prescott.

NES ráno, asi o třetí hodině nalezl
strážník 0’Kane z třináctého okre
sku,na lavičce Washigton Square-u mrt
volu mladého muže střeleného do srdce.
Mohl čítati as‘. 30 roků věku svého a byl
jednoduše oblečen. Měl vzezření muže
z vyšších vrstev společenských, na oso
bě jeho nenalezeno však ničeho, co by
bylo mohlo přispěti ku ztotožnění jeho
osoby. Mrtvola byla dopravena do umrlčí komory a dnes odpoledne bude
konána úřad ní obhlídka. Bambitka, z
níž smrtonosná kule vystřelena, ne
byla dosud nalezena. Zdá se, že má
me v případu tomto co činiti se sebe
vraždou.”
Nalézaje se v jedno příjemné ráno
únorové u snídaně, sáhnul jsem po ča
sopisu ,,Herald” a kratičká, výše polo
žená zpráva byla první, jež upoutala
mou pozornost. Zvědavost má byla
vzbuzena a ačkoliv jsem, jako kteráko
liv jiná zahálčivá a v spořádaných po
měrech žijící osobnost, pohodlně dočetl
noviny, ano i oznámky si přehlednul,
rozhodnul jsem se přece hned po přečtení
zprávy, že případ tento blíže vyšetřím.
Obleknul jsem se tedy teple, napálil
si' doutník i bral jsem se zvolna ku

W

Washington Square-u.
Smrt tohoto
muže nepochopitelným jakýms spůsobem účinkovala na mou obrazotvornost
i ovládala mne myšlenka, že zvím ještě
více o žalostné té truchlohře. Ačkolir
pokud mně bylo známo, nešťastnou oběC
nikdy jsem nespatřil, přece zpráva o
smrti mladého muže podivně mne pro
chvívala a nevysvětlitelná jakási moc
mne stále nabádala, abych záležitost tu.
blíže vyšetřil.
Octnuv se ve Washington Square-u»
bylo mi, jako bych byl popoháněn zrov
na k jednomu z četných sedátek, jež se
nalézalo poblíž strany, kteráž čelí ku
University Place. Stanul jsem, poblí
že zamyšleně na lavičku, až člen policie
parkové ku mne přistoupil a prohledne
si mne spůsobem, jak jsem se tehdy do
mníval, nanejvýše drzým, pravil:
,,Ztratil jste něco?”
Odpověděl jsem zkrátka záporně i
počal jsem se ubírati dále, když tu stráv
ník pojednou prohodil:
,,Zde to jest!”
Obrátil jsem se k němu s otázkou, co
se slovy svými míní.
,,Co míním?” odvětil. ,,Zdálo se mi,
že se díváte na lavičku, jako byste vě
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děl, co se zde stalo. Mladý člověk na
lezen zde dnes ráno mrtev a já mám za
to, že o tom víte něco. Na každý spůsob jest nanejvýše podivno, že jste přišel
do parku, kráčel z príma sem a zrovna
zde jste se zastavil. Myslím, že bude
nejlépe, půjdete-li hezky pěkně se mnou
a vysvětlíte-li kapitánovi podivné své
jednání. Pojďte jen bez odporu!”
Za těch slov položil mi ruku na rámě,
jako by mne chtěl zatknou ti. Byl jsem tak
polekán a překvapen, že mne odvedl
malý kousek cesty prvé než jsem se
vzpamatoval.
Nabyv zase své duchapřítomnosti,
podal jsem mu svou navštívenku a zá
roveň jsem mu udal jména některých
mých přátel, u nichž by se na mne mohl
poptati, i tázal jsem se ho, má-li snad
za to, že jsem vrahem. Když byl po
hlednul na jméno, jednání jeho doznalo
změny; prosil, abych mu odpustil omyl,
jehož se v nejlepším úmyslu byl dopu
stil i poskytnul mi zprávu ovšem, co se
nalézalo ve spojení s nálezem mrtvoly.
Z vypravování jeho jsem seznal, že v
dobu tu sice ve službě se nenalézal, že
však pomáhal při dopravě mrtvoly na
policejní stanici a že prohledal šat ze
mřelého. Za hovoru našeho kráčeli jsme
nazpět i octnuli jsme se zase na místě,
kde se osudná truhlohra byla odehrála,
prohledli jsme pak pečlivě i sedadlo i
jeho okolí
Za lavičkou byl nahromaděný sníh,
ze stezky sem naházený, ale značně ušla
paný nohami mužů, kteří mrtvolu odná
šeli. Nikde však nebylo možno nalézti
krvavé známky aneb cokoliv jiného, což
by bylo sloužilo ku odhalení záhady
smrt mladého muže obklopující. Pro
hledali jsme okolí v naději, že nalezne
me bambitku, ale snaha naše nedoznala
zdaru.
Jedinou věcí, již jsme nalezli, byl kus
časopisu ,,Herald”. Na prázdném, bí
lém prostoru nad ohlavením časopisu
nalézaly se jméno a adresa ženy nějaké;

časopis samotný byl pomazán a pomaštěn takovou, lepkavou jakousi pod
statou, v níž jsem hned poznal mýdlo,
jakéhož, se užívá ku natírání nábojů,
určených pro bambitku. Byl jsem pře
svědčen, že člověk, jenž použil zbraně,
také použil kusu časopisu, aby ním se
třel s náboje tuk, kterýž jsa přimrzlý,
nebyl by činil náboj spůsobilým ku
vtěsnání do hlavně bambitky. Ze zná
mek na papíru soudil jsem, že bylo po
užito bambitky kalibru ,,32”.
Neslyšel jsem ani nečetl jsem jak
velká byla rána spůsobená kulí. Schoval
jsem pečlivě kus časopisu, dal jsem
strážníkovi malé zpropitné za jeho zprá
vu a spěchal jsem do umrlčí komory,
abych se podíval na mrtvolu. Mezitím
co jsem kráčel skrze třetí avenue, chtě
je po vyvýšené dráze jeti dále, nemohl
jsem se zbaviti myšlenky, že si dělám
značně starostí ve věci, kteráž se mne
ani dosti málo nedotýkala a po níž mně
vlastně nic nebylo. Dospěl jsem ku
stanici v deváté ulici i čekal jsem zde
na vlak. Shledna dolů, spatřil jsem
dva mladé cídiče bot, jichž stojany se
nalézaly na úpatí schodiště ku vyvýše
né dráze vedoucího; prohlíželi si bam
bitku a bylo patrno, že jsou nemálo roz
čileni. '
Konečně se dali cestou do města k
Bowery i slyšel jsem, jak jeden z nich
pravil:
,,Prodejme ji někde za dollar!”
Seběhnul jsem po schodech dolů,
vzdor tomu, že se očekávaný vlak právě
blížil stanici a v malé chvíli byl jsem
venku na ulici. Zrychliv krok, brzo
jsem hochy dohonil. Pokynul jsem po
licejnímu strážníku na blízku se naléza
jícímu, pověděl jsem mu, že hoši mají
bambitku, jíž bych si rád prohlednul, ja
kož i že bych rád věděl, jak k ní přišli.
Strážník nebyl žádostí mou překva
pen, neboť v New Yorku stává zákona
zapovídajícího tajné nošení zbraní a
proto bylo žádosti mé rychle vyhověno.
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Strážník zastavil hochy, dovedl je do nedalého průjezdu a vyzval je, aby mu
bambitku vydali. Hoši z počátku tvrdi
li, že zbraň náleží jejich otc;, však na
léhavým, tvrdošijným dotazováním se
přinutili jsme je konečně ku dozrání, že
ji nalezli na jedné lavičce ve Washing
ton Square-u, na níž jakýsi mladý muž
spal.
Když jsme jim pověděli, že muž ne_
spal,nýbrž byl mrtev a že nepochybně ^y}

1 né budovy, v níž bývají uloženy mrtvoly
osob neznámých. Když jsem vstoupil
nízkými dveřmi a zahnul do chodby ve
doucí okolo mramorových stolů, na něž
se mrtvoly kladou, pojalo mne mrazení
—zmocnil se mne pocit takový, ,,jako
by chodil někdo po mém hrobě”. Na
okamžik zdálo se mi, jako by se ve mně
byl všechen život zarazil.
,,O hanba!” napomínal jsem sebe sa
ma, ,, Vždyť jsem za života svého viděl

zastřelen touže zbraní, byli nadobro po
strašeni. Strážník odvedl je na stanici,
kdežto já mu jen udal své jméno, slíbiv
zároveň, že se dostavím ku úřadní ob
hlídce mrtvoly, vrátil jsem se na stanici
vyvýšené dráhy a brzo jsem kráčel úz
kou ulicí, kteráž vede ku umrlčí ko
moře.
Minul jsem bránu Bellevue Hospitalu
kdež jsem byl zdržen vynášením něko
ho z vozu ambulančního a posléze vstou
pil jsem do nízké, smutné, vlhké a tesk-

do3ti mrtvol, než abych se nyní něčeho
podobného děsil.”
A chutě pustil jsem se uličkou mezi
stoly.
První mrtvola jíž jsem spatřil, byla
ona mladé dívky, devatenácti- neb dva
cetileté.
,,Nalezena vEastRiver-u” bylo napsá
no na tabulce v hlavách umístěné.
,,Zajisté, že to není nic neobyčejné
ho,” prohodil jsem ku dozorci umrlčí
komory.
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,,Ó není,” odvětil on. ,,Sotva mine
jediného dne v roce, abychom nedostali
jedné jí podobné a na jaře a v letě sotva
že jim zde můžeme poskytnout! místa.
Podívejte se tamto na onoho muže na
třetím stole,” pravil a ukazoval na mrt
volu muže tak pěkně zrostlého, že jsem
podobného nikdy neviděl.
Byla to mrtvola, již jsem hledal. Za
živa musel by ti celých šest stop vysoký,
možná že i o několik palců vyšší. Širo
ká, hranatá ramena, silná prsa, rovné
údy, úzká, dlouhá noha s vysoko vykro
jeným chodidlem, dokonale utvořené
ruce, z nichž se na pravé nalézaly zvlášt
ní mozoly spůsobené užíváním šavle,
krátce přistřižený vlas a dlouhé kníry
rovněž mu dodávaly dokonalý ráz vojíi a.
Silný postavou, ušlechtilý rodem. V
obličeji jeho zrcadlil se výraz smíšené
nenávisti, nechuti a zoufalství. Slabé
jeho rty, z nichž barva krve nadobro se
vytratila, tvořily jen slabou modrou
čáru v jeho obličeji. Jeho vlas a kníry
byly temně hnědé, skoro černé. Celko
vé vzezření obličeje jeho bylo ono typi
ckého severana, postrádalo však prohna
ného onoho výrazu pravého ,,Yankee”.
V levém jeho boku nalézala se osud
ná ona rána, kteráž před několika hodi
nami učinila konec jeho životu. Pohlížel
jsem dlouho a vážně na mrtvolu. Nevi
děl jsem muže toho nikdy dříve o tom
jsem byl přesvědčen. A přece zmocňo
val se mne pocit jakési zpřízněnosti,
jejž jsem nemohl nikterakž zapuditi.
Prohlednul jsem šat visící za ním na
stěně. Byl to laciný, hotově koupený
šat pozůstávající z kabátu a vesty z čer
ného diagonálu, temně šedých spodků,
obyčejné bílé plátěné košile s límcem a
manšetami, jež byly připnuty lacinými
kostěnými knoflíky a z modře pruhova
ného spodního prádla. Ale svrchník
byl svrchník důstojníka pravidelného
vojska, jen že z něho zlaté prýmy, jakož
i knoflíky, na nichž Číslo pluku bylo udáno, odstraněny a poslednější obyčej

nými černými knoflíky nahraženy byly.
Prohlédnul jsem pečlivě každý kus šatu,
abych se přesvědčil, nenaleznu-li někde
jméno majitelovo, bylo mi však uciniti
seznání, že i jméno krejčího bylo ze
šatstva odříznuto. Na náprsence košile
a na podšívce vesty bylo možno spozorovati několik kapek krve. Bylo patrno,
že si rozepnul i svrchník i spodní kabát
a že je rozhalil, dříve než sestřelil a po
něvadž kule měla okamžitou smrt za
následek, proto bylo krvácení skoro
nadobro vnitřní.
Podivno mi jen bylo, že nešťastník
nalezen v sedě, neboť lidé do srdce
střelení obyčejně klesnou na obličej. Či
snad jej někdo zvednul, domnívaje se,
že jen omdlel, a naleznuv jej mrtvého a
obávaje se mrzutých zápletek s policií,
posadil jej na lavičku a pak uprchnul?
Kdyby tomu bylo tak, byl by býval sníh
potřísněn krví a tak by byla vysvětlena
ta okolnost, že šat jeho krví skoro ani
nebyl zbrocen. Však sníh okolo lavičky
nebyl ani dosti málo zakrvácený.
Jinou podivnou okolností bylo, že na
vestě nespozorováno ani sebe nepatrněj
ší známky propálení, kteréž by tu přece
mělo býti, kdyby se sám byl střelil,
neboť bambitka by byla musela býti
držána dosti blízko těla, Ž3 by byla zapá
lila látku aneb ji aspoň ožehla.
,,Snad se něčeho dozvíme při obhlíd
ce mrtvoly,” pomyslil jsem si.
Dav dozorci umrlčí komory zpropitného, opustil jsem smutnou budovu a
prošed město křížem, octnul jsem se
brzo v Broadway. Zaměřiv ku Gilsev
House, setkal jsem ses Vojtěchem Perrinem, s jedním z nejdůvěrnějších mých
přátel i kráčeli jsme spolu dolů do mě
sta. Cestou vyprávěl jsem mu o všem i
o tom, jaká se mne zmocnila zvědavost.
I on počal se o záležitost tu zajímati a
poněvadž se blížila hodina ustanovená
k úřadní oblídce mrtvoly, zašli jsme do
restaurantu, pojedli jsme spolu a Voj
těch prohlásil, že mne bude provázeti.
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Pojedše, vsedli jsme na vůz pouliční
dráhy a jeli jsme na policejní stanici,
kde úřadní jednání v smutné té záleži
tosti konati se mělo.
Prvé než budu pokračovati ve svém
vypravování, nebude snad na škodu,
vysvětlím li, kdo jsem a jak se stalo, že
jsem se zajímal o záležitost tu. Jsem
muž, nalézající se v čtyrycátém šestém
roce svého věku, povoláním býval jsem
trestním obhájcem. Šťastnými spekula
cemi, spolu se značným dědictvím po
svém strýci, dokázal jsem toho, že jsem
u schránil s důstatek statku tohoto světa,
abych mohl žiti v poměrném poklidu a
pohodlí. Vzdal jsem se své prakse,
však dosud se stýkám se soudy a někdy
ještě se v nich činně podílím. Vždy
však se ujímám obhajoby a i pak, jsemli
pevně přesvědčen o vině obžalovaného
všemožně se namahám v jeho prospěch.
Jest to jakási má monomanie, která2
mne učinila známým většině právníků a
soudních úřadníků. Jakožto starý mlá
denec nemohu zužitkovati pro svou
vlastní potřebu celý velký můj dům a pro
to větší jeho část pronajímám a sám se
spokojuji s několika pokoji. Mám pouze
jednoho sloužícího, on však mi jich na
hradí celou kopu a jest ochoten učiniti
pro mne, cokoliv bych na něm požado
val, neboť jsem jej uchránil šibenice.
Jest mi oddán s největší vděčností i
mohu mu úplně důvěřovati; ačkoliv
býval jedním z nejnebezpečnějších zlo
činců.
Přítel můj, Vojtěch Perrin býval dů_
stojníkem námořnictva Spojených Států,
vzdal se však svého důstojenství a žije
nyní jako já v poměrné zahálce. Vlast
ní malý majetek, kterýž mu poskytuje
důchod postačitelný ku pohodlnému ži
vobytí a občasnému výletu do Evropy.
Úplně dobrosrdečným a ženialním jsa
soudruhem, jest i mužem, jenž silně si
oblíbiv někoho, aneb pojmuv opravdový
zájem pro něco, nikdy nezůstal v polou
v

cesty státi, nýbrž vždy celým srdcem y
celou duší se obětoval.
Přibyvše na policejní stanici, shleda
li jsme, že porota ohledávače mrtvol již·
byla sestavena a zapřísáhnuta a že si jižprohledla mrtvolu.
Prvním svědkem vyslýchaným byl
strážník, jenž nalezl mrtvolu na lavičce.
Ve svém svědectví pravil, že muž za
střelený z póla ležel, z póla seděl na
lavičce. Když položil ruku na ramena
muže, o němž měl zato, že spí, mrtvola
se převážila do předu a kdyby ji nebyl
rychle zachytil, byla by spadla na obli
čej na zem. Oba kabáty byly rozhale
ny a klobouk stažen daleko na čelo.
Strážník dal obvyklé znamení, že po
třebuje pomoci a zatím se rozhlížel
okolo sebe, neuvidí-li nikde důkazné
stopy zločinu. Nedomýšlel se z počát
ku, že muž byl zastřelen. Myslel, že
se nalézá ve mdlobě aneb že zemřel va
dou srdeční.
Prohledal kapsy jeho kabátu a vesty,
nikoliv ale kapsy kalhot. Kapsy nebyly
obráceny na venek a nenašel v nich ni
čeho. Když přišla pomoc, pomohl dopraviti mrtvolu na policejní stanici v
ulici Mercer, asi osminu míle vzdálenou.
Nespozoroval žádnou krev až mrtvola v
stanici položena na podlahu
Soude
podle velkosti rány, kule byla kalibru
32. Ani na těle, ani na šatu nebyla
stopa nějakého popálení aneb prachu.
Považuje to za sebevraždu. Na místě,
kde mrtvola nalezena, meškal asi hodi
nu před tím. V tu dobu neviděl nikoho
na lavičce.
Dalšími svědky byli strážníci, kteří
pomohli mŕtvolu donést! na stanini. Vy
dali totéž povšechné svědectví jaka
předcházející. Jeden z nich vypověděl,
že viděl a spozoroval časněji z večera
muže, potulujícího se po Washington
Squaře-u. Když byl naposledy vidin,
ubíral se ku University Plače. Strážník
konal svou službu od 6. hod večerní do
1. ranní. Myslí, že mladý muž měl
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vzřezení člověka strastmi stiženého.
Povšimnul si ho hlavně proto, že vždy
ušel kousek cesty, se zastavil, ohlednul,
tlumeným hlasem pro sebe něco zahovo
ril a pak zase popošel. Jednou zamířil
zpříma ku lékárně na rohu osmé ulice,
rozmyslil se ale a zašel do jednoho blíz
kého hostince. Později viděl muže,
nyní mrtvého seděti za stolem poblíž
dveří a čisti noviny nějaké. Sklenice
pivní částečně vyprázdněná stála před
ním na stole. Byl mírný ve svém jed
nání a strážník nespozoroval na něm nic
co by bylo vzbuzovalo zvláštní nějakou
pozornost, leda že celé jeho vzezření se
nesrovnávalo s jeho šatem. Poznámkou
touto mínil, že šat nešťastníkův byl velmi
laciný, že však jeho majitel byl skuteč
ným gentlemanem. Domníval se, že
-snad neznámý muž někoho očekává.
Podle celého jeho vzezření považoval
jej za vojína. Sám býval někdy v jízdě
i může prý každého poznati kdo jednou
sloužil. Nemůže vysvětlili, podle Čeho
pozná člověka takovéhó, pozná jej ale
jistě.
Předvolán pak majitel hostince. Vy
povídá, že mladý muž přišel do jeho
místnosti asi o 9. neb o půl 10. hodině.
Ví, že to bylo v tu dobu, poněvadž obyčejně natahuje v čas ten hodiny a
pak domů se odebral, zanechav obchod
: svému obsluhovači na starosti. Pamatu
je se na zemřelého, poněvadž jej tento
žádal o časopis ,,Post” a seznav, že list
ten jiný host Čte, přijal ,,Telegram”.
Poručil si jen jednu sklenici piva. Zdálo
se, že měl peněz, avšak svědek nemůže
povědíti mnoho-li: hrst stříbra—možno
že pět dollarů. Host zdržel se hodinu
neb déle a nalézal se ještě v místnosti,
když hostinský odcházel. Svědek my
slí, že neznámý muž ztrávil minulou noc
pod šírou oblohou. Vyhlížel znavený
a nepromluvil na nikoho.
Svědectví toto bylo stvrzeno od obsluhovače v hostinci zaměstnaného, jenž
pravil, že viděl téhož muže asi o půl

noci na železném zábradlí před hostin
cem sedícího, když místnost zavíral.
Muž neznámý kouřil a, jak se svědek
domníval, čekal na vůz pouliční dráhy.
Nemluvil. Bylo velmi zima; zemřelý
měl svůj kabát úplně zapnutý a límec
přes uši ohrnutý. Svědek poznal jej
hned podle jeho výšky a podle knír.
Muž neznámý byl zcela klidný a nezdál
se býci pod účinkem lihovin.
Svědectví obou mladých cídičů bot
znělo v ten smysl, že vykonávali své
řemeslo u taneční jedné síně na východ
ní straně a že se nalézali na cestě k svému
domovu v ulici Varick. Kráčejíce šikmo
přes Washington Square, viděli zemřelé
ho s obličejem dolů na zemi ležícího a při
stoupivše k němu, spatřili bambitku. Po
sadili muže na lavičku a shledá vše, že jest
mrtev, velice se ulekli i, vzali do zaječích’.
Ostrému křížovému výslechu byvše po
drobeni, přiznali se, že mimo bambitky
vzali i peníze, jež v kapsách neznámého
nalezli. Cekali v povzdálí až viděli,
jak strážníci mrtvolu odnáší a ubírali se
pak k domovu. O peníze se rozdělili a
bambitku zrovna chtěli dáti do zástavy,
když byli zatčeni.
Ohledávač mrtvol odkázal je soudu
pro okrádání zemřelé osoby. Lékař
podal zprávu, že neznámý zemřel ná
sledkem střelné rány, kteráž zasáhla
srdce jeho. Kule byla vytažena ze
zad. Všechno ostatní ústrojí těla shle
dáno v zdravém stavu.
Ohledávač stručně shrnul veškeré
svědectví a porota odebravši se k úřadě,
vrátila se za několik minut s výrokem:
,,Zesnulý přišel o život kulí, kteráž mu
projela srdce a již nepochybně sám vy
střelil. Jméno a obydlí zesnulého není
porotě známo.”
Ohledávač vyhotovil pohrobníku po
volení ku pohřbení mrtvoly a tak skon
čila se poslední kapitola v knize života
jednoho člověka.
Perrin a já ubíralijsme se k domovu,
rozmlouvajíce g sygdeetví právě slyša-
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Ušlechtilé zvíře bylo zraněno a krev’
ném a na vzdor nezvratným důkazům
pro sebevraždu, přece jen jsme měli ji unikala mu z vazu. Jezdec schvácený
sté pochybnosti o správnosti rozsudku zlostí a zoufalstvím, rychle vyprostil
poroty. Rozešli jsme se na rohu Broad- nohy své třemenů, aby předešel svému
way a 14. ulice a já bral se dále do mě pádu, stále však maje hlavu· obrácenu a
sta. Nalézaje se skoro u ,,New York mávaje šavlí, povzbuzoval své vojíny.
Hotelu” vzpomenul jsem přítele umělce, Hlava jeho, s níž přilba spadla, slavně
jenž nedaleko odsud měl svou dílnu a a statečně se skvěla v záři zapadajícího
pohlednuv na hodinky, seznal jsem, že slunce.
Ale více než dokonalost obrazu pou
jej mohu doma nalézti.
Vystoupiv po schod ch nahoru do tal pozornost mou .obličej důstojníkův..
jeho pokojů, nalezl jsem jej, jak jsem Byla to úplná podoba mladého muže,
byl očekával, natažeI1ého celou délkou jehož mrtvola pr^vě za mé přítomnosti
byla předmětem úve visuté plachtové
řadní obhlídky.
lenošce. Kouřil a
Stál j^em tu jako·
pohlížel na obraz,
přikouzlen a čím dé
kterýž měl téměř
le jsem na obraz po
na dobro hotový.
hlížel, tím více jsem
Ani slova pozdrav
byl přesvědčen, že
ného nepromluviv,
důstojník a muž ne
vzal jsem židli a uznámý jsou jednou a.
sednuv, počal jsem
touže osobou. Zata
rovněž obraz studojiv co nejvíce své
vati.
pohnutí, obrátiljsem
Bylo to dílo use k umělci a pověmělecké. Výjev
děv m u několik
představoval útok
zdvořilůstek o zdaři
jízdy.
Uprostřed
losti obrazu, tázal
vzdálenosti nalézala
jsem
se ho, kde vzal
se ujíždějící škadromodel důstojníka.
na; vojíni mávali
Doktor:
To
jsme
se
dlouho
neviděli!
Nu,
jak
se
,,O toť román sám.
lesklými svými ša
vám pořád vede? — Občan: Nebudu muset za to
platit,
když
vám
to
povím,
pane
doktore?
o sobě, „obávám se,
vlemi ve vzduchu a
že ubožák již doko
koně s otevřenými
chřípěmi a vykoulenýma očima hnali se nal svou jízdu Jest to smutné, ne
plným tryskem ku předu a jak se zdálo boť lepšího člověka sotva kdy žilo, ne
přicházeli zrovna z pravé strany obrazu. byl bycii však překvapen, kdybych v
V popředí byl nepřítel—několik Indiá tu chvíli slyšel, že jest mrtev. Posledně
nů vykukujících z hromad kamení a z když u mne byl před dvěma neb třema
pozadí křovisk, z nichž vykukovaly dny, řekl mi, že jest syt života a že nyní
žije již jen pro svou dcerušku, sličnou
jícny jejich pušek.
Však co poutalo pozornost diváka na malou dívku pěti neb šestiletou. Sdělil
celém obraze nejvíce, byla postava vůd mi, že má naději, že ji nějací zámožní
ce, nalézající se drobet na levo od úto příbuzní přijmou za svou a stane-li se
čící jízdy. Velký a silný šedý oř z póla tak, že zemře, neboť úkol jeho bude prý
vzepnutý a s hlavou nazpět staženou, pák vykonán.”
„Co v něm vzbuzovalo takové úmy
byl tak dokonale malován, že diváku se
sly?” tázal jsem se.
zdálo, že slyší bolestné jeho ržání.

4
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,,Tc co obyčejně zničí nejlepší muže:
•žena a pak, aby záhuba byla dokonalá
—kořalka!” odvětil můj přítel. ,,Případ
jeho nebyl neobyčejný, však i jeho život
má zajímavé chvilky.”
Požádal jsem malíře, aby mně pově
děl vše co ví o neznámém i vyslovil
jsem náhled, že jeho model a sebevrah
jsou jednou a touž osobou. Když jsem
pověděl o nálezu mrtvoly a o úřadní její
obhlídce,jakož i mu popsal mrtvolu,přítel
můj tak se rozčílil, že jednal jako člověk
smyslů zbavený. Pospíšil ku skříni, vyňal
kabát a klobouk, stáhnul mne téměř se
schodů, najal povoz a rozkázal kočímu,
aby ,,s ďáblem o závod” jel k úřadovně
ohledávače mrtvol.
Vše to stalo se tak rychle, že se mi
zdálo, že uplynul jen okamžik od náhle
skončeného mého vypravování do té
chvíle, kdy jsme usedli v povozu a jako
šílení ujížděli ulicemi města. Teprv pak
mohl jsem z něj výpraviti slovo ohledně
příčiny náhlého tohoto rozčilení. Vy
buchl pojednou:
,,Ubohý Bert! Znal jsem jej po celý
život! Ó proč toho učinil? Ubohý
hoch! Ďas vezmi tu ženštinu! Tak
dobrv hoch, jakého kdy jen žilo—a on
se k vůli ní nadobro zničí. Musím do
stat! jeho mrtvolu. Pohřbím jej, kdy
bych pak třeba musel hladem žahynouti!
Pokud budu živ, nesmí se mu dostati
hrobu chuďasa!”
Takové a podobné nesouvislé věty
jen se mu draly přes rty. Zde pomyslil
jsem si, jest stopa a osvědčí-li se, že jest
to tatáž osoba, bude záhada, v níž život
neznámého muže jest zahalen, rozřešena.
Dostali jsme se brzo ku ohledávači
mrtvol i obdrželi jsme od něho dovolení
ku pohřbení mrtvoly, bude-li sebevrah
hledanou osobností. Zvěděli jsme, že
mrtvola dopravena do umrlčí komory
městské nemocnice i pospíšivše sem,
přibyli jsme zrovna ještě v čas, abychom
zabránili studujícím lékařství v pytvě
mrtvoly. Místo aby ji pohřbily městské

úřady odevzdaly mrtvolu do pitevny.
Vzteklost, jakouž přítel můj po tomto
seznání dal na jevo, byla věru strašná.
Přítel môj byl Francouzem rodem, ale
Amerikánem následkem přiobčení a nyní
s plyností jakouž se prvnější národnost
honositi může, vychrlil ze sebe celou
spoustu nej vybranějších amerických na
dávek, jimiž oblažil mladé studenty lé
kařství i jejich učitele.
Konečně se upokojil a obstaravše po
vozy, odvezli jsme mrtvolu do jeho bytu.
Posláno pro pohrobníka a objednán po
hřeb, jakéhož se dostanejen málo lidem.
Nic nebylo příliš dobré neb příliš drahé
pro ubohého sebevraha. Když jsem
vyslovil své nad tím podivení, pravil
jen:
,, Jakmile bude pohřben, přijď ke mně
a já ti povím celou jeho minulost i mé
s ní spojení. Nyní mne zanech. Uvidí
me se zítra o pohřbu a vše bude vysvě
tleno.”
Opustil jsem jej, jak si přál a brzo
nalézal jsem se v mém pokoji a kouře
dlouho do noci, přemýšlel jsem o událo
stech posledních několika dnů. Pojed
nou vzpomenul jsem si na kousek papí
ru, kterýž jsem sebral v parku na sněhu
i prohledal jsem kapsy své a našel ho.
Adresa byla ,,číslo *** východní 39.
ulice” a jméno „Bessie”. Bylo-li to
jméno ženy, dítka neb přítelky sebevra
ha, nemohl jsem říci a proto zapudil
jsem to zmysle své, předsevzav si dříve,
že se na to pozeptám svého přítele
malíře.
Druhý den jsem vzkázal panu Perrinovi, prose jej, aby přišel do mého bytu
a se mnou pohřbu se sáčastnil. Dostavil
se určitě v ustanovený čas a když jsem
mu sdělil co se bylo událo v předcháze
jící večer, byl ještě více dychtiv než
dříve, záhadu, v níž smrt muže toho
byla zahalena, rozřeŠiti. V pravdě jsme
byli oba více zvědaví, než jsme sami
doznati chtěli. Nebude na škodu, povíra-li něco bližšího o mém příteli malí-
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ři, aby alespoň poněkud byly vysvětle
ny jeho zvláštnůstky.
Jmenoval se
Emile Da Silva. Narodil se v Elsasku,
přišel ale v desátém roce věku svého se
svými rodiči do Ameriky. Zde byv
vychován, uveden v život obchodní, br
zo však dával na jevo takovou vášeň pro
malířství, že rodičové jeho, lidé zámož
ní, dovolili, aby se oddal studiím tohoto
umění. Navrátiv se do Francie, Da
Silva sloužil za války prusko-francouzské
ve vojští francouzském a za svého pobypobytu v Paříži v době dlouhého oble
hání hlavního města, maloval téměř
výhradně obrazy představující výjevy ze
života válečného zvláště a vojanského
vůbec.

Vojtěch Rollins Taylor,
druhdy setnik vojska Spojených Států. Zemřel
dne — února 188—v 32. roce věku svého.

„Zleličovánli jsemnevědomci, kte
ří neznají ani mých vlastností, ani
mé osoby a přece chtí býti soudci
mého jednání — nechte mne říci:
Vina to jen místa.”

Mlčky přihlíželi jsme tomu, jak mrt
vola snešena v rakvi a dána do pohřeb
ního vozu, mlčky následovali jsme ji v
povozu a mlčky pohřbívali jsme ji na
hřbitově greenwoodském. Nemodlil se
zde žádný kněz, pakliže ale slzy a žal
přátelství se nevyrovnaly nesrozumitel
nému mumlání tak mnohého kněze, pak
věru byl ubohý náš přítel pohřben ne
Později navrátil so do Ameriky i ce milován a neznán.
stoval po státech západních, kdež se oPerrin a já rozešli jsme se s Da Slí
bíral studiemi ze života indiánského,
vou, slíbivše, že jej později v tentýž den
zálesáckého a vojanského. Jeho obrazy
navštívíme v jeho pracovně. Vrátili
představující půtky mezi vojskem Spo
jsme se do města a vyhledali jsme dům
jených Států a potulujícími se Indiány
označený v adrese na kusu časopisu,
jsou s důstatek známy po celé zemi. Z kterýž jsem byl ve Washington Square-u
toho co byl pověděl v předcházející den, nalezl. Byl to, jak jsme očekávali,prostý
soudil jsem, že za některého svého zá
cihelný dům, patrně ztrávní dům urče
padního výletu se setkal s osobou, jejíž ný pro lepší třídu klerků a prodavačů.
smutný konec tak velice jej dojal. Byl Činili jsme poptávky, nemohli jsme
člověk horkokrevný, ale dobrosrdečný.
však dopíditi se nikoho, kdo by byl
V dobu mého vypravování čítal asi čty znal osobu jmenující se ,,Bessie” aneb
řicet let svého věku, nevyhlížel ale ani „Taylor”. Konečně však po dlouhém
o den starší třiceti.
doptávání se, bylo nám sděleno, že muž
jehož popis se srovával s vzezřením ze
Kd)ž jsem spolu s Perrinem přibyl
mřelého, zde obýval pokoj, že však byt
do bytu Da Silvy, očekával násu dveří,
svůj před několika dny opustil. Věci
aby nás uvítal. S pouhým pokynem
jeho se zde dosud nalézaly, ale domácí
Tuky nás uvedl do své pracovny. Zde
paní nechtěla nám dovoliti prohlédnouti
stála rakev na márách a podle ní na
si pokoj a jeho obsah a my, nemajíce
malířském stojanu nalézal se obraz —
práva nalehati, aby nám prohlídka ta
věrná to tužková podobizna zemřelého.
ková byla povolena, zase odešli.
Pod obrazem bylo napsáno jméno a stáří
Odpoledne ztrávili jsme v domněn
a věta ze spisů Shakespeare-ových.
Přečetli jsme několik těch řádků i mu kách a když jsme zase přibyli do příbyt
seli jsme uznati jejich případnost kde se ku Da Silvy, zvědavost naše téměř již
jednalo o muže, jehož srdce bylo zdrce neznala mezí. Když jsme vešli, seděl
no. Co jsme pod obrazem viděli, bylo Da Silva u svého stolku a srovnával ně
jaké papíry. Vzhlédnul k nám a pří
toto:
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větivě nás pozdravil, žádaje nás,abychom
usedli a na chvilku jej omluvili. Pravil,
že chce nalézti některá psaní setníka
Taylora, jež by mu velmi prospěla, ne
jen pokud se jednalo o vypravování
osudů nešťastného muže, ale i při vy
máhání pozůstolasti nějaké, jíž snad ze
mřelý zanechal.
Perrin při prvním spatření obrazu,
kterýž představoval útok jízdy proti In
diánům, zrovna tak jako já byl překva
pen věrnou podobou vůdce jezdců se
zemřelým setníkem.
,,Nebyl bych překvapen, kdyby obraz
ten představoval skutečný výjev, v
němž zvěčnělý náš přítel bral účasť,”
pravil, obrátiv se ke mně.
Da Silva odvrátil se od své práce a
odpověděl:
„A věru se nemýlíte. Setník mi vý
jev ten vylíčil, ba on i hlavní osoby
narýsoval. Já pak obraz dle jeho nárysu
i dle jeho líčení maloval. Mám vylíčení
toho dne napsané zde v mých rukou. Na
lezl jsem psaní potřebná a povím vám,
jak dobrý člověk byl zničen.
„Znám Berta Taylora od té doby co
jsme se setkali spolu ve škole. On byl
několik let mladší mne, nalézali jsme se
ale v jedné třídě. Byl neobyčejně č.perný hoch a já následkem svého cizého
původu byl značně pozadu za hochy v
stejném se mnou věku se nalézajícími.
My Francouzi nesrovnáváme, jako vy
Amerikáni a Angličané školní své spory7
a nesnáze pěstí a proto jsem byl oby
čejně předmětem škádlení se strany
mých spolužáků. Bert vždycky se mne
zastal, naučil mne brániti se pěstmi a
mezi námi dvěmi vzniklo upřímné přá
telství.
„Když jsme opustili tuto školu, Bert
vstoupil do vojenské školy ve West
Pointu a já se odebral do Francie. Po
dlouhá leta jsme se nesetkali —až zase
na dalekém západě. V Paříži jsem vi
děl tak trochu toho bojování a navrátiv
se do Ameriky, toužil jsem seznati jak

Indiáni bojují. Dostalo se mi dovoleni
provázeti škadronu jízdy, kteráž se ubí
rala de Černých Vrchů.
„Jaké bylo mé překvapení, když
jsem se ve Fořt Thompson setkal s
Bertem Taylorem, tehdy prvním poru
číkem. Radost naše z neočekávaného
našeho shledání byla upřímná a veliká.
Odvlékl mne ihned domů, aby mne
představil své ženě. Zamiloval si mla
dou dámu, dceru jednoho důstojníka a
byli svojí asi dva roky. Měli děvčátko
asi deset měsíců staré. Vše to mi sdě
lil, když jsme se ubírali přes prostran
ství cvičební k jeho příbytku.
„Jakmile jsme vešli do jeho pokoje,
byl jsem představen paní Taylorové.
Byla opravdu spanilá. Asi dvacet roků
stará, pěkně vysoká, leských očí a jas
né pleti. Já však v ní pozoroval něco
podivného, jak bych to jen nazval —
zrádného? Bylo to něco co vzbudilo ve
mně dojem, že by se neštítila žádných
prostředků, aby si pojistila nějakou roz
koš. Bylo by jí bývalo lhostejno kolik
lidí by bylo následkem jejího jednáni
učiněno nešťastnými. Vzdor tomu byla
velmi příjemná a byla nemálo hrdá na
své malé děvčátko — celou tu spoustu
krajek a rýžků s velmi malým kouskem
dítka.
,,Bert chopil se dítka, líbal je a pro
dělal s ním všechny ty manévry, v
nichž si mladý otec se svým prvním dít
kem vždy tak libuje. Mně, starému
mládenci, zdálo se to býti dosti hloupé,
myslím však, že bych se za podobných
okolností zachoval stejně špatně. Ztrávil jsem asi týden velmi příjemně s
Bertem a jeho ženou, když jednoho dre
zvědové přišli s novinou, že Apačové
vraždí a plení poblíž Little Big-Horn.
Bert ujal se velitelství škadrony a opu
stil v ten den stanici vojanskou, aby
rudochy zahnal nazpět na jejich reser
vaci. Poslední slova, jež pronesl dříve
než odjížděl, zněla:
„Nekoketuj mi s nikým, Karolínko,
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mezitím co zde nebudu!” a ona smějíc pouštěl. Nebylo mi však potom nic a
se, odvětila: „O ano — však já budu!” p oto jsem mlčel. Výprava, v jejímžZdálo se mi, že oba to považují za čele se můj přítel nalézal, nevrátila se/
pouhý žert, sotva však že prach odjíž na stanici vojanskou dříve než jsem tuto
dějícím koňstvem do výše vyhnaný opustil, brzo však jsem zvěděl, že se
zase se usadil, Karolina Taylorová již setkali s Indiány a že je zahnali nazpět
se nalézala na cestě ku příbvtku plukov na reservaci, u rpěvše ztrátu pouze ně
níkovu, zanechavši dítko, Bess e nazva kolika životů, vracejíce se ale s mnohý
né, péči chůvy, ženy to jednoho z vojí mi raněnými, mezi nimiž se nalézal i
nů. Na stanici žil v dobu· tu mladík, Bert Taylor. Byl sečnou ránou sražen
druhý poručík, jenž právě byl k pluku s koně svého a tak zle zraněn, že se po
tomu poslán, odbyv v předcházejícím nějakou dobu myslilo, že zemře, on však
letě svůj běh ve West Pointu. Byl to se konečně pozdravil, musel ale hned
mladý muž slušného zevnějšku a mezi učiniti seznání, že žena jeho uprchla s
dámami na stanici
Mudrc z kláštera.
druhým
Portóí'
oblíbený, neboť se
kem.
vyznal v e všech
„Bert byl příliš
písních, povídač
hrdý, než aby byl
kách a novinkách
mohl stavětí žal
z východu a ku
svůj na odiv, a vy
všemu tomu byl
mluviv se na svou
výborný pianista a
ránu, vymohl si
ucházející zpěvák.
dovolenou i přišel
Zámožný otec záso
se svým děvčátkem
boval jej s důstatek
na východ. Zane
penězi a mladý muž
chal ji v rukou své
mimo to stále do
ovdovělé matky a
stával z východu
všemožně se po
bedny naplněné
koušel o vypátrání
knihami, hudebni
své ženy.
,, Poručík
vy
nami a dárky pro
stoupil z vojšté a
dámy.
Fráter Cherubín: Ctihodný bratře, povězte mi
Nalézal zvláštní
odejel se svou obě
jednou,jaký je užitek ze šňupáni?—Fráter Serafín:
Veliký, milý synu; Hlupák snese moc Hlupc&!
záliby v Karolíně,
tí do Evropy. Zvěkteráž, jak jsem s lítostí pozoroval, pa , děv o tom, odplul Bert do Londýna a
trně jej povzbuzovala. Dosud však i od toho dne nezvěděl jsem o něm niče
jsem to připisoval jen svobobě života ho až jednoho dne asi před půl rokem,
vojanského. Ztrávila celý svůj život, když vstoupil zrovna do tohoto pokoje.
kromě pěti neb šesti let škole věnova
„Jak ale byl Změněný!
ných, na západě, stěhujíc se z jedné
„Někdejší jeho usměvavé oči byly
stanice na druhou, jak otci jejímu bylo
rozkázáno a proto s těží se mohlo od ní zapadlé a bezcitné. V obličeji jeho neoČekávati, aby zachovávala onu zdrželi rozhosťoval se obvyklý jeho úsměv,
vost ve svém jednání, jakouž očekáváme nýbrž výraz přísné nenávisti zaujal jeho
u mladých, v městě dobře vychovaných místo. Vešel do tohoto pokoje a uvrh
dam. A přece nemohl jsem si pomoci nuv se na pohovku, pravil: „Nuže, sta
i musel jsem ji považovati za svobodněj rý brachu! Zde mne máš! Vystoupil
ší ještě než spůsob jejího vychování při ' jsem z vojště, pozbyl jsem všech svých
I
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peněz a jsem, až na mé dítě, osamělý!
Zabijme se společně!’’
,,Pohlednul jsem naň s ustrnutím.
Mohl tento cynický, krůtě vyhlížející
muž býti Berte m, jejž jsem znal? Po
všimnul si mého pohledu aotevřev přístěnek nalil si sklenici brandy a vy
prázdnil ji. Pak na mne pohledná,
pravil: ,,On est mrtev. Ona jest
ztracena. Tak skončila se první kapi
tola.” — Tázal jsem se ho, jaké má
vyhlídky, jak zamýšlí žiti a. na podobné
věci. Nedostalo se mi však jiné odpo
vědi než: ,,Nevím!” aneb ,,Nedbám!”
,,Pověděl mi, že má najatý pokoj
poněkud dále od středu města a že se
poohlédne po nějaké práci, ale ne zrov
na nyní. Opustil mne brzo, ale přicliá
zel pak každý den, aneb alespoň ob den
i zdržel se vždy u mne hodinu neb i
déle. Jednoho dne pověděl mi vše o
srážce s Indiány i o svém zranění. Při
měl jsem jej k tomu, že mi napsal celý
podrobný popis boje toho a spolu jsme
se pak radili o tomto obrazu.
,,Často říkával, že až bude obraz do
hotoven, on sám půjde do místnosti,
kde dílo mé bude vystaveno, že bude
státí u obrazu a vysvětlovat! ho divá
kům, svou přítomností dokazovati doko
nalost podoby a mně tak napomáhat!.
V takových chvílích zdálo se, že do jisté
míry zapomíná svých vlastních nesnází.
,,Jednoho dne mne navštívil patrně
napilý. Přemluvil jsem jej, aby se na
pohovce prospal a když tak byl učinil,
pověděl mi, že právě viděl mrtvolu své
ženy v umrlčí komoře. Byla zastřelena
v hádce vzniknuvší v jednom neřestném
domě na západní straně města. Zdálo
se, že smrti její velice želíi hovořil více
pro sebe, než aby byl mluvil ku mně:
,,Myslím, že musím jiti a přesvědčit! se,
jak brzo ji budu moci následovati. Mu
sím se postarati o Bessie: pak i já si upravím lůžko v umrlčí komoře.” Věru
jsem se tehdy nenadál toho, že mluví
pravdu. Ubohv, ubohý Bert!”

Zde vyrušili jsme Da Silva otázkou,,
co bychom m »lili učiň7’ti za účelem na
lezení Bessie. Pověděli jsme mu o·
bezúspěšné naši návštěvě ve východní
třicáté deváté ulici.
Da Silva ukázal nám psaní sepsané
ve spůsobě závětě samotným setníkem
Taylorem dříve než odjel do Evropy; v
psaní tom vyslovuje přání, abyDa Silva
jednal jako poručník Bessie-a aby se uvá
zal v držení jakéhokoliv majetku aneb
papírů, jichž by snad po sobě zanechal.
Po našem odchodu uplynuly tři neb
čtyry dny, aniž bychom byli zvěděli od
DaSilvy nějaké novinky. Potkal jsem jej
jednou, spěchajícího z radnice s rukama
plnýma papírů, on mne jen pozdravil
pokývnutím hlavou a spěchal dále.
Konečně mi poslal lístek, kterýmž
mne žádal, abych jej s Pérrinem navští
vil některý večer v běžném, týdnu. Vy
hledal jsem neprodlen · Perrina a navští
vili jsme přítele malíře, ještě v ten ve
čer. Když jsme si byli pohodlně usedlí
v jeho bytu, Da Silva nám sdělil výsle
dek svých prací. Vymohl si nutné papíry
splnomocňující jej ku požadování pozů
stalosti setníka Taylora a takto jsa vy
baven, navštívil dům číslo * * ve vý
chodní 39. ulici a bez velkých obtíží
obdiŽel věci zemřelého přítele. Domácí
paní pravila, žerná dostatinějaký obnos·
od setníka a přítel náš jí zaplatil. Šat
a prádlo vyjma uniformu setníkovu,
rozdal. Sto dollarů ve zlatě a něco pa
pírových bankovek, celkem asi dvě stě
dollarů nalezeno v jednom z kufrů.
Da Silva vzal všechny papíry, psaní
a všechny tři patenty: druhého poručí
ka, prvního poručíka a setníka. Patenty
dal zasklíti a nyní visely na stěnách jeho
pracovny. Mezi papíry nalézal se jakýsi
denník, v němž zaznamenával setník Taylor svou cestu, jíž podniknul za účelem
nalezení své ženy. Mezi místy vyjmeno
vanými nalézaly se Londýn, Paříž,
města porýnská- a lvím, v kterémž po
sledním městě patrně delší dobu se.
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zdržel. Zde bídák, jenž zničil jeho život
zemřel římskou zimnicí. Nešťastný muž
z ratil veškeru stopu po své ženě.
Slyšel později často, že se zdržuje na
tom neb onom místě, když však přibyl
do města udaného, bylo mu vždy učiniti seznání, že přichází pozdě, že zde ženy
jeho více není. Konečně zvěděl, že se
nalézá v New Yorku i přispěl sem a
hledal ji bez ustání vždy a všude. Den
po dni procházel semo tamo ulicemi.
Noc co noc pozoroval davy Jidu, jimiž
ulice veleměsta oživovány. Někdy bylo
srdce jeho ovládáno duchem pomsty
chtivosti, jak sám v denníku svém do
znával; pak zase se domýšlel, že by jí
mohl odpustiti; však kdykoliv spatřil
své opuštěné dítě nenávist vůči haneb
né matce vracela se sílou zdvojnásobně
nou a když ztrávil celou noc v ulicích,
mnohdy celý jsa prosáklý deštěm, jindy
zase polozmrzlým, zkoušel umrtviti my
šlenky své, vzpomínky své, lihovinami.
Tělesná jeho soustava, přirozeně sil
ná, počala ochabovati; on však dopou
štěl se nejdivočejších kousků.Tak ztrávil
poslední rok svého života.
Seznav
konečně, že zdraví jeho jest podkopáno
a domýšleje se, že do smrti nemá dale
ko, počal pomýšleti na to, aby dítku
svému opatřil u některých svých pří
buzných nový domov. Odevzdav ve
prospěch dcerušky své vše co mu zbylo
z jeho jmění, přišel zase do New Yorku
a najal pokoj v ulici třicáté deváté a pod
cizím jmenem znovu počal pátrati. Tak
to živoře — neboť životem to nazývati
nelze — navštěvoval pracovnu Da Silvovu a zde ztrávil co často nazýval
nejšťastnějšími okamžiky za těchto trud
ných, hrozných dnů. Zde vyprávěl o
příbězích ze svého vojenského života i
zapomínal na chvíli sama sebe, aby od
cházeje odsud strašnou tíhu krutého
svého osudu dvojnásob pociťoval. Jed
noho dne viděl dav lidu hrnoucího se
do umrlčí komory a následuje příkladu
jejich, nalezl konečně předmět dlou

hého, neúnavného svého pátrání. Stál
zde tak dlouho zadíván jsa na mrtvolu
své ženy, že dozorce umrlčí·komory jej
konečně musel vyzvati k odchodu, v
Nepověděl nikomu, kdo žena ta jest.
Nechal ji pohřbíti na útraty města a pak
potuloval se p > dva dny neb snad i déle.
Navrátiv se konečně do svého bytu,
vzal k sobě bambitku a odešel. Však
dříve ještě napsal do denníku svého
poslední kapitolu osudů svých, již nám
Da Silva sdělil. Napsal také psaní
svědčící malíři, žádaje jej, aby přečetl
jeho papíry a pak je zničil a aby dítku
jeho zatajil spásob smrti otcovy a o ně
pečoval a je střežil, jako by bylo jeho
vlastní. Děkuje Da Silvovi za vše co
proň byl učinil, ukončil své psaní větou:
,,Po smrti mé jen na mne zapomeň,
neboť nemůžeš o mně dokázati nic hodné
ho, leda že bys chtěl vynalézti nějakou
milosrdnou lež,abys pro mne učinil více,
než pro mne učinila má vlastní smrt.”
,,Co činil aneb kde meškal v době od
opuštění svého pokoje do hodiny v kte
rouž nalezen mrtev ve Washington
Square-u. nikdo nemůže pověděti,” pra
vil Da Silva. ,,Mohu jen říci oněm, že
byl člověk dobrý. Kéž dojde odpuštění
hříchů svých a toho míru i poklidu,
jehož mu za živa nedopřáno.”
Když Da Silva skončil, Perrin a já
nemohli jsme jinak, než opakovati zá
věrečné jeho přání. Oba jsme, věděli a
cítili, že psaní a papíry zemřelého jsou
posvátným tajemstvím a co takového
jsme si jich vážili. Opouštějíce pracov
nu, vrátili jsme se do svých příbytků,
oba jsouce vypravováním přítelovým do
duše rozteskněni. Navrátiv se domů,
zasednul jsem k stolku a mezitím co
udalostí minulých několika dnů ještě
živě na mysli mi tanuly, sepsal jsem je
tak, jak zde jsou podány.
Jak málo víme jeden o nesnázích'
druhého a jak málo soucitu navzájem/
pro sebe chováme!
Z angličiny přeL G. B. ReiŠl.

Čeôký učitel Joóef Mašík v Texasu. &&<·■
ZST-á-STÍKT ŽIVCTOFISMÝ .

Dněl, července 1881 zemřel v Caldwell se toho od ní ani nečekalo. Bylo-li uči
okresu Burleson, Texas,
zasloužený telům nedobře dříve, nebylo jim lépe teď
kmet vlastenec rázu 48cátníků a jeden a marné bylo čekání a prošení od vlády.
V 1851 počalo se v Čermi hovořit i mno
z nejprvnějších přistěhovalců do Texasu,
jenž působil zdárně co český učitel i v no- i ho o Americe. Přišla sem psaní od p.
vé vlasti a odchoval v úctě k mateřštině Bergmana, který nalézal se v Texasu, chvá
veliký počet dítek českých a moravských lil nejen kraj, ale i svobodu a to zalíbilo
rodičů, aby byly pak udržovateli české se některým, že zatoužili po Americe. Vy
národnosti v osadách po celém Texasu.
prodávali své statky a hlásili se o průvod
Byl to Josef Mašík, rozený dne 30. břez ní listy. P. Mašík učinil totéž, avšak od
na 1810 v Začanech na Moravě. Jeho ro rodiny tchána svého byl přemluven, aby
dičové přestěhovali ses malým děckem do nejezdil do Ameriky. Nechtěl však na
Imramova, kde mu šestiletému zemřel otec dále zůstati zde pro nedostatečný plat k
a poručníkem stal se tamní učitel p. Žena vyživení rodiny jeho. Nabídl se mu lacino
tý, jenž jej vychovával pro stav učitelský. grunt u Liptálu na Moravě, koupil jej a
Byl pilným a schopným, že co mladík 16 odstěhoval se tam. Ale shledal, že se
letý mohl odbyti zkoušku učitelskou v sklamal, neb byla půda bídná, stráně holé,
Brně a obdržel hned podučitelské místo kamení hojnosť a jalovce až dost všude,
na Březinách, načež za dva roky byl povo ale živobytí to neneslo. I hleděl zbaviti
lán za učitele do Cermi v Čechách, kde se t< ho a zatoužil po Americe teď tím vře
zdárně působil po 23 roky a byl uznán leji. Teď už žádné domluvy neplatily u
vládou pochvalným dekretem. Jsa svobo něho a jal se činitipřípravy k vystěhování.
domyslností odkojen z mládí, očekával Avšak jeho ochota a přátelství k jiným
veliké převraty svobodné v 1848 pro celé knj-nům přivedla jej do nesnází velikých,
Rakousko, zvláště ale pro milou vlasť Čes které ještě jednou jeho vystěhování se od
ko moravskou. Když byla Praha ve stavu ložily.'
obležení, vybral se s několika občany
Kolem Vsetína roznesla se v lidu zvěsť,
čermskými stejného s ním smýšlení a nad že p. Mašík učitel pojede do Texasu. Při
šení vlasteneckého, opatřili si zbraně a cházeli, vyptávali se, četli dopisy, jmeno
umluvili se, že sejdou se v Ústí v počtu vitě od pp'. T. Batly, J. Matuštíka a V.
několika set vlastenců z celého okolí, aby Špačka a všem se to zalíbilo hnedle, že
táhli matičce Praze na pomoc. Tu přišla požádali otce, aby jim napsal žádosti za
zpráva, že Praha se vzdala a z jejich vý průvodní listy. Avšak počala vláda obápravy nebylo nic, ba museli se teď tajiti | vati se o své poddané, aby se ji nerozutísvým vlastenectvím, aby neměli z toho ne kali všichni do Ameriky a nechtěla vydávati už teď listy, leč po dlouhém týrání a
milé následky.
Nový císař, nové naděje. Učitelové zdržování. P. Mašík měl svůj list, ale
byli tehdy velmi bídně placeni a nadávše ■ když ostatní prosili jej, aby na ně počkal,
se zlepšení svého stavu do nové vlády, po- ' aby měli s kým moudřejším do daleké ci
siali k císaři Frant. Josefovi, jenž právě ziny jeti, učinil jim to k vůli a odstěhoval
dvorem byl v Olomouci, deputaci, jejíž ' se do Jablůnky, odkudž chtěli společně
mluvčím byl Jos. Mašík. Císař přijal je ; vyjeti, jakmile listy průvodní obdrží.
P. Mašík nejen byl napsal všem zná
laskavě, hovořil s nimi přívětivě, slíbil jim ■
všecko, oč žádali, řka, že zvláště na své 1 mým svým žádosti za průvodní listy, ale i
milé země Čechy, Moravu a Slezsko chce · všechny jejich dopisy do Břemen psal
pamětliv býti a milostivě je propustil, j ohledně přeplavu a tu bylo přirozeno, že
Zlepšení ale nepřišlo, a p. Mašík říkával páni od úřadu počali považovati jej za
pak vždy o tom vypravuje, že slíbiti a spi- ; přemlouvatele toho lidu a jednatele odvá
niti rakouská vláda nikdy nedovede, aby dějícího poddané z područí jejich. Pojed-
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nou když se toho nejméně nadál, byl za vě byl úřady ukraden. List konéčně dostal
tčen, četníkem, že prý svádí lid k stěhová a nemeškal už s odcestováním. Dostal
ní, prohledali všechny věci v domě, zaba ještě povolání za učitele v Cechách, ale
vili všechny jeho papíry a odvedli jej na nepřijal je a 10. listopadu 1854 ocítil se s
Vsetín. Rodina jeho byla arci postrašena rodinou svou v Břemen, vzdálen nenávidě
a manželka jeho druhý den spěchala za né vlády rakouské.
Pí. Rozálie Skřivánková, nejmladší dce
ním. Avšak k její největšímu zármutku
viděla, jak jej právě odvážejí na voze do ra p. Mašíka, vypravuje dále následovně:
vězení do Meziříče. Ubohá omdlela, jak to V Břemen přišel k našemu otci známý je
spatřila a když přišla k sobě sotva se s ním den z Moravy prose ho, aby mu nějak
rozloučila, vidouc jej neviného jako zločin pomohl na další cestu, neb neměl ani pe
ce odvážeti do vězení. Byl vězněn nevin nízu, v hospodě byl dlužen za šest týdnů
ně několik neděl, nežli počal výslech za ztravu, už mu hrozili, že jej pošlou zpět
postrkem na
jeho. Zatím
Moravu, že
totiž pozatý
bude žebrá
kali všechny
ostatní, zdali
kem, pakli
mu nikdo neby se byl kdo
spomůže. Cí
vyznal,že byl
tě c upotřebil
od Mašíka
poslední své
sveden k vy
peníze, aby
stěhování. —
mu zaplatil
Když ale ne
nalezli niče
polovinu pře
hož, zač by
vozného
a
nějakou vinu
druhou polo
n a n mohli
vinu mu vy
uvaliti, a č
prosil od spo
lečnosti zdar
dosti chytře
vykračovali,
ma. Cestoval
zákony vše
s námi n a
chny možné
plachetníku.
na pomoc si
Není to zrov
brali, museli
na příjemné,
j a k starší
jej přece pupřistěhovalci
stiti na svo
bodu, a 1 e
všichni zaku
průvodní list
sili. My měli
na štěstí své
a ostatní pa
píry zadrželi
ho chleba a
a marné byly
sušeného ojeho prosby
voce hodně 8
Josef Ališík.
a žádání, ne
sebou a tak
dostal n i c
• J s m e nouzi
zpět. Toť se rozumí, že od doby nevinně | netrpěli. Všem spolucestujícím bylo div
nan vrženého věznění zanevřel ještě více | no, že z naší rodiny nikdo netrpí mořskou
proti vládě a všemu pořádku rakouskému, nemocí, na kterou stonali skoro všichni
a nechtěl ani slyšeti o tom, aby tam zůstal. cestující ostatní. Bylo nás na lodi asi 90
Ostatní všichni, k vůli kterým se sám zdr osob, většinou Němců, dvě rodiny polské,
žel, čekaje na ně, odjeli do Ameriky už v 15 rodin z Čech a jedna z Moravy. Cesta
dubnu, ale on musel zůstati zpět, neb ne trvala 8 týdnů, nový rok jsme slavili na
dostal list průvodní od úřadu a bez toho moři a 2. ledna 1855 už jsme byli vysazeni
to nešlo, aspoň nechtěl utíkati z vlasti na břeh v Galvestonu. Dráhy ještě žádné
jako nepoctivec, neb si na čestném jménu v Texasu nebylo a my téhož dne ještě od
svém nechal záležeti vždy velice. Podařilo pluli po vodě do Houstonu a odtud pak po
se mu dostati se do Čech a tu musel znovu vozech do státu. Všech 15 rodin mělo jeti
žádati o list průvodní, který mu na Mora pospolu až do Catspringu. Jeden Ameriv
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kán nabídl se, že nás tam na voze všechny
dopraví za dobrý plat. První den nás za
vezl za město, kde jsme museli nocovati
pod stanem, který jsme s sebou přivezli.
Bylo tak pěkně ten den a teplo, až radost.
Ale k večeru se obloha zatáhla černými
mraky, v noci se přihnala bouře, blýskalo
se a hřmělo, déšť se jen lil a k tomu nás
prvně přivítal severák zuřivý. Na štěstí
měli jsme s sebou dosti peřin a to nás
chránilo. Když voda počala téci do stanu
našeho, naše dobrá matinka, chtějíc své
děti chráni ti, zapomněla sama na sebe a
tak se silně nastudila. Druhý den bylo po
bouři a náš Amerikán vezl nás dále, ale
velmi pomálu, neb byla cesta rozmoklá,
samá louže hluboká a místy musel zapřáh
nout i i deset párů volů, aby vůz z bláta
vytáhli. Třetí den jsme přejeli přes řeku
Bayou. Tu nás potkalo to nejhorší. No
covali jsme tu a milovaná matinka se tu
roznemohla na choleru po všech těch ne
snázích a útrapách cestovních a třetího
dne zemřela. O, bylo to smutné loučení,
když posledně nás napomínala: „Dítky
milé, poslouchejte tatínka.” Rána tato
pro otce a nás byla strašná. Když chudin
ka máti dojela až do zaslíbené země, kde
•čekala spásu pro celou rodinu, musela ze
mři ti.
My ji druhý den pochovali a museli jsme
hrob její opustiti a dále jeti. Celých 14
dní nám to trvalo, nežli jsme se z Houstonu do Catspringu, ne celých sto mil, dosta
li. Teď otec měl starosti, jak zaplatit $23
za dopravu sem, neb poslední své peníze
byl půjčil známému na cestu v Břemen a
musil je teď sháněti u známých, aby mohl
zaplatit.
Byl to smutný počátek v Americe. By
dleli jsme zatím u známého našeho z Mo
ravy, p. Matuštíka 14 dní. Nejstarší bratr
Josef byl 17 roků, já 13 a nejmladší bratr
Vincent 5 roků stár. Otec musel s nejstar
ším synem na práci. Já bych byla místo
nalezla ve službě, ale otec nechtěl násdáti
od sebe, aby nás mohl míti na očích a ko
nečně sé mu to podařilo, neb nás vzal
všechny na službu jistý pán z Rozěnbérků
Němec, potomek českých Rožemberků, a
rozdělil nás tak, že podržel u sebe otce,
nejmladšího bratra a sestru, syn jeho vzal
mne a zeť jeho Josefa. Tak jsme byli
ubytováni v pořádné a hodné rodině, arci
německé. Otec a bratr Josef dostali po
$5 na měsíc, já se ale musela spokojiti
s půl třetím dollarem. Náš otec pásl stáda

ovcí a vídala jsem jej denně s malým Vin
centem s puškou na rameně vycházeti do
prérií a byl stále smuten, neb nemohl zapomenouti na matinku.
Po půl roce nalezl si otec nové místo u
jistého p. Vogelsanga, Němce, jenž slíbil
nám měsíčně ve svém mlýně $20. Byl to
muž vzdělaný sice, ale velmi nadutý Ně
mec, který měl za to, že kdo u něho pra
cuje, jest jeho otrokem a musí si nechati
vše od neho líbit. Byli jsme u něho čtyři
a půl měsíce, ale on nechtěl otci peníze
trpce zasloužené vyplatiti, až k tomu byl
soudně donucen.
To otce rozmrzelo a umínil si, že raději
bude pro sebe farmeřiti, neb se už byl
rozhlédl, jak se tu pracuje a těží. I najal
si 25 akrů půdy a dostal k tomu bídnou
chatrč za byt. Byl to byt bídný, nemající
ani podlahy, ani oken; trochu sbitého šin
dele tvořilo dvéře. Takové bylo tehdy
obydlí pro nájemníka, o nic lepší, nežli
černí otroci na sadech. Na jaře jsme s
chutí započali na poli pracováti, ale uho
dil suchý rok a my měli kukuřice málo, a *
bavlny ještě méně a když jsme zaplatili
nájemné, nezbylo nám pranic. Bratr Josef
vida nezdar první rok, odešel a pracoval s
dobrým mistrem tesařským Němcem. Dru
hý rok najal půdu jinde na lepším místě
zároveň s krajanem z Moravy p. Šebestou.
Museli si ale nejprvé pro dvě rodiny posta
vit! příbytky, lámali pak prérii a štípali plotoviny a za to jim přišlo málo nájmu platiti.
Těšili jsme se na úrodný rok, ale byl špat
nější prvního. S jara všechno zmrzlo, pak
bylo sucho veliké, kukuřice nebyla skoro
žádná a bavlny se neurodilo ani pátý díl
tolik, co obyčejně a museli jsme zase celý
rok zápasiti s nedostatkem děsným, nicmé
ně neztrácejíce naději, že to půjde přece
lépe později.
Až třetí rok se vydařil a úroda byla hoj
ná, tak že užitek z ní byl veliký. Tu otec
počal se rozhlížeti po rozhlížet! po něja
kém pozemku, aby ho koupil, k čemuž i p.
Sebesta se chystal. I nalezli dobré místo
a koupili 120 akrů prerie a 100 akrů lesa
po $10 za akr prerie a po $5 za akr lesa,
neb půda už počala růsti v ceně, čím více
se přistěhovalců sem hrnulo. Ještě na pod
zim dali se do stavení příbytků a po novém
roce jsme se konečně odstěhovali do svého
ještě nedokonaného obydlí. Byl to kus
krušné práce pro otce a já mu pilně pomá
hala, ale co může při také práci slabá dív
ka pomoci? Pozemek ten nalézá se asi

135 —

míli od nynější česko-moravské osady Ve vzdálených. Farářem v osadě byl p. Opo
selý (Wesley), kdež tehdy nebylo ani je čenský a p. učitel byl zároveň vůdcem zpě
diného obydlí lidského k spatření. Byli vu ve chrámu, neb znal hudbu také.
jsme tam z Cechů a Moravanů prvními, ale
V 1872, když otec, ač takto silný a zdra
netrvalo dlouho a počali se krajané kolem vý na těle, počal už cítiti stáří více, nežli
nás zakupovati a usazovati, stavěli a vzdě dřivé, jsa 62 roků stár, přihlásil se za uči
lávali půdu a zvláště po skončení občanské tele a kazatele do Veselý p. Fr.B.Zdrůbek,
války jich sem hojně přicházelo. Hnedle jenž právě byl z Cech do Texasu přijel a
byla česko moravská osada četná, vystavěla otec přičinil se, aby se pán ten získal pro
si evandělický chrám a tu počal otec zase osadu, což se také stalo a otec s potěšením
vyučovati dítky krajanů svých v mateřském pohlížel na to, jak se osada zvedá mravně,
jazyku a v počtech. Měl sice už farmu svou školně i národně. Kázalo se svobodomy
zaplacenou a něco peněz uhospodařeno, ale slně, jak se otci velice líbilo, do školy cho
nemohl si toho odříci, aby se nevrátil k dilo na sto dítek stále, škola byla státem
povolání svému bývalému, láskou k dítkám placena a p. Zdrůbek vyučoval česky i an
a k věci mateřské jsa veden. Nejprve po glicky, postavila se národní sin proČtenářčal učiti v domě
nářský Spolek
p. Šupáka asi 4
který se byl zalo
míle od Veselý,
žil a soustředil
kdež bydlel zna
všechny probudi
čný počet krajanů
lé krajany z celé
moravských. —
ho okolí v sobě a
Když později se
mnoho zdárného
znal, že nejde to
dalo seočekávati
dvěma p á n ů m
pro budoucnost
sloužit, škole a
nejbližší. Avšak
farmě, zanechal
p.Zdrůbek proná
farmeření a při
sledován jsadlou
držel s e školy,
hou nemocí v rodí
ně (zimnicí hlav
vyučuje ve chrá
mu ve Veselý.Byl
ně) zatoužil zpět
.•arei prvním čes
na sever a přijal
kým učitelem v
místo redaktora
'Texasu (ba v ce„Pokroku Zápa
lých Spojených
du” v Omaze,
Státech.Poz.red.)
Neb. Odjel pro
a dělalo mu to
vázen smutným
radosť, když žáci
loučením rodáků
jeho prospívali, a
Vincent Mašík.
a zvláště otce na
•dítky rádi z blíz
šeho v 1873 naka i z dáli k němu do školy chodily. Far podzim. Otec ještě trochu vyučoval pak,
mu svou prodal synu svému Josefovi, u ale nestačily mu síly valně. Syn jeho Jo
něhož bydlel. Pokud otec byl na farmě, sef vedl zdárný obchod, pilu a bavlnový
měl nej mladšího syna Vincenta u sebe při mlýn a on měl pokojík u něho. Když pak
práci a ten mohl navštěvovat! školu angli se syn vyprodal a odstěhoval severněji ve
ckou jen v zimě. Když ale přestal farme- státu, odebral se stařičký otec ku své dceři,
řiti, poslal jej k řádnému učiteli p. Metzo- ke mně do Caldwell. Jeho dílo životní
vi na učení anglické i německé. Vyšed ze bylo dokonáno, jeho síly vyčerpané a ovoce
školy obdržel místo v Brenham co krámský prací jeho ještě viděl před sebou hojné s
a hnedle dostal ještě lepší místo u kupce potěšením a zadostučiněním. V létě 1881
p. Hofmana, kdež dlouhá leta věrně a po pojednou počal slábnouti a po krátké ne
ctivě pracoval k největšímu uspokojení moci tiše usnul u prostřed naši rodiny a
obchodníka i odběratelů česko-moravských. neprobudil se více. Pochovala jsem jej me
Otec zatím vyučoval dále, maje 50 až 100 zi dítky nahřbitově, kde odpočívá v pokoji.
žáků a žákyň někdy, kteří byli sem posýJRosalie Skřivánková,
láni ze všech českých osad až 20 i více mil
rozená Mašíkova.
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Nejstarší syn p. Jos. Mašíka, také Josef,
vedl dlouhá leta obchod ve Veselý, avšak
přišel do neštěstí, musel ho zanechati a
započíti znovu v Caldwell, kde teď se svou
rodinou spokojeně žije věren jsa zásadám
od otce hlásaným, národnosti, svobodomy
slnosti a poctivosti.
Mladší syn Vincent jest už nebožtíkem
v nejlepším mužném věku a poněvadž jest
znám mimo Texas v Chicagu, St. Louisu a
Omaze, v kterýchž městech nějakou dobu
meškal mezi rodáky a všude se pričiňoval
užitečným se státi v národním životě, dlu
žno ku památce jeho zmíritise šíře o jeho
zkušenostech a pracích.
v

Byl zrozen 5. prosince 1848 v Cermi v
v Čechách a byl co pětiletý hoch přivežen
do Texas, kde ztratil matku a zůstal pak
miláčkem otce svého Josefa,který při všech
těžkých pracích svých jej vyučoval mateř
skému jazyku a kdyžsi pomohl amohl naň
něco peněz věnovati, poslal jej k učiteli p.
Metzovi, aby se přiučil potřebné angličině
a němčině. Pak dostal místo v Brenham
za krámského u p. Hofmana, kdež byl oblí
ben velice, tak že kdykoli se vzdálil na
cesty a podniky, a přišel zase zpět, měl
vždy v krámě tom místo pojištěné. Když
dospěl, byla touha jeho státi se svobodným
zedníkem a ta se mu splnila, a pokročil v
řádu tom až do 12. stupně. Touha po vla
sti přiměla jejvže v 1871 s úsporou svou
odebral se do Čech a Moravy, aby spatřil
vlasť krásnou, matičku Prahu poznal a
přátele za mořem navštívil. V Brně byl
přítomen sokolské národní slavnosti a s
nadšením o tom vyprávěl vždy. Měl také
v úmyslu připojiti se ve válce franko-pruské k vojsku francouzskému, neb býval ode
vždy nepřítelem utlačovatelů a pomlouvatelů českých, totiž Němců a chtěl proti
ním bojovati v poli. Avšak válka byla
skončena, nežli se do Evropy dostal. Po
několika týdním pobytu ve vlasti navrátil
se zpět do Texas a na své staré místo do
obchodu Hoffmanova.
Když měl uspořeno zase něco peněz, ne
dalo to mladistvé krvi jeho pokoje a ode
bral se do Omahy a prohlédl si Nebrasku,
zdali by zde snad nalezl místo pro působe
ní zdárnější. Avšak seznal, že by to proň
nebylo a zakusiv dosti nesnází cestováním,
navrátil se zpět do Texasu. Tu vstoupil
do spolku obchodního s p. Giesekem a se
známiv se se sl. Marií J. Lorettovou z New
Orleansu, pojal ji za manželku 9. srpna

1877. Spojil se pak v obchodu se starším
bratrem svým Josefem—a tu štěstěna od
vrátila se od nich a on pozbyl všeho svého
nevelikého jmění za krátký čas, aby jen
zachránil poctivé své jméno bez úhony.

Štěstí jeho, že domácnosť jeho byla blaže
ná a to jej sílilo a pobádalo, by se stara^
dále. Odebral se do Waco, Tex. a když po
3 měsících nic zde nalézti nemohl, odjel s
rodinou do St. Louisu, Mo., aby byl více ve
středu českého života. Než i tam mu ště
stí nepřálo, ač přišel zdráv, sílen a s chutí
ku práci jakékoli. Když nemohl nalézti
ničehož, započala manželka jeho šiti pro
oděvní krám, naučil se od ní, zařídil krej
čovskou dílnu upracoval s několika dělni
cemi tak dlouho, až si vydělal na cestu
dále. Mezi tím stihla jej těžká nemoc prsní
a hrozila mu zkázou, ale přirozenost’ jeho
silná překonala ji. Odebral se do New
Orleansu pak a hned dále do Texasu a při
jal místo staré u p. Hoffmana. Dva roky
klidně tu vydržel a zase počal přemýšleti,
jak by samostatně něco podnikl, neb tou
žil po neodvislosti. Chtěl zaříditi si dílnu
oděvníckou, ale nemohl dostati dělníků. I
umínil si podívati se do Chicaga. Dostal
hnedle místo co krámský, avšak nebyl
zvyklý nízkému platu krámských na seve
ru, jakého se mu dostalo. V Brenham do
stával $75 měsíčně, pracoval denně 10,
nejvýše 12 hodin, neděle měl celé pro sebe,
kdežto v Chicagu za poloviční plat musel
býti v krámě 14 i více hodin denně a v
neděli též aspoň dopoledne. Pak i zimy
tuhé na severu panující postrašily jej a
jeho rodinu, která nebyla tomu zvyklá a
trpěla velice. Ač nerad, odebral se z Chi
cag? znovu do Texasu a usadil se v San
Antonio 3. ledna 1885, pln naděje v budou
cnost’ a síly tělesné i duševní. Avšak co
se mu nestalo na severu v nejtužší zimě,
potkalo jej v Texasu počátkem dubna. Na
studil se těžce, ale nepovažoval to za ne
bezpečné, dostal zánět’ střev a pak dostavi
ly se souchotě. Pět nejlepších lékařů se
pokoušelo o jeho uzdravení, ale marně, a
po osmiměsíční nemoci zesnul klidně sice
ale s bolestícím srdcem se louče s milou
rodinou, maželkou a 3 malými dítkami, z
nichž nejstarší Růženka Vlasta 5 roků, Ja
roslava Lilie 2 roky a toužebně očekávaný
synáček pouze 14 dní starý. Zemřel 21,
listopadu 1885 v stáří neplných 37
roků a byJ pochován na hřbitově svobod
ných zednářů v San Antonio,

Frank Kubrt, Oxford Junction, Joneô Co., IoWa.
Frant. Kubrt narodil se na panství čá
slavském v 1804, vyučil se tkalcovství,
pak se držel při ovčářství a oženiv se, rol
ničil. Byl pak po 3 roky rychtářem na
Rovni, Rychnovském panství. Do Ame
riky jej vypudila zvláště msta žandarmů,
kteří nevinně jej z počátku stíhali, a když
na některých soudním zakročením vymohl
potrestání, mstili se mu. V 1854 sebral
manželku a 5 dítek, vyprodal vše a zapla
tiv cestu celou, přivezl s sebou na místo
pro nový počátek $700. Železnice šla
tehdy jen do Dá
ven po rtu a chtěl
se dostati za Fr.
Prokopem, jenž
dva roky dříve
se tam byl usadil
v okresu Jackson.
Nalezl jej a kou
pil od něho živ
nost a p. Prokop
se odstěhoval do
Nebrasky.
S Kubrtem při
jelo pět rodin po
hromadě, a sice
jeho, Fr.Vanička
Vine. Štěpánka,
Václava Fišera a
Rackova. V Maquoketě pohlíželi
na nově přijeté
Čechy jako na ně
co nevídaného.
K u b r t převzal
Frank
pak roubeni nu,
místo dveří dali
plachtu a střecha byla slamou kryta. Vůz
měl zrobená kola z klad.
Bída z počátku byla veliká. Peněz ne
bylo, práce nebylo a potravy se nedostáva
lo. Nejlepší lahůdkou bvla kukuřice pra
žená a na mlýnku umletá a pak v polévku
uvařená. Černá mouka byla jedině k do
stání. Angličané byli dosti milosrdní k
prvním těm Čechům a poskytli jim v nou
zi vždy pomoci moukou a masem. Paní
Kubrtová zhotovovala krajky a prodávala
je za potraviny mezi bohatšími sousedy.
Otec pracoval u jednoho Němce za půl
dollaru denně na polích. Dítky byly ještě
všechny malé, ale ani do školy se první

rok děti posiati nemohly, neb otec dada
vše za pozemek, nepodržel ničehož pro
živobytí.
V letě se sekalo šeno a sváželo se na
saních domů, neb první tři roky nebylo
možno koupiti vůz. Na živnosti té o 80
akrech pracovala rodina Kubrtovic celých
20 roků, neb už třetí rok se namlátilo 200
bušlů pšenice a bylo dobře. Všechna bídapominula, síla a chuť se navrátila a odrost
lejší dítky počaly pomáhati. Postavila se
brzo nová farma, opatřoval se dobytek; les
byl obstojný. Za
20 let to prodal.
Původně dál za
to $400 a dostal
teď $1825 a od
stěhoval se do
okresu Johnson,
vedle, kde zakou
pil byl pro syna
dříve 80 akrů za
$500 a teď vzdě
lanou po jeho od
stěhování se pře
vzal za $2,200,
Po delším zvele
bení její má
usedlost’ ta ceny
na $4,000.
Za doby války
občanské zakou
šel p. Kubrt zna
čných útrap. Měl
dorostlého syna,
který
dobrovolně
Kľtibrt.
se dal v službu
vlasti, ale nemo
hla se sestaví ti celá setnina na blízku, byl
ponechán přece doma. Doba válečná byla
trudná zvláště první dva roky. Venkov
byl stále obtěžován rotami pobudů všeli
kých, kteří kradli vše co dostali, že museli
rolníci stále hlídati.
Když první rok byla rodina v té bídě
na farmě, chodíval otec na vršek nejbližšf
a rozhlížel se kolem. Nic nebylo k vidění,
leč tři chatrče na nynějším místě Mon
mouth u. Zaplakal vždy. Byl zvyklý spo
lečnosti, přátelům, sousedům a zde nic
toho nebylo. A co byl soused nemohl
s ním ml uviti. Druhým rokem už šly dětí
do školy a třetím rokem už se uměli smlu-
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viti. Amerikáni sousedé byli dobří k při
stěhovalcům a nešidili je, aniž využitkovali. Když viděl jeden Amerikán, že do
stává otec za denní práci u Němce 50 ctů.
nabídl mu u sebe „work” a ukázal mu na
penězích, že mu bude dávati $1.
Nejstarší syn Josef přenechav otci
•svému osmdesátku, odstěhoval se do Nebrasky, kdež má teď 5 osmdesátek a jest
šťastný.
Teď praví p. Kubrt: Svou osmdesátku
bych nikdy nedal ani za tři ty živnosti,
které jsem měl doma a přeji každému,
•aby se mohl dostati sem a domov si porí•diti. Každý může lehce pomoci si k osm
desátce zde a to postačí k vyživení rodiny
jeho a k uhospodaření něco peněz pro děti.
Zde ještě narodily se p. Kubrtovi tři dítky
-tak že měl jich k obstarání osm a všem se
dobře vede. Jeden syn jest v okresu Sa
lině, Neb., druhý v okresu Jackson, Iowa,
lamtéž jest jedna dcera pí. Jarolímová,

pak jedna dcéra jest provdána za p. F.
Mičela a druhá za p. J. Šindeláře; jedna
dcera jest vdaná v New Yorku za p. Jos.
Nedošinského, jiná má Fr. Rulu jenž ze
mřel a ona jest ovdovělá u rodičů i s dětma; poslední syn jest hospodářem na otco
vě statku se svou rodinou.
Rodina p. Kubrta celá jest svobodomy
slná. Otec měl nepříjemnosti s kněžími
v Cechách. Pravil jednou soukromnč k
několika přátelům: „Nemějte nic s kněží
mi, neb jest to jedna černá banda, která
nestojí za nic.” Měl skrze to býti proná
sledován a zavřen, ale vyrovnalo se to
přízní justitiara. Za to v Americe si dal
p. Kubrt pozor, aby o kněze ani nemusel
zavaditi a vychoval všechny děti v mrav
nosti rozumové bez kněží a jich služeb a
oni si u něho nikdy nic nevydělali. Tak
jsou i rodiny jeho dítek, neb dobré Símě
rozumu zaseté otcem nese u všech dobré
ovoce k potěšení všem.

ládloiSt fcw viera ěteíiářára kaierodláře hbeh.

Poněvadž jest to velmi dôležito pro náš ná
rodní život v Americe, abychom všichni Čecho
vé a Moravané, kde jaký jest, nechali o sobě
věděti. naučili se jeden druhého vzájemně znátí
a pěstovati tak duchovní vzájemnost mezi sebou
jakož abychom sdělovali si veřejně ze svých
zkušeností a utrpení při počátcích v nové zemi
této, aby po nás přicházející a počínající měli na
předcích příklad vytrvalosti odměněné a práce
•dobré ovoce nesoucí, jakož i abychom potomkům
-svým zachovali památku po sobě, čímž se záro
veň přispívá k sestavení dějin Českého přistěhovalectva do Ameriky, až jednou bude na čase,
by se sbírka podobná sebrala, tudíž žádáme
všechny krajany o nichž a o jejichž osadách
ještě v předcházejících ročn cích kalendáře toho
to nižádná zmínka se nestala, aby nám posýlali
pilně popisy svých osad nově zakládaných neb
dříve už založených, kde češi tvoří nějakou
čásť osadní, aby nám vypsali, kdo první se v
místě tom usadil a kdy jaké obtíže měli k pře

konání, jaké nesnáze a zkušenosti musel každý
snášeti, nežli se domohl samostatného postavení
svého, jakému se teď těší, jak se v národním
životě mezi nimi pracuje, zdali dítky mají něja
kou příležitost vzdělávali se v řeči mateřské,
aneb zdali odpadávaj! a stydí se snad už za
předky své a jejich řeč, jaké spolky se dosud
kde zakládaly a čeho jest k zvelebeoí národní
ho smýšlení mezi nimi zapotřebí.
Nemusí se nikdo báti, že nedovede správně
všechno vypsati. neb každý dopis i sebe chyb
nější bude náležitě opraven a upraven, aby se k
celku hodil. Doufáme, že nás bude každý kra
jan v této těžké a zdlouhavé práci podporovati,
kterou podnikáme jen ku povznešení národnosti,
ku zvěčnění památky všech našich pilných a věr
ných národovců a ku postavení hojných příkladů
pro naše dítky, aby se naučili znáti zkušenosti
otců a neměli příčiny se styděti za ně, ale mohli
se časem svým jimi pochlubiti a snažili se. aby
jim sloužili ku cti.
Vydavatelstvo.

Ze života Joóefa Raimana, z HayVard, Minn.
Narodil jsem se r. 1835 v obci Sv. Kateřiny
v okresu Litomyšlském, kraj Chrudimský,
kdež byl otec můj bednářem. R. 1854 prodal
otec naši malou usedlost, p tím úmyslem, že
se vystěhujem do Ameriky. Počali jsme tedy
hned konati přípravy na cestu a dne 9. srpna
toho samého roku jsme se vydali na cestu
přes Brémy. Z domova jsme jeli do Pardubic
po voze, neb z tohoto města vedla toho času
jediná dráha do Prahy. Do Břemen jsme
přijeli dne 13. srpna a zde mne již potkala
první nepříjemnost. Šli jsme totiž s jistým
Korábem měnit peníze na banku, ačkoliv
z nás neznal slova německy, když však jsme
měli peníze, přece jsme dosáhli, co jsme si
přáli. Když jsme byli na bance hotovi, vyšli
jsme ven a kráčíme tu po ulici. Koráb náhle
pohlednul do jednoho přízemku a spozoroval
že jest tam vinárna. „Josefe, nebude jedna
škodit?” obrátí se ke mně.
„Pro jednu nebude tak zle,” odpovím a
již jsme se octnuli uvnitř.
„Dejte nám láhev vína,” pravím po česku.
Sklepník, ačkoliv neuměl česky, porozuměl
nám čeho si přejeme a přinesl nám žádané.
Víno nám chutnalo výborně a láhev byla za
okamžik prázdná. Zvláště muselo cliutnati
Koráboví, neb se poznovu ke mně obrátil se
slovy: „Což abychom si vzali ještě jednu?”
Přisvědčil jsem mu kynutím hlavy a dru
há láhev již stála pohotově, již jsme také
ihned načali. Pomalu jsme počali pociťovati
jak ten německý nektar rozpaluje naší če
skou krev, tak že jsme dostali chuť na třetí.
„Ještě jednu!” zvolá zase Koráb a když
sklepník viděl že máme peníze, rozumí se
samo sebou, že nám byl ochotně k službám.
S touto třetí lahví jsme naložili jako s obě
ma předešlýma a než jsme viděli opět její
dno měli jsme řádnou opičku.
Vyjdeme tedy na ulici, ale nyní jsme ne
věděli kudy kam, neb jsme úplně zapoměli
odkud jsme přišli. Dali jsme se odhodlaně
jedním směrem, který jsme uznali za nej
správnější avšak neznajíce města zbloudili
jsme. Šli jsme však přece dále a spletli
jsme se tak, že jsme úplně nevěděli kde se
nalézáme a tak jsme městem bloudili až do
jedenácti hodin v noci.
Když jsme oslovili některého kolemjdoucí
ho, dostalo se nám vždy za odpověď prosté
německé: „Nerozumím.” Po dlouhém již
bloudění přišli jsme konečně k jednomu ma
lému domku, kde se nalézal dýmkový krá
mek, jehož majitel měl před domkem velkou

jednu dřevěnou dýmku, za znak svého ob
chodu pověšenou. Mě připadala tato dýmka
hned jaksi podezřelou i zastavím se se slovy:
„Korábe, znáš tuto dýmku?”
„Ty hlupče, takových visí všude dosti,”
odpověděl mrzutě Koráb.
„A já ti zase povídám že je to ta samá,
která se nalézá se na třetím domě od hostin
ce, kde jsou všickni naší krajané ubytováni!”
A nemýlil jsem se, neb již jsme se v malé
chvilce shledali s našimi rodinami a ostatní
mi krajany.
„Kde jste chodili? My tu umíráme stra
chy že jste se již ztratili.” uvítali nás tito.
Tři z našich krajanů již byli se svítilnami
připraveni, že nás půjdou hledati. Za osm
dní, jsme byli konečně vypraveni na cestu;
v Brémách nás naložili na malý plachetník,
po němž nás dopravili do Bremerhavenu.
Zde jsme vstoupili na větší plachetník, kte
rý nás měl dovézti do Ameriky. Než jsme
se usadili na naši loď, sešli jsme se s kraja
nem jedním, panem Janem Ráčkem, který
se ubíral tou samou cestou, jen že měl za
placený lístek na parník.
Vyjeli jsme měli všickni v ten samý čas.
Bylo to kolem poledne, když parník s naším
krajanem vyplul. Každý z našich krajanů
smutně hleděl za parníkem, který Ráčka
prudce unášel, tak že za malou chvíli se nám
jevil jen co černý bod v nedostižné dáli.
Pojednou se strhne v přístavišti poplach,
lid běhá jeden přes druhého sem a tam, a
my udiveně na ně pohlíželi, nevědouce co
se děje. JDva vlečné parníčky rychle vyra
zily z přístavu a přitáhly parník s našim
krajanem nazpět, který byl velmi uděšen a
na smrt bledý, neb se parník musil porou
chat]. Cestující z parníku museli čekati
celý týden v přístavu, než byl parník zase
spraven.
Part Ráček chodil stále za mým otcem,
aby mu vyměnil jízdní lístek, že prý raději
pojede po plachetníku než po parníku. Otec
můj vida že jej hned u kraje neštěstí stíhlo,
neučinil tak ze strachu.
Dne 21. srpna jsme tedy vstoupili na loď,
abychom se nechali převezti do neznámé za
slíbené země, kde, jak jsme očekávali, na
nás čeká štěstí. Z počátku nebyla plavba
tuze příjemnou, loď sebou prudce zmítala,
tak že tři dny a tři noci nemohly být plach
ty nataženy. Na tuto bouři zase následova
lo takové utišení, že se loď naše po dva dny
nemohla ani z místa hnouti.
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Za 58 dní jsme konečně přistáli šťastně v zavazadla a k tomu jsme měli ještě tri velké
Novém Yorku, jsouce cestování po moři již bedny, tedy si může každý pomyslit, jaké to
syti. Po dvou dnech odpočinku jsme se od bylo příjemné cestování.
Do Watertownu jsme přijeli večer, a náš
sud vydali zase <ia cestu do Buffala, kteréž
bylo tehdy ještě malým jen městečken). Od- ; roztomilý vozka nás vyklopil u jistého p. Titud jsme jeli dále do Detroit, kteréž bylo , kasa, Němce a vydal se zase na zpáteční
taktéž ještě velmi chudé.
cestu. Tedy jsme byli u cíle, v cizé zemi, na
Z Detroit ubírali jsme se k Chicagu, kte venkově, neznajíce žádný ani slova angli
réž by byl tehdy snadno zakoupil trochu cky. Němec, kdež nás náš vozka složil,
zámožnější vystěhovalec. Stála tam jedna vlastnil také jakýsi ztravní dům polorozbitý.
hospoda, podobná spíše pohraničnímu srubu, začazený, tak že se podobal spíše nějaké
nežli k nějakému ztrávníniu domu. Sestáva- černošské chatrči, než příbytku bílých lidí.
1a všeho všu
Druhý den
jsme se pře
dy z jedné
světnice, ze
stěhovali k
čekárny a
jistému p.
jídelny. Zde
Majtnerovi,
Čechu, který
jsme vsedli
měl manžel
na parník,
ku Němkyni
abychom se
nechali přea vlastnil
farmu 2| mí
vézti do Mil
le za mě
waukee ; v
Chicagu ře
stem. U to
kli nám že
hoto farmá
ře jsme se
s sebou ne
zdrželi 15
musíme bráti žádné ztra
dnů. Jedno
vy ježto v
ho dne k
několika ho
nám přišel
dinách bude
jeden far
ní er a tázal
me v Mil
waukee, ve 4
se, zdali by
některý z
hodiny ráno
přistěhoval tedy jsme vy
ců nešel k
pluli a po
němu praco
celodeu n í m
zmítání do
vat. Já, ma
je radost, že
stali jsme se
u večer zase
si budu moci
nazpět do
něco vydělat
nabídl jsem
Chicaga.
se mu. On
Druhý den
jsme přese
mne li n e d
přijal a já
dli zase na
jiný parník
jsem se s
Josef JFtaiman.
a jeli pozno
n í m vydal
vu do Milhned na cestu k jeho
waukee.
Milwaukee bylo toho času již pěkným mě farmě. Cestou na mne mnoho nemluvil, až
stem, mnohem lepším než Chicago a pohleď když jsme se dostali k hromadě staré slámy,
me nyní na rozdíl. Dorazivše sem, zjednali dal mi do ruky vidle, řka,abych slámu házel
jsme si hned zase jednoho Němce, aby nás na starý přístřešek pro dobytek. Práce tato
dovezl do Watertownu. Byly jsme tři rodiny byla pro mne velmi unavující, tak že za půl
a on nám to udělal za $25. Toho čssu byla dne jsem nemohl vidle více v rukou udržet,
z Milwaukee do Watertownu položena pr maje dlaně co jediný puchýř. Odešel jsem
kenná cesta, po níž jsme se měli ubírati. proto pryč, neptaje se ani po platu.
Po několika dnech k nám přišel jakýsi
Proklatý Němec, aby cestu dříve odbyl, ujíž
děl jako o závod tak že jsme se všickni po Čech, jmenem Frantl a radil nám,.abychom
celém těle třásli. Bylo nás dohromady na si zakoupili farmy. Asi osm mil od města
voze třinácte osob a každý jsme měl nějaká byla pěkná farma na prodej, k níž nám vlast-
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ník nechával i 6 krav, 12 prasat, všechno ná
řadí farmerské, obydlí i celou sklizen. Na
tomto pozemku, 80 akrů čítajícím nalézala
se tři obydlí a za všecko toto chtěl pouhých
$1200. Farma se nám líbila a proto jsme ji
koupili všichni dohromady totiž čtyry rodiny.
Druhý den měl pro nás dřívější majitel při
jeti a odstěhovati nás na naši farmu. Ale
on nepřijel.
Všickni, totiž pp. Fr. Maděra, J. Boháč,
Jos. Bednář a můj otec drželi v této okolno
sti poradu, řkouce: „Chlap prodal, peníze za
farmu má a pro nás nejede, bude nejlépe,
když půjde někdo z nás na farmu hlídat, aby
se nám věci neztratily. Hoši, kteří půjdete
kteří to tam znáte’”
Ale žádný ani nemukl; pojednou se obrátí
můj otec ke mně se slovy: „Josefe, půjdeš
toho chlapa hlídat.”
Mnoho chuti jsem ovšem neměl, ale když
to otec nařídil, tedy jsem přece šel. Vzal
jsem tedy pušku na rameno a ubírám se k
Ixonii. Zbloudit jsem nemohl, ana byla ce
sta pěkně po obou stranách ohrazena. Hůře
to ale šlo od Ixonie, odtamtud vedly tři cesty
a já nyní jsem se octnul v rozpacích, kterou
se mám dáti. Po chvíli sem tam uvažování
napadlo mi staré české přísloví, že se rádno
vždy držeti cesty u ježděné, kteréž jsem se též
přidržel. Jak jsem se rozhodnul, tak jsem
také jednal, kráčím tedy odhodlaně v před,
však cesta se stále sužovala, že zůstala k posledu jen jediná kolej. Já se zalekl a zasta
vím se; obrátil jsem se tedy nazpět, hledaje
cestu jinou. Tu jsem však nemohl nalézti a
popletl jsem se tak, že jsem pak nemohl si
vzpomenouti, kde jsem a tak jsem bloudil
celý den až nastala tma. Těšil jsem se, že
snad naleznu nějakou farmu, však marně,
daleko a široko vůkol nebylo žádného lidské
ho příbytku k spatření. Konečně jsem se do
stal do vysokého lesa, kterýž byl kříž na kříž
polámán. Najednou spatřím ve tmé nějaké
stavení a radostí jsem zajásal, že jsem kone
čně nalezl nějakého farmera.
Však chyba lávky, Když jsem přišel blí
že, spatřil jsem skrze okna od záře měsíce,
uvnitř lavice, toť jistě kostel, napadlo mi, a
vedle kostela bývá hřbitov. „Brr!” zachvěl
jsem se a mráz mi pobíhal po zádech, to by
bylo nepříjemné. Když jsem však přišel
blíže a lépe si stavení prohlédl, seznal jsem,
že jest to škola.
To opět byla malá útěcha a já bloudil le
sem dále, nemoha se nikterak vyplésti. Po
velkém namáhání jsem se konečně dostal z
lesa a v malé chvíli jsem sem se octnul u
velké sluje. Rozhlížel jsem se ve tmě kolem
a k mému velkému zděšení jsem pojednou
spatřil přicházet! nějaké zvíře od lesa. Ulekl

jsem se nesmírně, vlasy se mi zježily, neb
jsem často slýchával o velkých medvědích, ve
zdejších lesích se potulujících, kdyby tak to
byl on! Sejmul jsem pušku s ramena a po
malu ji natahuji, pozorně střeže každý pohyb
záhadného tvora. Myslel jsem si: „Střelíš-li,
Josefe, můžeš snadno chybit, a pak je po to
bě veta!” Puška byla jen jednuška a já
slýchával, že jedna rána pro medvěda jest
jen slabé zalechtání, čímž se ještě více po
dráždí. Tedy jsem čekal, až přijde blíže.
Náhle se mne ale polovice strachu spadlo;
neb když zvíře přišlo blíže, seznal jsem, že
jest to jen velký honící pes. Pomyslil jsem
si: „Pes běží pomalu, Josefe půjdeš za ním a
on tě jistě k nějaké farmě dovede.” Sotva
jsem ušel asi sto kroků, vyběhl mi pes na ně
jaký vysoký předmět, za nímž mi zmizel a já
byl opětně naděje zbaven.
Asi za čtvrt hodiny dostal jsem se zase na
cestu, kterým směrem vedla nemohu říci,
neb jsem byl celý popleten. Když jsem ušel
asi jednu míli po cestě, spatřil jsem v ne
velké vzdálenosti malé stavení a v něm plá
polající oheň. Radost mou nelze popsati, neb
jsem myslel, že bude již mému bloudění ko
nec. Postavil jsem pušku u dveří a vrazím
do světnice, kde se v levém koutě nalézalo
velké ohniště. Obyvatelé domku sestávali ze
tří mužských a dvou ženských. Jakmile jsem
vešel do vnitř, zůstali na mne všickni udive
ně hledět a jeden z mužských ke mně při
stoupil a oslovil mne. Já jsem ale nerozuměl
a proto jsem mlčel. Když jsem mu na jeho
otázky neodpovídal, otevřel jednoduše dvéře
a již jsem letěl z domku ven. Na štěstí bylo
ode dveří poněkud s kopce a já jsem jel po
břiše dolů, jako na saních.
Vstanu a nevím co si mám počít, mám-li
plakat, aneb klít; vrátiti se, to mne po této
trpké zkušenosti ani nemohlo napadnout,
když byli ti chlapi tak nemilosrdní. Co jsem
měl dělat? Sebral jsem tedy svou pušku a
ubíral jsem se dále, zdali naleznu někde mi
losrdnější lidi. Však oni chlapi z domku
neměli na tom dost, že mne tak počastovali,
poslali za mnou ještě dva velké psy, kteří
mne s ohlušujícím štěkotem provázeli dále,
až jsem se dostal k vysokému plotu. Ze
strachu před zlými psy jsem lezl po zpátku,
drže v ruce nataženou pušku, jsa odhodlán
některého psa pokrtíti, pakli by mne chtěl
kousnouti. Přeskočil jsem na druhou stranu
a psi se vrátili. Ubíral jsem se zkormoucen
nad svým osudem a rozzloben na nelidské obyvatele domku dále, až jsem se opět dostal
do vysokého lesa, kde panovala taková tma,
že jsem musil puškou každý předmět ohmatávati, abych nenarazil. Po opětném bloudě
ní jsem Jnalezlzase nějaký příbytek, v něifiž
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bydlel jistý Němec. S nedůvěrou jdu ke
stavení, obávaje se, abych nebyl zase podob
ně přivítán, zaklepal jsem a dvéře se mi ote
vřely. Obyvatel domku byl trochu lepší
povahj’· a hned seznal, že jsem zbloudilý.
Nabídnul mi židli, abych se posadil, kte
roužto nabídku jsem s vděčností přijmul,
načež ukazoval na ústa, tázaje se mne po
sunky, nemám-li hlad, já jsem mu odpověděl
že nikoliv, jsa celý ustrašen a umdlen. Pak
mi připravil lože, já si ulehl a po dlouhém
přemýšlení jsem usnul.
Spal jsem výborně a ráno když se rozedni
lo, slyším že jest farmář již vzhůru a rozdě
lává ohefí. Vstal jsem tedy také a běžel
jsem k němu. Vzpomněl jsem si, že onen
Němec, od něhož jsme farmu byli koupili,
je švec a ten že se po němečku nazývá
Schuster; spustil jsem nan tedy německy jak
jsem jen mohl, on tušil, co mu chci asi vy
právět] a dával mi znamení, že mi po snída
ní ukáže k němu cestu. Jak byl slíbil, tak
také učinil, vyvedl mne na kopec a ukázal
mi farmu, kterouž jsme byli koupili a k mé
mu podivu nebyla tato tuze daleko. Já jsem
mu posunkem poděkoval, načež jsme se ro
zešli.
Zmíněná farma ležela as tak f míle odsud
a musel jsem tam jiti přes veliký kopec.
Pustil jsem se tedy chutě na cestu s vrchu
dolů, ale v brzku jsem ztratil směr, že jsem
se musel vrátit zpět. Všimnul jsem si
jednoho stromu, dle něhož bych mohl směr
svůj řídit a tak jsem se v brzku dostal na
pravé místo.
K mému největšímu překvapení jde proti
mne celá řada mých lidí, kteří tonuli ve
strachu o mne a již se vydali na cestu mne
hledat). „Pro pána boha, to je Josef,” zvo
lil můj otec, „tys mi hochu nadělal starostí,
já jsem nespal celou noc. kde jsi chodil?”
Já jsem jim ovšem hned musel vyprávěti
mé zkušenosti.
„To jsem si hned pomyslil,” odpoví Bed
nář.
„Dobře že jsem já nešel,” liboval si
Bečka.
„Zrovna jsi Josefe jen odešel,” pokračoval
můj otec, „přijel onen člověk pro nás, tak
jsme tu byli již včera v poledne.”
Nyní jsme se usadili v našem novém do
mově. My a rodina Maděrova jsme zůstali
v jednom příbytku a rodiny Bednářova a
Boháčova se odstěhovaly do příbytku druhé
ho asi sto a padesát amerických sáhů od nás
vzdáleného. Tento čas se nám vedlo ještě
dosti dobře, ana byla ještě nějaká zásoba
peněz ze staré vlasti.
Bylo to právě o masopustě, když jsem ští
pal dříví na šindel. Já jsem držel sekeru a

moje matka mi na ní tloukla dřevěnou palicí.
Sekera'se mi pojednou ze špalku vysmekla a
zaryla se mi hluboko do levého stehna. Já
jsem rychle vyskočil, řka, že již štípat nebu
du. Matka moje na mne udiveně pohledla a
tázala se proč již nechci štípat, načež já jsem
odpověděl že jsem se posekal. „Ukaž, kde,”
zvolá matka uleknouc se, já jsem z prvu my
slil, že rána jest nepatrná, však když jsem
ránu obnažil á ohledal, shledal jsem, že jest
rána velmi hluboká a otevřená, na níž visel
velký kus ssedlé krve.
Maděrová přiběhla ke mně a odvedla mne
domů, kde mi ránu hned vymyla. To však
bylo ještě mnohem liůře^nebpak nebyla krev
k zastavení. Tu se všichni kolem mne sběhli
a každý radil co mohl pro zastavení krve,
však vše marno. Krev tekla bez ustání po
celých dvanáct hodin než přijel lékař. Tu
mi krev zastavil a ránu obvázal. Já jsem byl
již tak vysílen, že jsem byl téměř bez vě
domí. Musím říci, že vykrvácení jest lehká
smrt. Nyní jsem byl upoután na lůžko, však
asi za 3 týdny jsem se mohl zlehka procházet.
Nesmím zapomenout na p. Kadiše, který v
mé nemoci mi zaslal tři láhve dobrého vína
darem, na posilnění po mém lékaři.
Na jaře jsme rozdělili pozemek na čtyry
díly a každý jsme pak začali hospodařit pro
sebe. Poněvadž toho času se ještě mlátilo
cepy, qpmohli jsme mnoho osívati.
Roku 1855 vylila se řeka Rock ze svých
břehů, tak že zatopila všecky pozemky kolem
ní ležící. I náš pozemek byl z části zatopen
a obydlí naše bylo jako na ostrově. Když
jsme chtěli někam se dostat od našeho stave
ní, museli jsme po lodi. Obydlí p. Bednáře
bylo v zátočině, kterou řeka v tom místě
tvořila a když vystoupla ze svých břehů šla
přímo. Následovně byl příbytek jeho do póla
vodou zatopen. Když jsme se tak pro zábavu
na malé lodici po vodě projížděli, vjel jsem
do obydlí p. Bednáře dveřmi a oknem opět
jsem vyjel ven.
Po opadnutí řeky vypukla zimnice v našem
okolí. Všichni v našem domě onemocněli,
jen já ne. Sousedé se mne stále tázali: „Jo
sefe, máš ji již také?”
„Ještě ne,” odpovídal jsem, „což myslíte,
že musím všecko zlé zažít? Já jsem můj zlý
osud zcela pozbyl.” Po krátkém čase počal
jsem postonávat, zimnice řádila mezi námi
zle. Já jsem šel k lékaři, kterýž mi řekl, že
musím užívati léky proti zimnici. „Vždyť já
dosud nemám,” pravím.
„Právě'proto, abyste ji nedostal,” odpově
děl on a dal mi jakýsi lék. Já jsem vzal hned
jednu dávku a než jsem přijel z města domů,
měl jsem zimnici taktéž na krku. Nejhůře
bylo, že jsme ji měli s Bednářem stejnou
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dobu, tak že jsme nemohli žádný pracovati.
Jednoho dne jsme byli u p. Kadiše, on se
mne tázal, zdali mám ještě 'zimnici. Já
odpověděl že ano. P. Kadíš pak pravil, že
mi dá proti ní lék, když mne uzdraví, abych
inu dal 50 ct. a když ne že mu nemusím dáti
ničeho. Dal mi láhev a já byl spokojen. Já
jsem se ho tázal, ják mám lék užívat, načež
on mi odpověděl: ,,Dávej dobrý pozor, v
který čas na tě přichází, až budeš vidět, že
na tebe jde, vypij tento lék a běhej venku,
až se zahřeješ. Pak ulehni do postele a do
bře se vypoť.'1 Jak mi nařídil, tak jsem též
učinil. Procházel jsem sem se venku, čekaje
áž se zimnice dostaví. Foukal právě studený
vítr, já však byl dobře oblečen. Náhle jsem
pocítil mrazení i chopil jsem láhev a jedním
douškem jsem ji vyprázdnil. Počal jsem ze
všech sil běhat, však čím více jsem běhal,
tím větší zima mi bylo, až jsem unaven mu
sil ulehnouti do postele. Zimnice se ale stří
dala dále. Jednou přijel okresní lékař k
Josefu Bednáři, podívá se na mne a praví:
„Vy ji také máte!” Já pravil že ano a on mi
slíbil, že až podruhé přijede, že mi také něco
přiveze. A také přivezl. Byl to dobrý lék,
neb zimnice má hned pominula.
Asi za rok po zimnici byl jsem zase tak vy
sílen, že jsem nemohl téměř nic pracovat á k
dovršení neštěstí ještě nám zemřela naše
matka dne 13. srpna. Já jsem byl starší než
muj bratr Franta, tedy jsem musel nyní i
kuchaře zastávat a vůbec všecku domácí
práci. Nejhůře bylo, když jsem měl jít do
jit, poněvadž jsem nikdy dříve nedojil, neuuměl jsem to a kráva mi nechtěla stát. Až
jednou náhodou jsem šel po pravé straně, a
tak jsem vypátral, po které straně se má
dojit a od těch času mi to šlo lépe.
S otcem a bratrem jsem dělal šindel a s
jedním volem jsme ho vozili na starém dře
věném voze do Watertown na prodej, za nímž
muj otec vždy kráčel a vodou zaléval kola,
aby neskřípala. Tak jsme pracovali po tři
roky. Pak jsme prodali naši živnost, 27 akrů
čítající za pět set dollarů a můj otec se ura
dil s jakýmsi p. Výborným, že se vytěhujem
dále na západ do Iowy do Mitchell Co. Na
začátku dubna r. 1859 jsem se oženil, pojal
jsem za manželku slečnu Františku Chlupáčovou. Po odbytí síiatku jsme zapřáhli čtyry
voly, naložili na vůz nejnutnější potřeby a
jeli jsme do Iowy.
Cestu jsme měli špatnou, neb nastalo de
štivé počasí, tak že každý den pršelo a my
jsme byli stále mokří. Jednoho dne jsme
uvázli v jedné sluji, najednou se ale přihnalo
malé mračenko, z něhož se spustilo tak
prudké krupobití, že když někdo vystrčil
čásť těla zpod vozu a byl zasáhnut kroupou,

zčernalo místo ono. Byli jsme všichni zrnalátnělí. Tu počal se starý Výborný, dobrá
to kopa a známý po svou svobodomyslnost,
modliti řka: „Bože můj, jsi-li jaký, co my
slíš, chceš nás tu snad nechat slinit? Vždyť
já jsem dosud nikomu tak neublížil, abys mne
tak trestal!” atd.
My jsme se museli ze všeho dáti do smíchu
a on se nám pak vysmál, řka že prý nás pře
ce přivede zase k životu. Když jsme př jeb
do Mitchell, najmuli jsme si zde 10 akru pro
kukuřici, kdež jsme byli celé léto.
Můj otec a Výborný si zase vzpoměli, že se
odstěhujem do Minnesoty, však ujednali jsme
se, že se tam pojedeme napřed podívat. Vy
dali jsme se tedy na cestu do Freeborn Co.,
já, můj otec a Výborný, kterážto cesta nám
trvala den. Navečer jsme přibyli ku kraja
nům pp. Dan. Čapkovi a Josefu Chmel íkovi.·
Otce a Výborného si vzal na ztravu p. Climelík a já jsem zůstal u Čapka. Nebude s mí
sta, zmíním-li o ztravě, kterou museli naši
krajané za vděk vžiti, kteří se usadili první
v Minnesotě. I mne stihl podobný osud;
Chmelík měl mouky dosti, ale jináče bylo u
Čapků. Čapek měl rodinu se čtyř členů se
stávající a já byl pátý a vše co jsme měli k
jídlu byly čtyry libry mouky kukuřičné. Po
slední má večeře byla v Mitchellu. K večeř,
u zmíněného Čapka byla přinesena kukuřic-1
ná polévka, při pohledu na níž mne ihned
všecken hlad opustil. Báno jsme se šli podí
vat na vládní pozemky s úmyslem vyhlídnout
si nějaký vhodný kus pozemku pro nás. Od
rána až do poledne jsme se potulovali po ší
rých prériích v jižní Minnesotě. Pojednou se
mne zmocnila taková slabosť, že jsem dále s
místa nemohl, musil jsem si sednouti, abych
si odpočinul. Když jsem si poněkud odpočal,
dostal jsem po velkém namáhání zase nazpět ,
k Čapko vům. Paní Čapková se mne tázala,
márn-li hlad a já jsem ovšem odvětil, že mám.
Za chvíli mi přinesla zase kukuřičnou po
lévku. pohledná na ní poznovu jsem onemoc
něl. tak že jsem již myslel, že vícékráte svou
manželku nespatřím. Chmelík se pak dověděl
o mém osudu a popřál mi trochu lepší ztravy, po níž jsem zase občerstvil.
Ne snad aby si někdo domýšlel, že bída
ona byla následkem nedostatku peněz, to
nikoliv, peníze takový osadník držel v ruce,
však nemohl za ně ničeho dostati. Druhý den
zapřáhl p. Čapek pár volů do vozu a vydal se
na cestu do Iowa City pro kukuřičnou mouku,
Asi čtvrtý den jsme si vyhlídli vhodné
pozemky a vrátili jsme se do Mitchellu v
Iowě.Na podzim vrátili jsme se zase nazpět do
Minnesoty abychom si udělali něco sena.
Tentokráte jsme přibyli k jistému Kučerovi,
který se v krátkém čase vystěhoval z domu,
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nechaje vás tam samotný. Stavení toto
byl jednoduchý srub ze stěn a střecha byla
pokryta pouhými prkny. Počasí bylo stále
vlhké, tak že skorém každý den pršelo, když
ne ve dne, tedy v noci jistě, tak že jsme měli
šat na sobě stále mokrý. Jednu noc, když
silně pršelo a nám do našeho paláce neustále
teklo, pravil mi otec: „Josefe, proč pak máme
na voze m plachtu; jdi pro ní, postav obruče
na podlahu, a vlezeme si pod ní, abychom
byli chráněni před deštěm.” Dobrý to nápad,
pomyslím si a již jsem pro ní šel. Vytáhnul
jsem rychle z vozu obruče a stěhuji celý ten
improvisovaný ochranný aparát před deštěm
do světnice. „Vidíš,” praví otec, „tohle jsme
již dávno mohli udělat a nemuseli jsme tolik
zkusit.” V malé chvilce byla plachta posta
vena a my si hned pod ní vlezli. Za chvíli se
opět ozve můj otec: „Josefe, na mne teče.”
„Na mne také,” odpovím já.
„Sebeř to a vyhoď to opět ven, není to nic
plátno, ono teče zpodem,” pravil otec. Učinil
jsem tak a snášeli jsme mokro dále.
V ten samý podzim ještě přestěhovali jsme
se na čisto do našeho mokrého obydlí z Mit
chellu. První den po našem příchodu do
Minnesoty, zůstala manželka má sama doma,
ani my jsme jeli do Mitchellu. Když jsme
odjeli, jelo okolo nás asi 20 Indiánů, mužů,
žen.a dětí; tito, když viděli, že domek jest
obydlen, zastavili a vešli dovnitř. Je snadno
pochopitelno, jak se manželka moje ulekla,
při spatření rudochů, avšak když jeden z nich
ukázal na ústa, snaže se posunky vyjádřiti,
že by jedl, upokojila se tato poněkud. Aby
Indiány ukojila, vzala dvě mísy mléka a vše
chen chléb, který doma měla a dala jim jej.
Tito se najedli a táhli dále. Večer, když jsme
se navrátili, vypravovala nám co strachu za
kusila.
Za několik týdnů po událostech právě vy
pravovaných, ubíral jsem se pěšky domů z
Mitchellu. Cesta, kudy jsem se ubíral, byla
tehdy ještě velmi málo osazena, že na mnoho
mil nebylo žádné farmy. Abych si nadešel,
šel jsem přímo po prériích a právě panovala
taková mlha, že nebylo vidět ani na sto kro
ků před sebe. Občas jsem zaslechnul jakési
houkání, které se velmi podobalo houkání
sovímu. Když se za chvíli trochu vyjasnilo,
zpozoroval jsem u malé vzdálenosti před se
bou státi člověka a když jsem přišel blíže,
k mému největšímu zděšení jsem poznal v
něm Indiána. Já jsem se leknutím zastavil.
Můj pes mi právě přinesl minka, kteréhož
jsem mu vzal a uvažuji, co mám dělat. Po
něvadž mne Indián pozoroval, nezbývalo mi
nic jiného, nežli jiti mu vstříc.
V té samé chvíli jsem spatřil jednoho člo
věka z Minnesoty, který s párem volů proti

mně jel. Já jsem pospíchal, abych se s ním
setkal na místě, kde stál Indián a on byl
toho samého smýšlení. Když jsem přišel až k
Indiánovi, chechtal se z daleka na mne, uka
zuje mi, abych minka stáhl a maso mu dal.
Já vyndal z kapsy nůž a nabízel jsem mu jej,
aby si zvíře stáhl sám, což on učiniti nechtěl.
Zatím nás onen člověk s volma přejel a já
zůstal s Indiánem sám, z něhož jsem ovšem
měl velký strach. Když se k stahování minka
neměl, vstrčil jsem rychle nůž do kapsy a dal
se na útěk. On zůstal pozadu a mně bylo
volněji. Za chvíli se obrátím ak největšímu
mému překvapení zpozoruji, že chlap běží za
mnou. Já zrychlil svůj běh, ale nic plátno,
Indián mne dohonil. To mi opakoval něko
likráte, až se zastavil u jedné farmy, kde
lisovali syrob. Já jsem teď běžel se zdvojenou
rychlostí, maje strach, že si jej přivedu domů.
To byl začátek mého hospodaření v Min
nesotě. Pšenice zde měla toho času mizernou
cenu, 20 až 30 centů za buši, proto jsem ani
nic neoral ani nic nesel.
Zdali někdo z nás zasel trochu pšenice, tu
musel s ní až do McGregor na trh, což byla
velmi obtížná cesta, tak že musel náklad ně
kolikráte denně překládat. — Jeden podzim
pustil jsem se s mou celou sklizní na trh do
McGregor; měl jsem 35 bušlů pšenice na vo
ze. Cena byla tenkráte pěkná, totiž 45 centů
za buši. Do McGregor to ještě ušlo, avšak
hůře bylo zpět. Neustále sněžilo, tak že jsem
musel více státi, než se bráti ku předu. Má
cesta vedla skrze Calmer, kdež byli Čechové
již usazeni a zde jsem se musel zdržeti sedm
dnu, než jsem mohl dále a u jistého Mikše,
dále na cestě, jsem se zdržel 3 dny. Vzdor
tomu, že mi krajané byli dle možnosti nápo
mocni. přivezl jsem domů za mou úrodu ce
lých 5 centů. Manželka moje čekala, že něco
šatstva aspoň přivezu, ale já jsem přišel s
prázdnou a tak jsme hospodařili dále.
Náhle vypukla občanská válka a ceny rol
nických plodin úžasně vystouply do výše.
Pšenice platila 3 doll. buši, fazole 9 dollarů,
máslo libra 50ctů., co to však bylo mě plátno,
když jsem pšenice na prodej neměl. Měl jsem
ale sedm krav, tak že jsem přece něco utržil.
V tom čase jsem si koupil koně, z nichž jed
noho jsem koupil 2a samé máslo, za 140 doll.
Pak ale začali Severani prohrávati,k čemuž
se ještě přidružilo ono děsné vzbouření Indi
ánů a ve vojenské stanici bylo jen 60 vojínů,
mezi nimiž jeden Čech, jmenem Kazda.
Vojíni mysleli, že jsou Indiáni pryč a vyšli
se podívat z pevnosti. Indiáni je ale spatřili
a spustili na ně prudkou palbu. Zmíněný
Čech byl trefen kulí do krku, ještě však před
nimi utíkal a schoval se v jednom slaměném
přístřešku na dobytek. Diví rudochové však
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přístřešek zapálili, tak že ubohý krajan můj
uhořel. Já jsem bydlil vedle hlavní cesty,
tak že jsem také dosti strachu zažil.
Mnoho farmerů z velkých prérií a z Iowy
_ bylo vystěhováno ze strachu před Indiány a
dílem také před jihany. Cesta kolem mne se
netrhla prchajícími a já byl také stále k útě
ku připraven.
Jednoho dne přišel ke mně starý Chmelík
a pravil mi. že jsou Indiáni 15 mil za Albert
Lea.
Já jsem se hrozně ulekl a myslel jsem si, že
se mi to bude špatně utíkat, neboť jsem měl
odřenou nohu. Nastal večer a já jsem venku
naslouchal, zdali bych snad něco podezřelého
uslyšel. Náhle jsem se zachvěl, neb uslyšel
jsem vzdálený dusot konský. Nyní byla dobrá
rada drahá; půjdu-li do světnice, myslel jsem
si, jsem jejich, tedy jsem si vlezl pod velkou
starou bednu. V malé chvíli jsem spozoro
val, že jsou to farmeři z Iowy, kteří byli za.
tlačit Indiány na západ.
Na severu se nedostávalo branců, proto
byl každý schopný člověk nucen dostaviti se
k odvodu a i já jsem dostal obsýlku, že se
mám dostaviti do Albert Lea k prohlídce.
Dostavil jsem se a byl jsem uznán za ne
schopna, což mi bylo listinou potvrzeno. My
slel jsem si, že mám vyhráno, ale kdo pocho
pí m^. překvapení a leknutí, když tu jednoho
dne, dostanu novou obsýlku. abych se dosta
vil podruhé k prohlídce, zase do Rochester.
Vydal jsem se tedy podruhé na cestu,
s Chmelíkem a ještě jedním Amerikánem,
Když jsme přibyli na místo, praví nám onen
Amerikán, že má ještě někde něco k řízení,
abychom se šli někam ohřát, že nás nalezne.
Poněvadž mi bylo zima, uposlechl jsem rady
jeho. Jdu po městě, koukám kde je nějaký
krám, abych se tam ohřál. Jdá okolo jed
něch dveří, spatřím na nich viset topůrko od
sekyry a šle. To bude krám, myslel jsem si
a již jsem tam vrazil a Chmelík za mnou.
Jdu rovnou cestou ku kamnům, tu vidím, že
jsou to kamna pro vaření. Ohlížel jsem se
kolem a k mému největšímu leknutí zpozo
ruji, že někdo za mnou dvéře zamyká. Chme
lík jde za mnou do dveří, člověk onen mu
otevře a zase dvéře za ním uzamkne.
Teprvé nyní jsem seznal, kde se nalézáme,
byla to pasť na vojenské sběhy a uprchlíky,
kteří se nechtěli k odvodu dostavit. Oka
mžitě mně zima opustila a strachy jsem se
počal potit. Chci zpátky ku dveřím, ale vo
ják mi praví jen abych se ohřál. „Mně není
zima,” odpověděl jsem mu, však voják .nám
pravil, že prý to nic nedělá a že nás dříve
nepustí, dokud mu každý nezaplatíme oOctů.
Já jsem se dlouho nerozmýšlel, vytáhl jsem
dollar, ať Chmelík chtěl nebo ne. Voják

nám. otevřel a my jsme byli zase na svobodě
Nebyl by nás ale pustil, kdybychom nebyli
měli průkazní lístek, že jdeme k odvodu.
Pak jsme se odebrali k místu, kde se odbý
vala prohlídka, tam ale odváděli napořád,
což nám nahánělo mnoho strachu. Ale nám
to dopadlo nad očekávání dobře, neb jsme
dostali vysvědčení, že nejsme k vojně schop
ni a my se vesele odebrali zase domů.
To však ještě nebylo vše. Po nějakém
čase jsme se dozvěděli, že jest nás šest z
townshipu London vytaženo, abychom se
poznovu dostavili k odvodu, mezi nimiž jsem
byl i já. Doslechl jsem se též, že dva z nich
se vyplatili a jeden prchl, tak že jsme zůsta
li jen tři.
Obecní dráb mi přinesl obsýlku, abych se
dostavil opět k odvodu. Já jsem právě ne
byl doma, on tedy hodil manželce mé psáni
a odešel. V tomto čase byla válka v nej
větším proudu a brali každého napořád, ať
byl schopným aneb ne. Přemýšlel jsem co
mám dělat, nováčky posýlali přímo na boji
ště a mně se tam ovšem mnoho nechtělo.
Pomyslil jsem si, že pro mne nebude jiná
spása než útěk a tak jsem také jednal. Oni
dva, kteří měli se ranou jiti k odvodu ne
chtěli beze mne jiti, ježto jsem já měl číslo
první. Když pro mne přišli abych s nimi
šel k odvodu, byl jsem již pryč. „To je do
bře,” pravil můj spolunováček, po zaslechnu
ti této zprávy, když on utekl, prchnu také!
Já tam bez něho nepůjdu.” A tak jsme je
den po druhém prchli.
Mezitím Riclimond padl a válka byla skon
čena. však jeden můj soudruh byl ještě po
tom celý týden schován.
Po válce nastaly lepší časy. Pšenice lépe
platila, pozemky se osazovaly, tak že u nás
v London townshipu bylo poněkud veseleji.
Koupil jsem si prolamovací pluh a oral
jsem svým sousedům devět roků a vydělal
hodně peněz. Děti mi zatím dorůstaly, tak
že už jsem měl trochu pomoci, přikupoval
jsem pozemky, vzdělával je, tak že se farma
moje stále rozšiřovala. Dobytek se mi také
množil a celý můj majetek pomalu rostl.
Nyní vlastním 400 akru pozemků, 14 koní,
18 kusů hovězího dobytka, 30 vepřů a hojnost
drůbeže. Dále mám dva mlátící stroje, dva
samovazače a jeden harvestr, jakož i veškerá
hospodářská stavení v dobrém pořádku a
jsem úplně spokojen.
Číslo časopisů denníku „Svornost“,

týdenníku ,, Amerikán“ a nedělního „Duch
Času“ pošle se každému na požádání na ukázku
zdarma a jest žá loucno by každý žadatel svoj i

adresu správně udal.

RODINA VÝBORNÝCH V PLYMOUTH, IOWA
JE*íše 'Vratislav 'Výborný.

Jan Výborný byl zrozen r. 1806 vLľbenicích,kraj Čáslavský v Čechách, kdebyl vy
chován a v jeho 28. roce si vzal za družku
xÍYOta Annu Růžičkovu a měli v šťastném
jejich manželství pět synů a jednu dceru.
Však čas ubíhal a jeho synové dorůstali,
neb nejstaršímu synu Josefovi bylo už 15
Jet a tu on na to pomýšlel, co že se stane s
jeho syny jakmile dorostou, neb je nanej
výše miloval a to dobře věděl, že mu je
bude vláda do vojanských kabátů obklíkat.
Ačkoliv se mu vyšších škol nedostalo, pro
to přece měl k tomu velkou náchylnost, že
rád čítal a rád se dozvídal a všímal si, co
se ve světě děje. Zvláště nebyl velkým
příznivcem kněžstva, neb biblí uměl skoro
na zpaměť, čehož výsledek byl, že měl ča
sté výstupy s tamnějším katolickým kně
zem, tak že i časem byl úřadně potahován
k zodpovědnosti neb jak jest známo, že ta
černá chátrá nenechá žádného na pokoji,
pakli není právě dle jejich libosti, neb kdy
by se kdo dost málo proti ním ozval třeba
svá práva háje, hned má za to nepříjemno
sti, neb se mu tam též stalo skrze pokřtění
jednoho dítka, že otec pocházel z evange
lického náboženství a matka z katolického
a tu katolický kněz ho chtěl donutiti na
pokřtění dítěte na katolictví, čemuž on na
nejvýše odporoval; tak měli spolu nějaký
nemilý výstup, avšak kněz toho přece ne
docílil, však kněze msta nebyla dokončena
a tu si ho vzal do oka. Jedenkráte měl na
noze vřed a vezl na pole hnůj a po cestě
právě táhlo procesí a on šel podle vozu
přihrben pokulhávaje anesmekl;tu v krát
kém čase byl potahován k zodpovědnosti,
že se neslušně k svátému procesí zachoval
a že se posmíval. To ho všechno dopalo
valo a na to on o nich složil písničku, kte
rá mu byla hned zapovězena. Za jeho po
bytu v Cechách byl též dobře osobně znám
3 Karlem Havlíčkem a čítal mnohé jeho
spisy a odbíral jeho „Slovana”, kterého p.
Havlíček toho času v Kutné Hoře vydával
a on pilně čítal a až do Ameriky přivezl.
Roku 1850 se na tom ustanovil, že opustí
■ Čechy, co mu přišlo za těžko, ale skrze ne
snesitelné poměry poddanosti a jeho rodina
jej také nutila a jeho cílem byla zaslíbená
země, svobodná Amerika, kam též nutil
Havlíčka, ale on na to nechtěl připustit, že

y
on raději zůstane v Cechách, kde pro blaho
národa raději zahyne. (Budiž čest a sláva
jeho duchu.) Na to otec vyprodal mohovitost a roku 1851 opustil Čechy a po 7týddní na plachetníku nepříjemné plavbě při
plul šťastně do New Yorku, odkud se hned
odebral dále na západ do Wisconsinu a ,
přibyl do Milwaukee, kde se nějaký čas
pozdržel. Německy uměl dobře a Němců
už zde bylo dost, tak že se mohl domluviti
skoro všude, tak že mu nebylo nejhůř, však
nevěděl hned co má začíti. Mínil sikoupit
kus nějakého pozemku; na to mu jeden
Němec prodával 40 akrů, as jednu míli od
města za $600, ale to se mu nelíbilo, neb
toho bylo as polovic mokrého. Tenkráte
Milwaukee bylo ještě malé město; myslím
že za nynější doby by to vzalo o něco více
koupit těch samých 40 akrů. Otec jel se
podívat dále do vnitř státu as 4o mil k
Watertown v Jefferson Co., kde bylo též
tenkráte jen malé městečko, šak se mu
tam dost líbilo a už tam též našel několik
Čechů, jako bratry Nedvídky, Kvize, kteří
našli spásu z 48. roku v Americe,dále Jos.
Maťáka, Jana Jerichu, zámečníka, bratry
Husové, sládky, Procházky a některé jiné.
To jej též těšilo, že zase bude mezi svými
krajany a hned koupil 40 akrů pozemku
blíže městečka, podle hlavní cesty u řeky,
kde už byl mlýn a pila, též vinopalna. Po
stavil stavení, koupil pár volů, vůz, krávy
a jiné hospodářské potřebnosti, vše co po
třeboval k hospodářství a byl hotov si do
bývat živobytí v nové zemi a ještě po všech
výdajích mu zbylo $300. Nejstaršího syna
dal učit řemeslu kovářskému, druhého Jana
uzdářství a s ostatní rodinou chtěl spoko
jeně žiti na své usedlosti; avšak jeho spo
kojenost neměla míti dlouhého trvání, neb
za krátký čas na to vyhořel skoro se vším,
neb se chytlo v noci, když všichni spali.
On a matka pamatovali na zachrání dítek,
ty vyvedli nejdříve ven; avšak tu si vzpoměli, že ještě jeden nejmladší je na hořejší
části stavení a tu otec tam vrazil skrz dým
a vynesl jej ven. Pak ještě se odvážil do
hořícího stavení, by zachránil něco majet
ku a vyhazoval okny, co mu přišlo nejdříve
do ruky, něco peřin, české broušené zrcad
lo, české hodinky, když už je byl rozšlápl
a něco kněh, avšak na kufr co měl peníze
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•a šatstvo na to nevzpoměl a tak stavení i roku 1854 jejich klid byl zas rozrušen, neb
s ostatním nábytkem a penězi shořelo až jim jejich jediná dcera zemřela, což bylo
•do základu. Jak stavení chytlo, nemožno velkým zármutkem pro oba rodiče; na to
určitě říci, jen jak se později vysvětlilo, roku 185G jim přibyl do rodiny zase syn
<že jedna česká rodina s námi bydlela a tu Miloslav, tak že jejich rodina potom sestá
pl'ý ta ženská v noci vstala a vyhrabala vala ze sedmi synů. Okolí se čerstva zalidpopel z kamen do košíku a postavila ho ííovalo a městečko vzrůstalo, Cechů tam
vedle prkenné zdi vedle šatstva v kuchyni též přibývalo, kam téžp. Vojtěch Náprstek
chtíc vařit dítěti kaši. Na štěstí při tom za jeho pobytu v Milwaukee často zavítal
nikdo nepřišel o život ani k úrazu, jen že a tu se s ním otec dobře seznámil. Nápr
otec s celou rodinou zůstal skoro nahý a stek v Milwaukee chtěl vydávati český
hladový bez všech prostředků u holého časopis, který chtěli založiti na akcie, kte
spáleniště. Poslední to upomínka na jeho rých otec několik držel a někteří jiní
jmění a blaho. Někteří prehrabávali po krajané. Avšak tam ještě nebylo tolik
pel snažíce se nalézti něco po ztracených Čechů, pak mezi některými nebyla k tomu
penězích, však nevíme, zdali bylo co nale mohovitost, a též i důvěra, tak že z toho
zeno neb ne. Co měl teď dělati. Sel do nevzešlo nic. Na to p. Náprstek za krátký
města aby si vyhlečas začal v Milwaudal nějakou práci á
kee vydávat Flug
zdaliž by dostal ku
Blatter v německé
předu iia úvěr. Sel k
řeči, které otec též
jednomu Ameriká
odbíral a máme ně
která čísla až dosud.
nů Ri tehloví, který
byl skoro nej zámož
T u však ostávání
nější z tamnějších
poblíž města se otci
občanů.
Vlastnil
k vůli kamarádství
mlýn, pilu a obchod
pro jeho syny zne
ní krám. Ten jej
chutilo, pak měl
laskavě přijal, dál
málo pozemku pro
mu práci na pile s
dorůstající rodinu,
tak ku konci 1857 se
jeho potahem a hned
mu dal poukázku
na tom ustanovil, že
Watertown opustia
ku předu na mouku
podívá se do severní
•do mlýna, do krámu
Iowy, kamž s e v
na šatstvo a jiné po
lednu roku 1858 v
třeby k odstranění
prvního nedostatku,
zimě s nej starším
Tan Výborný.
též krajiny a odřez
synem Josefem na
ky z pily ku zbudo
cestu vydal. Sněhu
vání nového obydlí. Po zbudování obydlí bylo málo a šli pěšky; skrze Wisconsin
a usazení se začal hned pracovati na pile byla cesta dost přiměřená, místy dobrá,
ku oddělání dluhu, oož vzalo hezky dlouho místy špatnější, zima byla dosti velká;
ještě an dělal na živobytí,nežli začal klidit však jim bylo hůře, když překročili Missis
ze své malé farmy, kde už po první sklizni sippi a přišli na roviny do Iowy, neb bylo
nebylo tak zle, tak že měli na živobytí, i více sněhu a po prériích jim skoro stále
též mohl něco odprodati, tak že něco přece vál prudce severozápadní vítr do obličejů,
přihospodařil, znovu zbudoval nové dosti tak že to byla krutá cesta. Málo kde lid
přiměřené stavení, později i malou stodolu ské obydlí, zřídka kde nějaké městečko,
a n]lat, kde ještě mlátili cepy a čistili obilí v.'ak nejhůře jim byl s noclehem, neb přišli
podle českého spôsobu, neb tenkráte tady mnohokrát k farmě na samý večer a žádali
mlátících strojů skoro ještě ani nebylo, o nocleh, však byli odmrštěni, že nemají
tak že se obilí muselo sekat kosami, pohra pro ně místa; když přišli k druhé, tu zas
bá vat, vázat na zemi a mlátit cepy tak jak že mají některého člena rodiny nemocného
to chodívalo sa starých časů. Bydlel teď tak že byli přinuceni jít zas dále utrmáce
nějaký čas dosti spokojeně, neb na hospo ni a hladoví, až obdrželi přenocování u ně
dářství jim přibývalo a i do rodiny, neb r. kterého Němce, avšak u Amerikána málo
1853 jsem jim do rodiny přibyl já. Avšak kdy, tak že jim cesta skrz Iowu šla velmi
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zdlouhavě. Též se jim stalo, že je jeden
člověk dohonil, který jel po cestě co oni
šli s potahem, otec jej žádal, aby jej svezl,
neb jel prázdný, on ale je odmrštil a ne
chtěl je svézti ani za plat, když mu ho otec
nabízel. Jeden den syn Josef už byl tak
utrmácený, že skoro dále nemohl, tak že
jej otec v chůzi musil podporovat!, než
dosáhli městečka, kde se jim dostalo po
silnění a odpočinku. Druhý den nastoupili
další cestu k západu tak že as po SOdenní
cestě dostali až do Osage, Mitchell Co.,
kde si nějaký den odpočinuli, neb byli
velmi utrmáceni po tak dlouhé cestě v ten
čas. Potom se šli podívat as čtyři neb pět
mil vzhůru po řece Cedar k městečku
Mitchell; poloha se jim líbila, neb to byly
pěkné rovné prérie, podle řeky byly pěkné
lesy rozličným druhem dříví, dubové, ja
sanové, černý a měkký ořech a javor, tak
že se otci tam hned zalíbilo a on hned od
jednoho farmerszakoupil 80 akrů pozemku
za $450 a 5 akrů lesa za $50, neb tam ten
kráte byly půdy a lesy laciné; nynější doby
tam jsou v ceně farmy od $30 do $50 a
pěkný les až za $100 akr. Po zakoupení
tom se zas vydali na zpáteční cestu, která
už nebyla tak nepohodlná, neb šli více po
větru a pak se trochu zmírnil čas, že ku
konci února se zas šťastně navrátili domů.
Však po velké zkoušce a z velké zimy za
krátký čas se na otci vyrazilo přes 30 vředů
najednou, tak že se skoro nemohl ani
hnouti, co mu trvalo as půldruhého měsí
ce, než se zas pozdravil; na to u Water
town u prodal a na začátku dubna 1859,
naložili hrubší nábytek na velký vůz a
peřiny a šatstvo na menší vozík, kam mat
ka se mnou, neb mi teprv bylo G let, a s
mladším Miloslavem usadila se do peřin,
zapřáhli dva páry silných volů do velkého
vozu, jednoho koně do malého vozíku, a
celá rodina pozůstávající z rodičů a sedmi
synů, čtyři již dorostlí, jsme vytáhli z
Watertown na západ do Iowy, jako židi do
zaslíbené země. Ještě jeden krajan byl
připraven jeti s námi, též byl vypraven na
cestu podobným spůsobem jako my. Cesty
byly špatné, všude skoro samé bahno, čas
deštivý, tak jak brzo na jaře obyčejně
bývá, tak že pokračování bylo velmi zdlou
havé a nepříjemné, neb jsme často vázli,
tak že některý den jsme neujeli více než
jednu neb dvě míle a podobně; některý zas
třebas 25 mil, jak byly suché cesty a jaké
počasí. Venku jsme si vařili, zarazili jsme
dva kůly do země, tyč přes to pověsili, ko

tel na ní, rozdělali oheň a kuchyně byla
hotova. Ve vozích jsme líhali a po cestě
stříleli jsme divoké kachny a husy, neb k
honbě všeho podobného bylo velké množ
ství, tak po celoměsíční cestě jsme dorazili
do městečka Mitchell, které pozůstávalo
jen z několika stavení, jednoho krámku a
• kovárny. Tam jsme dostali jedno roubené
' stavení k obývání avšak nebyl to pohodlný
| palác, neb skrze stěny byly díry, že pes se
nemusel mnoho rozmýšleti, kudy má vy
skočit ven, neb skoro všude měl místa
dost; střecha byla jen pro jméno, neb když
pršelo, ten kdo si vlezl pod stůl nezmokl,
neb·tam tak teklo, že se vše náležitě na
močilo. Na to konali jsme přípravy se
usadit na pozemku, co otec koupil, neb na
tom byla jen jednoduchá budova bez pod
lahy, tu jen zběžně opravili a se tam od
stěhovali; něco bylo na farmě vzděláno, to
zaseli. Náš spolucestující krajan bydlel s·
námi, však po jaru velké vody odnesly
splav od mlýna v Mitchell, též i jinde po
řece a nám mouka a potraviny došly, tak
otec byl nucen vžiti voly a vůz a s jedním
synem se vydat na cestu do Decorah, 70
mil vzdáleného, pro mouku a též měl přivézt
mouku pro krajana co s námi bydlel. Co
však byli na cestě, přišly deště a řeky a
potoky se zvodnily a odnesly můstky, kde
jaké byly, neb ještě málo kde se jaký na
lézal a otec nemohl zpátky hned a nám
manka došla na dobro, zemčat též nebylo
a náš krajan měl dosud plný pytel mouky.
Matka jej žádala, aby ji zapůjčil trochu
mouky, .že se snad už otec brzy vrátí* on
však ji žádné mouky nechtěl zapůjčiti, a
když jej napotom žádala ještě jednou, tak
on jí odsekl, aby prý se s námi ostatními
šla pást na prérie, že je trávy dost. Tu byli
druzí dva starší bratři nuceni jít mezi
sousedy, zdaliž by dostali nějakou mouku,
avšak nemohli žádné dostati, až skoro po
celodenním namáhání se jim podařilo, že
dostali 50 liber kukuřičné mouky, za kte
rou musili samotnému Amerikánu, od kte
rého ji dostali, dva dny okopávat kukuřici,
však otec se potom brzy navrátil a zase
bylo po nouzi. S panem krajanem měl
skrze ten necitelný výstup ostrou domluvu,
však jeho mouku co mu přivezl přece mu
dal. Potom též krajan se odstěhoval dále
severozápadně do Minnesoty. Cechů tu
ten čas nebylo žádných, mimo jednoho p.
Jana Ilejnýho, který bydlel v městečku
Mitchell s rodinou, avšak za krátký čas se
odstěhoval dále na západ do sousedícího
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okresu Worth a my byli zas ponecháni
sami mezi Amerikány, tak že rodičům bylo
dosti smutno, však přec je to činilo šťast
nými, že měli celou rodinu pohromade.—
„ Nám ostatním bylo jinak, neb jsme uměli
dobře anglicky; starší bratři šli napořád
na výdělek a otec s mladším vzdělával
farmu, lámal drn neb brechoval prérii a
při tom najímal jiné farmy. Na najatém
jsme ostávali, neb ňa vlastní farmě jsme
neměli postačitelné ostávání a o peníze
bylo tak zle, že nebylo možno lepší zbudo
vat, neboť obilí bylo tak laciné a tak dale
ká doprava do trhu, že jsme museli voziti
všechno až do McGregor, co bylo něco
přes 100 mil vzdálené a když tam dovezl
fůru pšenice, která byla velmi pěkná, tam
ji musel dát za 35 neb 45 centů buši a vy
pařené vepře od 2 do 3 centů libru. Tak
když tam dovezl fůru obilí, co vzalo od 14
do 20 dnů tam a zpátky, pak si koupil něco
kávy, cukru a sud soli a byl zas čist, tak
že jel zpátky lehce a při tom se nemusel
bát, že ho někdo okrade, tak že člověk za
jeho práci nedostal skoro nic jen živobytí
a k tomu ještě bídné, neb se obilí ještě
sekalo hrabicemi kosami. Úrody arci byly
pěkné, neb pšenice sypala od 20 do 35 bu
šlů po akru a k tomu lecjak zadělaná, neb
jsme sami vláčili obilí s branami, že měly
jen dřevěné kolíky, na místo železných a
pšenice nám přec sypala 35 bušlů po akru.
Však při tom všem nedostatku jsme byli
přeci dosti veselí, neb jsme byli všichni
pohromadě. Jednoho dne nejstarší můj
bratr Josef šel k Mitchell, tu potká cizince
8 hůlkou v ruce. Ten jej oslovuje jak mohl,
však anglicky neuměl a při tom náležitě
smrděl od zvířátka tchoře postříkán jsa.
Jmenoval stále p. Hejnýho, avšak více mu
bratr nemohl porozumět, tu jej bratr oslo
vil po česku, zdaliž není Čech a ten v ra
dosti, že natrefil Čecha jej též po česku
•osloví takto: ,,T hrom tě zatluč, ty jsi také
Čech, i pozdrav tě Pámbů.” Na to se dále
domluvili, že se jmenuje Kornaže cestuje
z Chicaga a že hledá Hejnýho. Na to při
šli k nám domů, kde jsme jej převlekli z
toho smradu a on nám dále vyprávěl, jaké
zvířátko na cestě potkal, že bylo velmi
krotké a on když se k němu přiblížil a
klepl je, že ho náležitě svou voňavkou po
kropilo. Druhého dne byla neděle a bratři
našli nedaleko stavení velkou díru do země;
myslili, že je tam jezevec a hned se tam
vydali s lopatami zvíře vykopat. Když
dokopali as 7 střevíců, tu viděli, že jsou

blízko zvířete. Korn byl zvědav, jak zvíře
chytnou, tak si sedl před díru na vyháze
nou zemi na bobek a tu za malou chvilku
se vyřítí zvíře z díry ven přes vyházenou
zem skrze Kornový nohy a postříklo jej
znovu smradlavu tekutinou, neb to byl zas
nešťastný tchoř (skunk), tak že smrděl po
znovu a že jsme jej museli zas převléknout
do jiných šatů. Za krátký čas se vydal na
cestu dále hledat p. Hejnýho. Však naše
domácí spokojenost neměla dlouhého trvá
ní, neb 1861 vypukla občanská válka a
tu se to všechno bouřilo, kde kdo byl po
řádali schůze, jeden druhému dodával ku
ráže, tak že se to dávalo na vojnu skoro na
pořád a hned se též nej starší Josef dal na
začátku roku 1861 do prvního pluku Iowy
pěších, co rodiče hrozně neradi viděli. —
Však tam nebyl dlouho, po narukování
přišel do první bitvy u Blue Mills a byl
povážlivě raněn, neb mu kule rozstříštila
koleno, že ležel v nemocnici hodně dlouhý
čas. Však na tom nebylo dosti a na za
čátku roku 1862 v zimě nej mladší bratr
Miloslav se roznemohl a po krátké nemoci
zemřel.
Tu se oba rodiče nevýslovně
trápili, avšak jaká pomoc, osud tomu tak
chtěl. Na to roku 1862 třetí bratr po nejstarším, Václav, odjel do Wisconsinu do
Eau Claire, tam si vzal 160 akrů pozemku
vládního a dělal v borových lesích. Za
krátký čas potom Josef přijel domů, však
velký mrzák a nohu neměl posud liplně za
hojenou, tak že rodiče se zármutkem na
něj hleděli, neb musel choditi po berlích a
my mu posluhovali. Na to ku konci roku
myslím 1862 se pozvedli Indiáni v Minne
sotě jak jest známo, však byli od nás ještě
daleko, ale prchajících lidí jelo kolem
nás, neb farmy co jsme na ní ostávali, kudy
šla hlavní cesta, velké množství s vozy as
dobytkem, tak že jezdili ve dne i v noci.
Ze zapálených lesů minnesotských od In
diánů přicházelo se severozápadním větrem
velké množství dýmu, tak že nebylo vidět
jen malý kus cesty a to i naše sousedy po
strašilo a mnozí naložili na vozy co mohli
| a chtěli též prchati, však na domluvu, že
Indiáni jsou ještě daleko a že se až sem
nedostanou, jsme je přec zdrželi. V Mit
chell se přece konali přípravy na obranu.
Na to na začátku roku 1K63 se zas dali otci
dva synové na vojnu, Jan a Karel a třetí
Frank se též dal, toho ale museli propustit
neb mu ještě nebylo 17 let. Netrvalo
dlouho, co narukovali a tu jsme dostali od
Václava z Wisconsinu psaní, že se též da
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na vojnu do 4. pluku Wis. pěchoty a druzí j
do 4. pluku jízdy Iowy. Co bylo při tom
podivného, že se Václav ve Wisconsinu
dal týž den v samotném měsíci, co bratři
doma a přec si nedopsali. Za krátký čas
narukovali a rodiče je viděli s bolestí od
cházet pryč, avšak museli podstoupit to co
jim osud byl připravil. Jan a Karel odjeli
s ostatními nováčky do Memphisu a do
Vicksburgu, kde byli přiděleni k armádě a
za krátký čas potom byl Karel poslán do
Chicaga se zajatými rebely, čas byl špatný
neb bylo studeno a deštivo a on hodně na
stydl, tak že než přijeli zpátky po Missis
sippi řece, se roznemohl, tak že za krátký
čas v nemocnici ve Vicksburgu zemřel. To
bylo pro oba rodiče zdrcující ranou, neb
mysleli, že se ani druzí nenavrátí zdrávi,
neb Jan a Karel byli jejich miláčkové. —
Matka nemohla odolati ranám osudu a roz
nemohla se, neb žádných Čechu zle ne
bylo, aby je trochu obveselili a anglicky
moc neuměli, ačkoli k nám Amerikáni ča
sto docházeli a projevovali jim jejich sou
strast’, až teprv ku konci roku 1864 přijel
sem otcův švagr, p. Macháček s rodinou,
teprv rodičům bylo trochu veseleji. Dvoum
zbývajícím bratřím na vojně štěstí lépe
sloužilo, po súčastnění se v mnohých bit
vách šťastně vyvázli, ačkoliv jsme dlouhý
čas někdy o nich nic neslyšeli, zvláště o
Václavovi, neb on byl s generálem Sliermanem na jeho tažení skrze polední státy
k moři, tak že po súčastnění se mnohých
prudkých bitev, při čemž ještě hladu zku
sil, tak že když dali mezkům při vozích
kukuřice, jim ji vojáci kradli a mezkové
při tom hlady řvali, však byl přece dosti
šťastný, že nepřišel k žádnému úrazu, jen
jednou měl dost blízko něco utržit, že při
lítl granát a nevybuchl hned, ale zaryl se
do země a trprv vybuchl a jeho a ještě jiné
odhodil i se zemí, však žádnému moc neu
blížil. Když protáhli polední státy a od
Richmondu táhli do Washingtonu, kde byl
ku konci července roku 1865 propuštěn,
přijel domů právě na žně. Posud ho vi
dím když jsem ho potkal na cestě přichá
zet od Mitchell ve vojanském šatu, vojanské velké střevíce, jak v nich byl šlapal
bláto v poledních státech a uprášeného,
tak jak byl opustil armádu, avšak velmi
hubeného. Na to se válka 1865 skončila
a Jan též přijel domů, právě věžních, však
trochu nemocen, ale brzy se zas pozdravil,
tak že jsme z toho všichni měli velkou ra
dost, že jsou zas všichni doma mimo Kar

la, kterého rodiče nemohli tak lehce zapo
menout. Pak se jeden po druhém ženili a
začínali živobytí sami pro sebe. Avšak
matka se z její nemoce nepozdravila, ješt$
se horšila, tak že skoro po tříroční nemoci
dne 8. února 1867 zemřela. Tu jsme ji za
všeobecného hlubokého smutku do Mitchell
podle nejmladšího syna pochovali. Otec
ztratil věrnou družku života, což bylo pro·
něho tak velkým zármutkem, že ač byl
pevné povahy onemocněl. Sice se zase
brzo pozdravil, ale ne na dobro. Na to se
Jan odstěhoval do sousedního okresu
Worth, kde bydlel na svém pozemku; Vá
clav se odstěhoval na svůj vládní pozemek
do Wisconsinu a Josef nedaleko do Min
nesoty a tak otec bydlel na farmě s
Frankem, který vzdělával farmu, však i
on začal živobytí sám pro sebe a otec byl
ponechán skoro sám sobě, tak že v 1870 se
oženil po druhé a farmu pronajal a žil v
jeho druhém manželství šťastně dále. Avšak as za rok farmu v Mitchell prodal a
odstěhoval se k jeho synovi Janovi blíže
Plymouth, kde s ním bydlel nějaký čas,
neb jej potom napadla myšlenka jeti dále
na západ do Dakoty, kde už bydlel jeho
bratr a jeho synovec, v české osadě v Bon
Ilomme Co., a tam si vžiti zdarma vládní
pozemek, usadit se tam a čekat, až půda ča
sem vstoupne do ceny. Nutil Jana také a
Franka a já že též pojedu a že se tam zase
usadíme pohromadě. Na tom ostalo ujed
náno a též na jaře r. 1872 se vydali tam
na cestu, však když tam přijeli, tu se jim
půda nelíbila; byly to pěkné rovné prerie,
avšak moc suché a šutróvité. To se Janovi
a Frankovi nechtělo líbit a nechtěli se tam
usadit, ale otec se tam přec usadil, neb
myslel, že já jakožto nejmladší se tam usadím s ním. Vzal si 160 akrů vládního
pozemku, postavil roubené stavení, koupil
pár volů, žací a sekací stroj a jiné potřeb
nosti, pak chtěl, abych já jel za ním, také
se tam pustil ještě jeden můj bratranec a
já jel s ním. Když jsme tam přijeli, tu
jsnje tam viděli prabídné obilí, neb bylo
moc maličké, též jsem hned seznal, že tam
není úrodná země, neb jsem věděl, že jest
šutrovitá a suchá. Bratranec si zabral 160
akrů a hned začal orat, neb to bylo ku kon
ci června 1872, při čemž já mu pomáhal,
měli jsme ostrý pluh, však než jsme dojeli
as 100 rodů, pluh už byl tak tupý, že jsme
jej nemohli udržet v zemi a to se mi nelí
bilo podle úrodných pozemkiů iowských,
neb jsem v tom neviděl mnoho slibující bu-
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doucnosť. Na to za krátký čas jsem se zase
odebral zpátky, maje sklízet obilí, s tím
dorozuměním s otcem, že tam nepřijedu
se
usadit.
Otec tam ostal na dále,
však ku konci žní, když jsme stohovali obilí, koho tu vidíme jeti po cestě s bílou
plachtou, jako bratrance, co já tam s ním
jel, neb přijel zase zpátky do Iowy, na to
druhý rok, když otec viděl, že se tam za ním
žádný neodebéřeme, mi psal, abych tam
pro něho přijel, že si to rozmyslil, že on
tam sám bez nás nebude. Tak as po půl
druhém roku jeho pobytu v Dakotě jsem
tam pro něho dojel, on jeho nárok postou
pil jinému tamnějšímu Čechovi, stavení
dal za pár volů, já naložil jeho nepatrný
nábytek na vůz, zapřáhl dva páry volů a
vydal se s nimi na zpáteční cestu a po třináctidenní jízdě jsem se zas ocitl s naším
poutníkem doma blíže Plymouth, kde by
dlel po ostatní jeho věk se synem Janem,
aneb mezi námi spokojeně. Avšak stále
churavěl, neb se mu též stala nehoda, když
jel do Dakoty, že na osobním vlaku se vy
šinul vůz z kolejí a on se trochu uhodil a
při tom ještě více polekal a to jeho neduh
zhoršilo, tak že rychleji chřadl, až nato 24.
července roku 1874 velmi klidně zemřel a

my jej za našeho a všeobecného smutku doMitchell na hřbitov podle matky a našeho
nej mladšího bratra k věčnému odpočinku
pochovali. Ku konci toho samého r. 1874
bratr Václav ve Wisconsinu usedlost svou
prodal a odstěhoval se zas zpátky blíže nás,
koupil si farmu blíže nejstaršího bratr
*
Josefa poblíž Lyle z Minnesotě, co jest ás
20 mil od nás, neb my ostáváme posud
poblíž Plymouth ve Worth Co., Iowa,
však bratr Jan roku 1879 se roznemohl a.
skoro po celoroční kruté nemoci zemřel
dne 12. října roku 1880 a my jej též do
Mitchellu na hřbitov za všeobecného smut
ku doprovodili a podle rodičů k věčnému
odpočinku uložili. On po sobě zanechal
manželku a šest nedospělých dítek. Ostal?
ní každý vlastníme farmu a zabýváme se
rolničením, avšak rolničení teď jde neú
spěšně, neb vše co rolník má na prodej,
jest laciné, podobajíc se těm rokům před
válkou, jen že to nemusíme vozit tak dale
ko do trhu, neb tu máme teď tři dráhy as
v pěti mílích. Též zde poblíž Plymouth a
Manly Junction bydlí značných počet
Čechů, avšak nějakých spolků neb schůzí
neb něčeho p.zdobného mezi nimi nestává
a každý žije výhradně jen sám pro sebe.
♦
_ r~

JOSEF FIALA V SOLOUU, IOWA
SÁM.

Byl jsem narozen ve vesnici Varvažově
v kraji Píseckém v roce 1833. Otec můj
Jan Fiala tehdy se zaměstnával tkalcovstvím, děláním plátna. Když jsem po 12.
roce věku svého vyšel ze školy, byl jsem ,
přidržen též ke stavu, bych pomohl otci |
živit rodinu, která sestávala z osmi členů
až do 17. roku mého. Stav mne mnoho
netěšil, tedy jsem se odhodlal, že budu ji
ným spůsobem vydělávat chleba, i pustil
jsem se na vodu, totiž na řeku Vltavu, kde
jsem se stal plavcem na vorech ku plavení
dříví do Prahy. Moje cesta byla obyčejně
od Zižkou rozbitého zámku Zvikova, kde
se stékala řeka Otava se řekou Vltavou.
Myslím že mnohým krajan&m jest místo
to romantické dosti známé. Kdo jest zku
šen plavby vorů po řece, ten může říci,

jaké jest při tom namáhání, ano mnohdy
jest i život ohrožen. Za mé dva roky co
jsem pobyl na vodě, se arciť z mých spoliídělníků žádný neutopil, ale údy porouchal,.
že si několik neděl poležel a pak nucená.
lázeň se stala dost často, ale žebyla pomoc
po ruce, odbylo se to jen leknutím a pro
močením.
Pak si můj otec vzpomněl, že se vystě
huje do Ameriky; to bylo v roce 1852. —
Jeli jsme přes Hamburg po plachetníku ‘a
za sedm neděl jsme byli v Quebecku v
Kanadě, odtamtud jsme jeli do Clevelan
du, Ohio, kdež jsme se usadili. Když jsme
si koupili co bylo nejvíce zapotřebí v do
mácnosti, bylo po penězích. Práce mnoho
nebylo, řeč jsme neuměli a. jíst se chtělo,
tak já a můj otec, abychom nemuseli míti
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ílumače, vzali jsme každý kozlík a pilku vý úřad zavřen, tak že již museli kupovati
iia rameno a chodili řezat dříví a tak jsme totiž kdo mohl, od jiných a více platiti.
se živili skoro dva roky a ještě jsme při Přijelo jich ještě několik zároveň s námi,
tom zachovali $300. Po dvou letech jsme ale někteří se usadili v Iowa City, neb
opustili Cleveland a vystěhovali se do So dále od Solonu, že měli poštu jinde a já
lenu, Johnson Co., Iowa, kde se otec chy zde udávám jen ty, kteří mají a měli pos
til farmaření, neb koupil tehdy ještě vlád tu v Solonu. Tenkráte nás bylo arciť
ní pozemek 80 akrů za $1.25 akr. Nechci málo, ale teď chodí na poštu solonskou
vypisovat všecky nesnáze a začátky, poně kolem dvou set Čechů.
vadž jest toho již dostečně v časopisech a
Já jsem io dotlačil na 160 akrů dobrého
kalendářích popsáno; že jsme to neměli pozemku, že mohu vzít každý den $50 za
lepší nežli jiní
akr a když jsem
cítil, že jsem se
začátečníci v ten
čas jest jisté,když
již dost nadřel a
že mne již údy
je nedůstatek pe
něz, i byli jsme
nechtěly sloužit,
nuceni chodit po
tak jsem farmu
výdělku, toho ale
pronajal, vše ná
činí a dobytek
bylo málo a malý
prodal a usadil
plat 40 až 50 cen
v Soloně, kde
tů denně a to mu
sel dělník vybrat
teď provozuji ob
chod s obilím.—
u farmera buď v
Musím ještě umouce neb mase,
někdy některý
dati, že jsem
koupil před dvě
ten rolník platil
půl penězi a půl
ma rokv 160 apotravinami. V
krů dobrého po
okolí Solonu ne
zemku v Plybyl ještě žádný
mouth Co., Iowa
' Čech mimo Jos.
akr za $21.
Z.eníška, který
Ti staří osad
níci, kteří jsou
byl zde 6 neděl
před námi. Josef
ještě n a živu,
Ženíšek arciť již
stojí si vesměs
Josef Fiala.
mrtev, byl znám
dosti dobře,arciť
dobře chicag
dost bídné začátským krajanům,
také měli všickni
kde provozoval živnost hostinskou. V tom ale neunavenou prací, vytrvalostí a po
samém roce po nás přijeli za námi Jo
ctivostí se přece konečně domohli blaho
sef Vlach (již mrtev), Josef Kučera, Jan bytu.
Jílek (mrtev), Hynek Horecký, Hynek
Dosaváde, když si tak na tu bídu a
Slouha, František Bulíček a Jakub Zení- dřinu někdy vzpomenu, tak si myslím,
šek (mrtev).
Ti všichni ještě koupili že to ani není pravda, a je to přece tak,
neb člověk v pevnou vůlí velmi mnoho
vládní pozemky.
Pak v roce 1855 a 1856 přijeli Václav přemůže. Doufám, že když novější osadní
Ulč, Jan Brož, Josef Kolda (mrtev) Josef ci přečtou si ty příklady pravdivé, které
Mrkoš, Jan Růžek, V ojtěch Malý a Matěj od starších osadníků podáváte, budou s vět
Hynek, pro ty ale již byl vládní pozemko ší útěchou pracovati a sevzmáhati.

torní

Idl Idlllvlludl lil Idu

úkladný a úplný, spracovaný bedlivě Českým smírsoudcem E. A. Fisherem, vyjde koncem měsíce

prosince 1886 v knihkupectví Aug. Geringera, Chicago, 111. a bude oznámen vše
mi českými časopisy.

ZE ŽIVOTA MIKULÁŠE FR. DIVINA,
:

!

"V Novohradu, Lavaca Co., Texas.
[Píše on sám.]

Jsa náruživý milovník čtení, zvláště živo bychom byli nepatrné obydlí lidské spatřili,
topisů rodáků svých, odhodlal jsem se též z až teprv po západu slunce, dorazila karavana
mé, ačkoliv skrovné vědomosti, něčím roč naše k farmě nějakého Němce, kde živoucí
ník letošního kalendáre navštívi ti a v po naše loď zarazila u jakési chatrče, nedaleko
pisu tom vývoj naší osady ct. čtenářstvu obydlí zmíněného občana.
Dobytek byl nechán úplně své libovůli,
vylíči ti.
V roku 1870 přibyl jsem do této nové naší jsa puštěn do těch nekonečných hor, by si
vlasti americké, za bouřlivého dne — 6. pro vyhledával potravu, jíž byla značná hojnost,
kdežto my roz
since, kdy moř
ložili jsme se v
ská hladina v
oné chatrči,
zátoce galvesmajíce
ji za ně
tonské, podoba
jaký dobytčí
la se vlnícím
příbytek.
se prériím,toho
Dny prosin
času v našem
cové jsou jako
okresu a vůbec
babička děckévšech okolních.
Ač teprvé de
lio rozumu —
jeden den krás
set roků stár,
ný a druhý k
přece povšiml
nevydržení —
jsem sobě kaž
tak to bylo i
dé, i sebe ne
patrnější věci.
tenkráte; p o
teplu ranním
Svízely a útra
dostavil
s e
py cestovní po
notný severák
pisovat] nebu
a ačkoliv se ka
du, to již každý
ždý co nej těs
ze své zkušeno
něji k teplým
sti ví a sobě
předmětům tu
představíti do
lil, byla přece
vede, toliko
zima vrcholem
podotknouti
musím, že jsem
všeho, tu neby
lo jiné pomoci,
pouť tuto ko
nežli pomýšleti
nal sám, beze
všeho bližšího
na oheň, který
příbuzenstva,
v krátkém ča
JM ikuláš ITr. Divina.
toliko s rodi
se také byl roz
dělán v komí
nou p. Jos. Konu, jenž se spí
šárka, neboť
rodiče moji byli již o rok před tím do Ame še podobal doupěti medvědímu, nežli krbu v
riky se odstěhovali a mne z důležitých příčin obydlí lidském.
Co paliva používali jsme bavlny, nosíce ji
s sebou vžiti nemohli.
Pobyvše asi dva dny v přístavu galveston- z blízkého pole, aniž bychom sobě sebeméně
ském, dali jsme jsme se vézt po tom želez pomýšleli na škodu tím působenou našemu
ném dračisku (jak naše babička říkávala) hostiteli, nevědouce vůbec, co to za rostlinu
dále k cíli svému dopustili a středu texas- jest.
V pálení této, pro nás nyní tak užitečné
ského.
Poslední naše stanice byla Allenton, kde věci, pokračovali jsme s neúnavnou pílí —
nám bylo slézti a do nás očekávajícího vozu majíce radost nad značným plamenem z toho
vsednout!, v němž byly zapřažený asi 4 jha pocházejícím, až z tohoto opojení vyrušeni
volů, což nám připadalo tak asi, jako puto jsme byli přichvátavšími dvěma muži, na
jichž tvářích bylo patrně pozorovati nevy
vání do zaslíbené země.
Cesta tato trvala nám po celý den, aniž světlitelné rozechvění, což se nám ale brzy
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vysvětlilo, neboť komín hořel, jsa dřevěný, otcovy, zbytek to z nebezpečné nemoci pře
(jakých tehdy vesměs všude stávalo) největ stálé.
Po dvou rocích bylo nám opět liledati jiné
ším plamenem, který byl podporován silným
místo a jiti do nájmu k panu V. Pavlíčkovi,
severním větrem.
Po delší namáhavé práci podařilo se oheň (Čechu). Byly-li roky předešlé kruté pro nás,
mužům udusí ti, aniž by budova utrpěla vel byl tento 1874 vrcholem všeho, neb k neúrode
kého poškození; byla to ale dobré naučení roku toho ještě pozbyli jsme pár koní v ceně
pro nás, jak se má s cennou látkou a v ame 178 dollarů, dále pak 3 kusy hovězího dobyt:
rických domech s ohněm zacházeti.
ka, vůbec nejlepší za stáje.
Toto hrozné a zdrcující neštěstí, hrozilo
Noc jsme strávili bez další pohromy; byli
jsme časně z rána na nohou a poživše něco mým dobrým, starostlivým rodičům takřka
málo pokrmů, cestovali jsme dále lesnatou zoufalstvím, ještě mne i nyní při vzpomínce
opět krajinou k cíli cesty naší, k domovu, na onen hrozný a zoufalý pohled mých rodi
který byl v okresu Colorado v městysi Frells- čů chvěje se srdce nad jich lomícíma rukama
burgu, v jehožto okolí rozmilí rodičové moji při oněch pěti případech ztráty našeho ma
zůstávali v nájmu (rentu) u p. Fr. Pavlíčka jetku, vůbec celého živobytí.
z Ileřmanic, kraj chrudimský v Čechách.
Po těchto hrozných případech umínil si
Dojedše města Frellsburgu, byli jsme mile otec, že krajinu tuto opustí a vyhledá někde
překvapeni přívětivostí některých rodáků v v jiném okresu místo k našemu obývání, ano
městě právě za řízením rodinných záležitostí to bylo každodenní zkušeností, že nebude-li
lépe, hůře býti nemůže, alespoíí byla naděje
dlících.
%
na
snad lepší úrodu.
Po delším vypravování sebral mne a rodi
Po
delším hledání a zkoumání pozemků,
nu, s níž jsem cestoval a takořka pod jich
dozorem po celý čas mého putování byl a najal otec místo v okresu Lavaca u jistého
vezl nás k obydlí milých rodin občan Frant. Amerikána, kam jsme se v roku 1875 přestě
Máchýček. Asi po dvouhodinné jízdě, octli hovali, majíce veškerého nábytku nepatrné
jsme se v kruhu rodinném, kde jsem byl s dva povozy, z nichžto jeden byl tažen nepa
pravou něžností mateřskou a otcovskou při trným párem našich novězřízených koní —
jat s otevřeným náručím; jak jsem ale se kdežto druhý vezl s dobytkem svým, krajan,
podivil a pozastavil nad tím obydlím rodičů Josef Baroš. Cesta naše vedla skrze okres
mých. Byla to budova podobající se spíše Fayette; délka její byla z místa na místo 53
příbytku zvířete, nežli člověka — neotesaná ' anglických mil.
Po mnohých překážkách dorazili jsme k
dřeva spojená toliko v úhlech — dvéře, spíše
díře se podobající — okna žádná, to sloužilo cíli cesty naší po dvoudenní jízdě, do kraji
vše k obydlí lidskému, jak jsem se později ny docela neznámé, vesměs pusté, však dle
dozvěděl a přesvědčil, většině osadníků té všeho zdravější a úrodnější.
chudší třídy, neboť na zbudování poněkud
Zde nám bylo zakoušeti počátky ‘vystěhojen slušnějšího domu nebylo možno mysliti, valecké, neb veškeré naše jmění na hotovo
pro velkou cenu dřeva a vzdálenost skladu; sti páčilo se na 40 dollaru; z toho bylo nám
věru, že nyní mají nájemníci mnohem lepší tedy zříditi veškeré potřeby rolnické, atd.
budovy, nežli toho času zámožný farmář.
I Věru, to nestačilo ani na celoroční výživu;
Následujícího roku 1871, opustili jsme ono bylo nám co děkovati dobrotě tamnějších
zmíněné obydlí, a odstěhovali jsme se na lidí, vesměs Amerikánů, že nám bylo dáno
farmu jistého Němce Zalmaniese do nájmu. na úvěr do příští úrody, která byla výtečná
Budova sloužící k obydlí našemu, byla o | na všem; sklidili jsme po 16 akrech bavlny,
něco lepší té roku předešlého, ačkoliv místa 11 žoků, tak že po zaplacení všech dluhů zby
pro zeměplazy naskytovalo se ve stěnných la, nám nějaká částka na hotovosti, prvý to
dřevách dosti. Rok ten byl pro nás osudný peníz po 61etém namáhání. Otec jsa vždy sta
velmi, neb v krátce při začátcích obírání ba rostlivý, prozřetelný do budoucnosti, umínil
vlny onemocněl otec na úžeh sluneční velmi si, že si koupí pozemek za příkladem rodáka,
těžce, kolísaje se po dlouhou dobu mezi ži J. Machýčka, což během krátkého času sku
votem a smrtí, a navzdor veškeré lékařské tečně provedl a zakoupil 75 akrů vlnící se a
péči nemohl dojiti uzdravení až po dlouhém : pusté prerie po 8 doll. za akr, hned vedle
půl roku, následkem čehož jsme upadli do farmy zmíněného obč. J. Máchýcka, první
dluhů a žalostí plného postavení. Následují- | ho osadníka těchto prérií.
ho roku 1872, bylo nám opět putovati na jiné |
Roku následujícího naseli jsme bavlny o
místo do nájmu k panu Tayresovi (Němci), 5 akrů více, s nadějí na dobrou sklizen, ale
kde jsme bydleli po dva roky, majíce opět o úroda byla špatná, neb velmi záhy navštívi
něco lepší budovu než předešlého roku; sví- ly naše okolí kobylky, které ničily úrodu
zelů a trampot bylo dosti za časté churavosti neustále až do měsíce května, v kterémžto
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čase nemohouce snésti našeho horka, odtáh
ly pryč, zanechavše po sobě smutnou upo
mínku na dlouhý čas. — Roku toho, jsouce
ještě na starém místě v nájmu, vzdělávali
jsme náš nový pozemek, vlastně připravovali
jsme novou farmu, jsouce zaměstnáni ohra
zováním a lámáním prerie a stavěním budo/ vy. Během toho roku, ačkoliv s hrozným
namáháním, podařilo se nám jakž takž z
pustiny utvořiti si úhlednou farmu, do které
jsme se roku 1878 přistěhovali, do nepatrné
ho obydlí z kamene postaveného, neb nebylo
možno pomýšleti na dřevěné pro nedostatek
dříví.
S velkou obtíží a nedostatkem protloukali
jsme se tímto vezdejším životem ještě po 4
roky, během kteréhož času dodělali jsme se
s mnohým sebezapíráním té šťastné doby,
že jsme pozemek zcela vyplatili a ještě 31 akrů
nového pozemku přikoupili.
Nyní bylo s námi dobře, úrody byly vůbec
výborné, k čemuž zvláště přispívala dobrá
naše půda a znalost práce v oboru tom. Ště
stí se vůbec obrátilo, nehody nás nepotkávaly, až na nějakou tu krávu, jichž vlastnili
jsme asi 17 kusů. Po nějakém čase pomýšlel
otec na dosavádní naše obydlí, že by bylo
třeba je změniti v nějaké lepší, což i v brzku provésti mínil maje již nějakou částku v
hotovosti.
Pomocí najmutých lidí dal lámati kámen,
z něhož postavena byla budova 36x20. Nyní
bylo po všech přestálých nesnázích, otec jest
spokojeně živ, maje vše v tom nejlepším po
řádku, jak se na venkovana jen sluší. Jeho
veškeré jmění může se páčiti asi na $4.000.
Tak se časy mění, avšak na přestálá utrpení
vzpomíná vždycky. O mém osobním životě
mohu jen krátce se zmíniti; jsem teprvé pět
let samostatným s rodinou, čítající pět
členů. Na nížích jsem, jako každý začáteč
ník, ustláno neměl, zvláště, když jsem po
dvouletém manželství těžkoujnemocí postižen
byl, z které jsem jen s tíží vyvázl a při níž
jsem 230 dollarů lékařům vydal, vyhledávaje
uzdravení u mnoha lékařů, až konečně na
odporučení dobrých přátel, konal jsem dva
kráte cestu (po dráze) do města St. Antonio,
Tex. k nej výtečnější mu lékaři našeho státu,
p. Ferd. Herff-ovi (Němci), 96 anglických mil
dlouhou, kdež jsem po mnohých svízelech
dosáhl značného ulevení.
Vývin osady Novohradu.
Děje osady naší jsou takořka spojeny pás
kou našeho života a dosti zajímavé, dovoluji
si tedy současně s hořejším popisem, zahrnouti v to i běh a vývin ěesko-slovanské
naší osady — Novohradu.
Jak s hora podotknuto, byl prvým osadní
kem tehdáž pustých prérií, kde nyní krásná

osada naše stojí, p. Jan Machýček, rodák z
Bystřice na Moravě, který s velkým namáhá
ním budoval živnost svou v této tak pusté,
vlnící se prérii r. 1876. Rok na to zakoupil a
usadil se zde opět otec, následovně pak kaž
dého našinců přibývalo, tak že během 4 let
byly obráceny širé prerie takřka v úhlednou
českou osadu, což dosvědčuje i ta okolnost, že
bylo navrhováno, aby okolí naše slavnostním
spůsobem bylo pojmenováno nějakým jmé
nem.
Po delším přemýšlení bylo usnešeno, aby
zvala se osada naše, jsouc vesměs obydlena
Čechy, ryze českým jmenem Novohrad.
K slavnosti té, od nás toužebně očekávané,
určen den 6 čer’ce. 1880, kdy bylo od horlivých
osadníků zřízeno slavnostní jeviště v lesíku
p. Frank Duška u potoka, tekoucího takřka
středem osady, zvaného „Racoon Creek.” Již
z rána toho dne bylo vše vůkol nad obyčej
slavnostně unešeno, ba i ta klenba nebeská
byla uhlazená, jasnomodrým hávem sváteč
ním činíc volný průchod zlatoskvoucím pa
prskům slunečním; všude bylo veselo a živo,
starý i mladý byl řídkou radostí naladěn,
zvláště, když již bylo viděti mohutný prapor
českých barev s nápisem Novohrad, vláti nad
místem slavnostním a uslyšev veselou hudbu
novo-pražských hudebníků, tu chvátal k mí
stu, by se ve společnosti dobrých krajanů a
snášenlivých sousedů potěšil a na přešlé již
tramjToty zapoměl. Slavnost ta z mysli naší
nikdy nevymizí, skončila se nad očekávání
skvěle, za přítomnosti velkého davu lidu z
blízka i z daleka; mezi hudbou a taneční zá
bavou íbylo mnoho deklamací předneséno,
vážného i žertovného obsahu, od pp. ochot
níků z Prahy, Fayette Co. a slečen, jakož i
z naší osady, kteří z“ laskavosti službami
svými k zvýšení naší slavnosti značně při
spívali.
Slavnost skončena v 10 hodin večer a čistý
výtěžek věnován byl ve prospěch již dříve;
obmýšlené školy naší, kdežto osada nazvána
Novohrad, Lavaca Co. Tex. Osada vzmáha
la se vůbec každým rokem více a více tak,
že roku 1882, byla cítěna potřeba vyučování
vůkolních dítek a skutečně i roku tohoto přičinlivostí dobrých občanův byla učiněna
sbírka i u přespolních milodárců, k nimž i
rozpadlý spolek proti krádežím z Prahy při
spěl asi 50 dollary a sebrána hodná částka,
načež započato se stavbou, která v krátkém
čase byla dostavěna,následovně pak vyučoval
v ní česky i anglicky po dlouhou dobup.F.D,
Klofanda, až konečně z důležité příčiny opu
stil osadu,načež se učitelé každým rokem mě
nili. Školní záležitosti, či vůbec i škola, kolí
saly se svého času smutným tonem, avšak v
tomto rozhodném okamžiku zpamatovalo se
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z dřímoty a netečnosti ctěné sousedstvo —
ve zmouč věc za ten pravý háček s heslem:
sjednocené” a hle, následek toho byl utě
šený, škola ocítila se v lepším stavu, nežli
dosud byla; nyní máme naději, že bude do
brá budoucnost školy naší pojištěna.
Roku 1882 byl zde založen ,spolek svátého
Václava, který jest znám pod jménem Č. Ř.
K. P. S. sv. Václava v Novohradu, Lavaca
Co., Tex. a toho samého roku byl při vtělen
k Č.Ř.K.I.Ú.J. V první zakládající schůzi
bylo přítomno 13 členů, v druhé pak o měsíc
později 18, kde byl ten spolek založen a mezi
sem tam se kolísáním, ačkoliv vždy k lepší
stránce, dospěl značného počtu údů i jmění
během těchto čtyř roků trvání svého.

pravováním, učinil jsem, co v mé paměti se
ještě udrželo, pravím jen zpaměti, neb jsem
nic z tohoto v denníku zaznamenáno neměl,
pročež doufám, že mi ct. čtenář i spanilomyslná čtenářka odpustí, pakli některých
i věcí jsem opomenul. Ku konci dokládám, že
osadě naší nevyrovná se snad žádná, během
tak krátkého času zbudovaná, co do rozsáh
losti, jakosti půdy, dobroty vody, mírného a
příjemného podnebí, jakož i úpravě farem v
celém okolí, pravím, by v tak krátkém čase
z pustých luk se vším jich životem, byla tak
■ úhledná, ryze česko-slovanská osada, kde
, vesměs každý osadník velmi těžkými a kru' tými osudy stíhaný kochá se nyní pohledem
, na požehnané a v potu tváři vydobyté dílo
rukou svých — krásně upravenou farmu se
Nyní bych tedy byl u konce s tímto vy I vším příslušenstvím.

JAKUB HNULÍK Z KANSASU.

Roku 1849 byl jsem 18 roku stár a r. 49, když |
nastala konstituce v Cechách, odvedli mne k vo- |
jančině a byl jsem 8 roků při pluku 11
Po uplynutí těchto let navrátil jsem se do své vlasti.
Malou pozůstalost po otci jsem v mém vojen
ském stavu k svému přilepšení dosadil.
V Čechách život pro chudého jest velmi těžký.
Nezbývalo mi nic z vojančiny, pracovat jsem se
odnaučil a proto není divno, že mne nevonělo
sáhnouti po motyce u mého vlastního bratra na
selském statku. Odebral jsem se proto do Ra
kous, kde jsem nalezl zaměstnání při dráze za
hlídače, při kterém zaměstnání jsem potrval tři
roky, biíže městečka Frankenmarku.
Moje záměstnání bylo při vší malé mzdě veli
ce zodpovědné a takřka každodenně vyhlídkou
do budoucnosti byl kriminál.
Využitkoval jsem každou prázdnou chvíli
čtením a tím ve mne «e vzbudila touha opět vi
dět vlasť a pak budoucnost hledat v Americe.—
Opustil jsem toto místo a šel jsem do Čech s tou
vůlí si zde jiné zaměstnání opatřit. Při mém ná
vratu do vlasti, seznámil jsem se se ženštinou,
která byla pracovitá a přičinlivá, že se dovedla
uživit samostatně. Měla sice jedno děcko neman
želské, ale nebádal jsem po původu děcka, neb
jsem si unaínil se odstěhovat do Ameriky.
Neměl jsem dosud tolik peněz pohromadě,
bych si přeplav vyplatil a přec odhodlal jsem
se bez všech prostředků pustit na ce3tu. Celé
mé jmění na hotovosti jsem vydal, zaplativ ce
stu do Brém. An mou prosbu žádný z jednatelů

nevyslyšel, by mne přeplav p* ’es moře zabezpečí
a marně jsem v Brémách celých osm dní se o to
pokoušel, odebral jsem se pěšky do Bremerhafen,
kde jsem zkoušel na novo se dostat na nějakou
loď Konečně našel jsem kapitána lodě plachet
ní Palaš, který mne na loď vzal a přes moře do
Q lebečku přeplavil a sice v roku 1865. Na lodi
přes moře byl jsem sice jediný Čech, an jsem
ale uměl dosti hbitě v němčině vypravovat z
mých událostí i mimo ně měl jsem se mezi plav
ci dosti dobře i cesta, která trvala 11 neděl a tři
dny mne dobře uběhla· Přibyv do Q lebečku v
Kanady, byl jsem znova v nesnázích. Mezi li
dem, an iBem ani slovo anglicky neznal, byl
jsem co němý a nemající ani nejmenší peníz v
kapse·
Vlezl jsem do vlaku odhodlán ať to se mnou
dopadne jak chce. Přistáli jsme u městečka
Berlín, kde jsem musel z vlaku vystoupit a ani
jsem se dlouho nerozmýšlel, vloudil jsem se na
parník, na jezeře Michigan ukryl jsem se v hro
madě dříví, co bylo určené pro kotel za palivo.
Odrazivše vylezl jsem z mého úkrytu a an mne
žaludek velice upomínal co zanedbávám, nezby
lo mne nic jiného, nežli po čichu vypátrat ku
chyň. Zde byl zaměstnán černoch, kterému
jsem tak dlouho ukazoval na ústa a stažený ža
ludek, až mně porozuměl a vyhověl mé žádosti
dav mi do ruky velkou kosť k obírání, tím
jsem se nasytil a byla to též ta jediná strava co
jsem požil než jsme se dostali do Chicaga.
Přistávše v Chicagu byl jsem hladov a opět
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v nesnázích co a jak se se mnou bude dít. Dralo zemek nejlépe jak jen mohli a an se mi kupec
se o mne dosti lidu dávajíce mne lístky, které nan hodil, prodali jsme ho a koupili si kus pré
jsem strkal do kapsy, až mne jeden popadl za rie 20 akrů, kde bylo již něco rozoráno. Vysta
rukáv a mermomocí mi táhl sebou, no šel jsem; věl jsem domek a začal jsem samostatně farma
dovedl mne do hostince, předložili mne dost jíst, řit. Hned po první sklizni nahodil se opět kupec
co mi velice dobře chutnalo; byl jsem v duchu prodal jsem a koupil jsem 35 akrů prerie. Pra
s tím velice spokojen. Nyní přišel hostinský, covali jsme opět a po sklizni naskytl se opět
který v němčině se mně tázal po mých zavaza kupec i poradivše se s manželkou, prodali jsme
dlech, které mi chtěl dát do hostince přivézt. opět. Toužil jsem tak jako snad každý člověk,
Jaké ale bylo jeho překvapení, když jsem řekl abych postupoval do výše. Dostali se mně zprá
že žádných nemáma že jsem beze všech peněži vy o Nebrasce o levuých pozemcích železnič
tých prostředků a hledám práci Vida že si na mne ních. Sebrali jsme se a zakoupili 160 akrů a
nic nevezme, řekl mi, že u něho ostat nemohu začali znovu pracovat. Jak jest staré přísloví:
a poslal mne k jinému hostinskému ČechuČlověk míní a bůh mění, tentokráte jsem to
Zde mne ubytoval za pomáhání po domě a zkusil jak se patří. Vystavěl jsem si domek,
mimo dům jsem sj mgl vyhledati práci. Praco zoral, zašil ale kobylky mne všecko zničily. Zar
val jsem, ale jak,
čal jsem tedy dru
den, dva, půl, což
hým rokem znovu
▼še mi nemohlo
ale i rok tento byl
poskytnout! živo
tak nešťastný, že
bytí i umínil jsem
vše, co jen bylo
si, že se odeberu
zelené
kobylky
dále.
zničily. I zimy
Dal jsem ho
jsme tam přestáli
stinskému s bo
ukrutné a ztrativ
hem, vlezl jsem
še v Nebrasce vše
na vlak,který mne
cku naději a čtou
dovezl též bezplat
ce chvalozpěvy o
ně až do Cedar
Oregonu, rozloučil
Rapids v Iowě.
jsem se s manžel
Přišed v ten
kou a vydal jsem
nejlepší jarní čas
se na cestu, než
a shledav se se
zklamal jsem se;
svými
krajany,
nenajda žádnou
dostal jsem za
práci v Oregonu,
městnání na farmě
kterou tam zastá
vají Čínané, ode
s dosti slušným
platem a sice $18.
bral jsem se do
Za dva měsíce po
Californie, což
$20 měsíčně, vše
nyní jsem se do
v domácnosti.
mýšlel, že jdu do
•Takiib H uvili k.
země zaslíbené.—
Nyní střádal
jsem a vyplatil
Jel jsem rovnou
cestou d o San
jsem mé manželce
i nevlastnímu synku cestu, těše se, že se přece Francisca, odkudž jsem psal své manželce, dou
moje touha, tichou a spokojenou domácnost za faje pevně že se v San Francisco uchytíme, by
řídit, vyplní.
za mnou přijela. Bylo to nové sklamání. Za
městnání jsem nemohl dostat žádné, byt drahý a
Uplynul právě rok, když jsem se s moji man
želkou shledal. Byl jarní čas a práce všude dost. manželka s rodinou na cestě, měl jsem starosti
Začalijsme skutečně život, po jakém jsem tou preukrutné z kterých jsem se na horečku rozne
žil. Zena moje byla přičinlivá a hospodářská, mohl. Byl jsem přijmut a dovežen do německé
nemocnice. Zde mne má manželka nalezla.
nu všechna česť ji a chvála.
Pracovali jsme a hospodařili spojenými sila Těšila mne a pozdravil jsem se rychle. Shledali
mi,tak že neuplynul ani rok koupili jsme si dva jsme posledních pár dollarů a odejeli společně
akry vyvráceného lesa, zřídiv na něm svůj skrov do Sacramento. To byla poslední naděje. Pe
ný domek, vyvracel jsem pařezy a ob Čas zase níze sotva stačily pro nás na cestu. Přibyvše do
pracoval u sousedů za dobrou mzdu, tak že mne Sacramento, bylo mi prodělat znovu co jsem
a mé ženě, neb i ona ve všem se přičinila, tolik I již prodělal v Chicagu, jen s tím rozdílem, že
zbylo, že v tom samém roce jsme si přikou- I jsem nebyl sám, byl jsem jak jest s vrchu uve
pili ještě dva akry pozemku. Upravili jsme po- | deno, se svou manželkou a třemi dětmi. Totiž
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-jedním nevlastním a dvěma vlastníma syny. Zde
čekalo do9ti hostinských povozů, nabízejíce se
jeden přes druhého. Nu, co bylo dělat vstoupili
jsme do prvního a jeli· V hostinci, kde jsme se
ubytovali, žádali za osobu denně dollar.
Byl již třetí den a dosud ani ta nejmenší
naděje najít zaměstnání. Byl jsem na pokraji
zoufalství. Cesta mne vedla přes most řeky
Sacramento, zastavil jsem se na mostě a přemý
šlel zdaliž mám neb nemám učinit skokem do
řeky raději svému životu konec.
Zvítězila přec ve mne láska k životu a odložil
jsem zoufalý čin, až se znovu setkám s nezda
rem. Šel jsem rovnou cestou do jedné redakce
německého denního listu, s tou žádostí, by mé
nesnáze v novinách uveřejnili a mne před zou
falstvím zachránili.
Má žádost byla vyslyšena i třikrát uvěřejněna
— bezplatně a neminula se účinku. Byl jsem
zachráněn. Hned první den mne zavedli do vy
prázdněného domku, kde nás ubytovali.
Zaplatili za mne účet v hotelu, jeden nám da
roval kamna, druhý nářadí, třetí potraviny,
šatstvo, ano i peníze. Dostal jsem práci já i
můj nejstarší syn a to s velmi slušným platem,
já dostal $2.50, a syn $2 denně i má manželka
dostala v hotelu zaměstnání za $2 denního platu.
Pracovali jsme pilně a brzo měli jsme po
hromadě pěknou sumu peněz a sice kolem $300
Než neměli jsme se mít déle dobře. Začali jsme
postonávat, rozstonali jsme se jeden po druhém,
až jsme stonali všichni, jen jedno dítě nás mo
hlo obsluhovat. Přičítali jsme to bažinám kolem
Sacramento a zatoužili jsme po zdravém podne
bí Iowy. Když jsme se poněkud pozdravili,
vypravili jsme se na zpáteční cestu. Než časy
se v Iowě změnily. Pozemky se zdražily, ruční
práci zastávaly stroje. Nerozmýšleli jsme se
dlouho a odebrali se do Warsaw v 111. při řece
Mississippi ležící. Vyhledal jsem si práci, kte
rou jsem nejdřív dostal. Češi tam nebyli žádní,
ponejvíce Němci. Zde jsem se zdržel 1| roku.
;Mezi tím časem se odsud vystěhovalo mnoho
Němců do Kansasu. Psali nám, by jsme je tam
následovali, že mají dost pozemků vládních,
dobrých atd. Šel jsem se tam podívat a sice to
to bylo do Sedgwick Co., Kansas
Byl jsem
vlídně přijat, uvítán a při tom přemlouván, bych
se usadil mezi nimi a přijmul jejich náboženství.
Slíbil jsem; od rána mne vyučovali o životu
Krista až do noci, ani v neděli mi nedali pokoj.
Vydržel jsem to tak 14 dní, které se mně zdály
•býti věčností. I znechutilo se mne methodistství
-a vymluvil jsem se, že mám ve Wichita zavazad
la, že tam musím. Odebral jsem se tam, ale
nešel jsem zpět. Odebral jsem se na pozemkový
úřad, dopátral jsem se české osady a sice v
Caldwell a pustil jsem se tam pěšky.
Našel Jsem zde dosti Čechů, ale vesměs—chu
dých, já byl ale mezi nimi ten nejchudší. Po

mohli mně vynajít pdžéfflek vládní, Vystavěl
jsem si drnák, kousek prérie prolomil a hajdy
do práce,bych si zas několik dollarů vydělal. Mu
sil jsem chodit na výdělek až 80 mil i dále. Též
moje manželka mne co co mohla sehnat zaslala
a tak zas obapolným přičiněním jsme si zřídili
domovinu.
Přistěhovala se i s rodinou do Kansas a zača
li jsme vší píli znovu. Nevlastní syn zůstal ve
službě na svém starém místě. Blízký soused
jeden se odstěhoval do Colorado a on byl ve
všem dobře zařízen a nabídl mi svůj pozemek
i s nářadím do nájmu, přijmul jsem to.
Mezi tím časem došel čas služby mému ne
vlastnímu synu, který se za mnou též přistěho
val. Šli jsme tedy do nájmu a pracovali. Než
neměl jsem se dočkat blaha. Nevlastní syn byl
plnoletý, nechtěl ani mé nejmírnější napomenu
tí přijmout, co od otce. Začal chodit na potul
ky, jezdil místo práce dnem i nocí. By mi
neschvátil všechen tažný dobytek, totiž dva
mezky a jednoho koně, dával jsem mu na vůli,
by si vzal buď toho koně neb některého mezka,
ale· aby mne neschvátil všechny.
Začal být oheň na střeše. Přestal jsem být
pánem ve své domácnosti. Dokonce mne chtěl
z farmy vyhnat. Ozval jsem se též a dal jsem
mu na vůli buď se rozdělit v dobrotě, neb by
mne vyplatil co dělníka i své bratry aneb že já
tak učiním jemu. Konečně jsme se rozdělili.
Najmal jsem si k mé domovině ještě pozemek
80 akrů, on též. Pracoval jsem s novou chutí
se ženou a dítkami, těšíce se, že jsem přestál
kousek smutné domácí různice. Než toto byla
jenom předehra.
Nevlastní syn se oženil. Zval svou matku,
co jsem mu že začátku neměl za zlé. Ale ne
štěstí pak chtělo tomu, namlouval jí by zůstala
u něho a odpočinula si, že se se mnou nadřela
již dost; proto mnohdy uznala jeho licoměrné
pochlebování a osočování a nepřišla domu.
Dávala mu víry odcizovala se mně i svým dětem.
Může si každý pomyslit, že mne srdce bolelo;
přestal jsem být šťastným na dobro. Domlouval-li jsem své ženě bylo zle a čím dál tím hůře.
Sváry, soudy, útraty, nepokoje, neblaho—to
byly všeho následky. Abych měl pokoje, po
volil jsem její přání, rozdělil farmu a majetek,
ona vzala svůj díl a obě děti k synu svému a
ten dostal vše, nač jsem byl tak dlouho se na
máhal.
V 1885 nastala pouť do Čech s divadelní lodí
a já celý ztrápený vydal se na pouť s sebou,
abych aspoň ve vlasti nalezl trochu oddechu a
ukojení po všech svízelích. Šťastně jsme pcuť
vykonali a teď navrátil jsem se. abych v stáří
svém počínal hospodařiti znovu se svými silami
a zkušenostmi. Kdož ví, jak se mi dále ještě
povede. Na mnoho dobrého nejsem připraven,
ale dovedu teď snášeti zlé otuženěji.

DANIELA ŠUSTKA, CESTA DO SVATÉ ZEMĚ.
(Ze slovenčiny zčeštil F. B. X.)

NIEL ŠUSTEK jest rodem zeměpisu. Z živého líčení toho vznikla
Slovák, tedy k národnosti v mladých prsou Daniela touha neukro•eské náležející a hlásí se co titelná viděti cizí světy na vlastní oči.
r Chicagu se usadil před 14
Co 171etý mladík dostal za vyučenou v
roky k Cechům také, i dobře po česky řemesle svém a co tovaryš procestoval
mluví. Nežli přijel do Ameriky, jsa nejprvé celé Uhersko, pracuje ve všech
velmi pevnou vášní po spatření světa vě ších městech. Na vojnu jej nevzali,
puzen, procestoval jih evropský, Turec že nezdál se jim dosti dobrý na nohy a
ko, Egypt a svátou zemi a tuto cestu je to bylo jeho útěchou. Hned se pustil
ho hlavně dle zápisek jeho chceme tu do Tyro ska uzřít krásné Alpy v r. 1868
a za rok už pra
to popsati. Kra
coval v Paříži,
jan tento byl vy
odkudž dopiso
chován co velmi
val do sloven
věřící katolík
ského ,Obzoru’.
ale rozum jeho
Pak přišel do
byl vždy otevře
Benátek a do
ný všem do
Terstu
a 10. září
jmům pravdy a
1876plul po mo
cestovní jeho
ři odtud do Cařizkušenosti při
hradu. Tu se
spěly k tomu ne
dlouho nezdržel
málo, že stal se
ale odjel do Az něho přesný
leksandrie v Esvobodomyslník
gyptě, prošel úkterý nerad mno
dolí Nilu veliké
ho slov ztrácí o
ho a pak se ode
věcech těch, ale
bral do svaté
přesvědčení je
Daniel Šnstek.
ho jest pevné a
země, kterou
nezborné!
přes rok obchá
Daniel Sustek narodil se v Slovan zel. Dne 18. listopadu 1872 z Bajrutu
ském Lupči 28. ledna, 1846. Domácí vstoupil na loď do Ameriky plující a po
školu navštěvoval šest roků a při tom cestě 42 dní přistál 29. prosince 1872 do
všechen prázdný čas věnoval vyřezává New Yorku odkud se odebral do Chica
ní a sestrojování všelikých hraček a ga, kde se podnes mezi Cechy zdržuje,
užitečných předmětů. Přišel také do maje sílu všechnu těla i ducha, dovedprvní latinské školy, ale v tom zemřel nc^t a mistrnost ve všem, co do ruky
otec jeho, chudý zámečník , na choleru vezme a tím dobývaje svojí rodině dobré
a matka nemohla dále na školách jej živobytí. Bydlí ve svém domě číslo
nechati. I oddal se řemeslu truhlářské 89 Wilson ulice.
Vypravování jeho jest z Tersti počí
mu. Jeho starší bratr Samuel stal se u
vojska strážmistrem a vyučoval pak najíc následující: Z Benátek, města v
mladšího Daniela v počtech, dějepisu a moři vystavěného, dostal jsem se po lodi
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„Lucifer” jako pocestný řemeslník zdar
ma do Tersti, chtěje první příležitosti
použiti po vodě do Cařihradu. Dne 10.
září 1870 vstoupil jsem na loď a prvně
jsem opustil pevninu, volaje jako jiní
loučící se: „s bohem, pevná zemi, s bo
hem, drahá otčino má—či tě spatřím ještě
jednou?!” Na moři, stále stejném,nejvíce
zajímal mne krásný východ slunce. Po
čas mého meškání v Tyrolsku, by i jsem
při nej vyšším vrchu državy rakouské, Ortolesu, jenž jest 12,300 stop vysoký, pře
sahuje náš Kriváň o půl pátá tisíce stop;
ze sousední prevysoké hole (alpy) díval
jsem se na jeho věčným ledem a sně
hem pokrytý, od vycházejícího slunka
pozlacený chlum. Krásné jest to a ve
lebné, ale ani z .daleka se nedá přirovnati slávě vycházejícího slunce na moři.
Ponejprv přistála naše loď při řec
kém ostrovu Korfu. Tu jsem viděl prv
ní strom palmový. Vystoupil jsem na
břeh, vyměnil si rakouský jeden zlaťák
u penězoměnců na břehu, vypil jsem
pohár vína, ani nevím zač, neb jsem
peníze tamní ještě neznal. Město jest
bídně dlážděné, jednoduše stavené a
opevněné; spojení udržuji lidé soumary,
jichž k tahání i nošení užívají. Stavěli
jsme pak v Syře, sídle to obchodu řec
kého, kde jsem neviděl ani stromečku,
aniž čeho zeleného. Zde přidalo se na
loď mnoho Turků a íleků, kteří berou
na loď i své postele a leží tu se ženami
a dětmi „jako doma”; jiní zase nohy
křížem složivše sedí na zemi a fajčí; ji
ní besedují a pijí. Vypadají všichni
na první pohled podobní zbojníkům,neb
oděv jejich jest na mnoze červený a za
opasky leskne se samá pistol a dýka.
Když se člověk seznámí, pozná, že ne
jsou tak zlí, jak se zdají. Nejspíše ná
sledkem přeplněné lodi počala se teprv
teď jeviti mořská nemoc dávením a sla
bostí; mne však minula, buď že jsem
silnější soustavy, aneb že jsem celou
cestu nejedl nic jiného leč chléb, slaninu,
česnek a cibuli.

Carihrad.
Světoznámé Dardanelly měli jse za
sebou a parník náš letěl po výšině mo
ře Marmora jako po zrcadle bez naklo
nění se. Najednou strhl se pokřik na
lodi (15. září), neb zaligotaly se před
námi z dálky pozlacené půlměsíce věží
cařihradských.
První má starost na břehu v Cařihra
dě byla nalézti si hospodu a práci, neb
zaplativ $20 za plavbu, měl jsem řeme
slnický sáček svůj skoro prázdný. Ptal
jsem se po hospodě. Ač všechny náro
dy tu nalezneš zastoupené, přece těžko
se dohodnouti hned, až mi Kus jeden
hospodu opatřil. Maje přístřeší, hledal
jsem práci, ale ač jsem celé město sbě
ha!, bylo vše marné. Živil jsem se jen
chlebem a hrozny mnoho dní, ale po
práci ani stopy nikde. Lituje ztracené
ho času a peněz, umínil jsem si, že se
nechám převézti do Oděsy přes Černé
Moře a že zastavím kufr svůj za převoz.
Dostal jsem se na loď, ale tu úradník
ruský se mne táže, mám-li od své vlády
povolení do Kuska. Já neměl. Nuže,
nemůžeme vás pustit do Oděsy, ano by
to mělo pro vás i pro nás zlé následky.
Nesnáse mé byly veliké. Práce žád
ná v Cařihradě, jíst a pít nic, z města
jsem nemohl, zůstati zde také ne. Co
teď? — Napadlo mi vyhledati rakouské
ho konsula a prosit jej o radu. Byl
jsem předpuštěn hned a vyloživ mu své
postavení i vykázav se papíry svými,
obdržel jsem slib, že mne nechá převezti po Dunaji do Multanska. Zatím
ale zvěděl jsem, že asi půl hodiny od
města staví se železnice. Jdu tam a
žádám o práci. Truhlářů měli dosti, ale
tesaře potřebovali. Nouze dobrý mistr,
myslel jsem, a přijal jsem práci tesař
skou. Dali mi tesařské nářadí a za
hodinu stál jsem s pantokem u klády.
Šlo to jak šlo, ale za 14 dní jsem po
stoupil za místo palíra s denním platem
3 zl. r. Kobili jsme denně 10 hodin a
každých 14 dní nás vypláceli zlatěni a
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hradě zůstaly věrnými družkami, neb
to přináleží k národním zvláštnostem
tureckého života. Jizba, v které jsme
jedli, byla zrovna tak prázdná a sloužila
za kuchyň, pivnici, jídelnu a za stáj pro
kcně i ovce. Turci posadili se křížem
nohy na zemi,
dali mezi nohy
hrnec neb mísu s
potravou a hlta
li co bylo, ru
kama do úst há
zejíce. Křesťan
ští robotníci byli
trochu manýrnější. Než to vše rád
jsem zkoušel, vě
da že si vydělám
na další cesty své
zamýšlené. Jed
nou pro nedosta
tek suroviny byli
jsme na 14 dní pu
štěni z práce a tu
jsem si prohlédl
město poprvé tro
chu důkladněji.
Když člověk
vidí Cařihrad z
daleka, vyzírá
město to velmi
krásně a velkole
pě, ano má utě
šenou polohu, a
na sta věží a bá
ní korunuje je s
pozlacenými půl
měsíci. Když ale
vkročíš do města,
nevěřil bys, že
Cľ Muezin volající k modlení v Carihrade.
jsi v hlavním mě
ce, ani postele—zhola nic. První noc stě veliké říše. Tolik otrhané bídy, nepo
spal jsem na holé zemi v kabátě, aby řádku a nečistoty po boku skvělé nádhe
mi jej neukradli, druhou noc to bylo ry! Celé mČ3to s předměstími zaujímá
lepší, neb jsme si nanosili třísek a pilin. velikou plochu, že by člověk potřebo
Toť se rozumí, že jsem v takové společ val 21 hodiny k obejití jeho. Krom
nosti dostal také ty turecké ,,biele” (vši) předměstí Stambulu, což jest i obyčejný
které mi po Čas meškání mého v Caři- název celého města, je3t město při stra-

stříbrem. Po výplate spěchal každý do
mů, neb robotníci ze všech stran světa
sehnaní, jeden druhého, kde mohli pře
padávali, okrádali, i zabíjeli. Nás život
'nebyl právě k závidění. Jizba, v které
jsme spali, neměla ani stolu, ani stoli
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ně mořské obehnáno jednoduchou, od
pevné země dvojnásobnou zdí, na níž
jest 584 většinou už pobořených bašt a
věží. Počet domů v městě jest na
90,000, obyvatelstva asi milion a sice
všech národů a vyznání. Turci mají
veliké kostely své mešity neb džamije
zvané a na tisíce menších modlitebnic.
Počet všech náboženských budov jest
5.542, mezi nimiž 23 řeckých, 9 kato
lických, 3 arménské, atd. Duchovníků
(dervišů) mají Turci na tisíce. Turecké
modlitebnice mají úzké vysoké věže
(minarety) ale bez zvonů. Poněvadž
ale korán předpisu:e všem věřícím denně
pětkráte se umývati a modliti, strážníci
na věžích v ustanovenou hodinu vykři
kují pětkráte denně takto: „Alláh kerin
(bůh jest veliký)! Oznamujem, že jest
jen jeden bůh a Mohamed prorok boží;
pojďte k modlitbě, pojďte k spasení.
Oznamujem, že Alláh jest veliký a jedi
ný!” Na toto volání zastaví se každý
Turek v cestě neb práci, obrátí se tváří
k východu a vyrapoce svoji modlitbu.
Vzdor však paterému umývání denně
jsou Turci, zvláště nižší třídy, strašně
špinaví, že by na nich řepu sázet mohl.
Nejpamátnější ze všech budov v
^Cařihradě jest starověký křesťanský
ichrám sv. Ducha či sv. Sofie (moudro
sti boží) od slovanského cara Upravdy
(Justiniana) v 532 založený, do kterého
když Turci v 1453 Carihradu dobyli,
sultán Mohamed II. koňmo vstoupil.
Od té doby jest Aja Sofia první ze všech
mešit. Vnitro velkolepé budovy této jest
170 mramorovými sloupy ozdobené, na
.nichž spočívá obrovská báň, která jest
na povrchu zlatém pobíjená. Vnitřek
jest pln nádherných koberců a mnoho
ramenitých drahých svícnů tu visí. Ji;na/k jest budova tato prázdná, nemajíc
•ani stolka, ani lavice, ani oltáře, leč
jedno lešení se schody, na němž ulema
vykřikuje modlitby. Každý nevěřící,
který chce chrám spatřiti, musí zaplatit
asi 2 zl. r. vstupného. Já nezaplatil

a viděl jsem jej přece,· ale musel jsem
se výběrčím ubrániti pěsti pádnou a
pak zmizel jsem v davu na ulici, že
mne nechytili, sice bych to» byl odseděl
v chládku prý kolik měsíců,
Z původně tureckých mešit zmíním
se jen o jedné, o mešitě sultána Ahmeta, šesti minarety opatřenou a uvnitř
skvostně ozdobenou. I tu viděli na
sloupech u dveří jako v každé modliteb
nici turecké, veliké vodou naplněné ná
doby, v kterých věřící umývají si ruce
před vstoupením do vnitra. Na dvoře
mešity té stojí veliký starý strom,, je
muž Turci říkají ,,vach-vach” a na je
hož větvích někdy janičarové, nejudiatnějšíto oddíl pěšího tureckého vojska,
věšeli nejpřednější muže turecké, když
nějaké vzbouření podnikli. Když pak
v 1826 sultán Mahmoud II. vyhladil
ohněm a mečem celý 25.000 mužů číta
jící sbor janičarů, nechal na větve ty
pověsití hlavy náčelníků vzbouření je
jich. Před touto mešitou rozprostírá se
veliké nedlážděné náměstí, kde se teď
mladí Turci cvičí v jezdění; za časů ca
ra Justiniana byla na místě tom prý
krutá seč mezi stranou císařskou ^bílý
mi” a kněžskou, ,,žlutými’’, při níž na
50,000 mužů, žen a dětí na rozkaz ge
nerála Belisara bylo povražděno. Na
památku události té jsou tu dva jehlance, jeden 40 a druhý 50 stop zvýší. Jest
tu také jeden měděný sloup, jenž prý
slouží na památku moru, který před
400 roky v Cařihradě zuřil.
Domy v městě jsou většinou dřevěné
o dvou neb třech patrech, všelijak doš
ky, šindelem neb břidlicí pokryté, tak
že není divu, že při požáru někdy jich
třeba kolik tisíc najednou vyhoří. Ulice
jsou zejména tak úzké, že dva muži,
držíce se za ruce, dosáhnou pohodlně
od jedné strany k druhé. Dlážděných a
tak širokých ulic, aby se po nich mohlo
jezditi 7ozy a kočáry, jest jen šest, ale
i na této dlažbě může člověk nohy vy
lámat. Kdo nechce se v nečistých a
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krkolomných ulicích těch pěšky brodit,
nechá se nosit v nosítkách, jichž všude
hojnosť slouží pohotově. Chodníků při
«domech není žádných nikde; osvětleno

nů, tu červivá slípka, všeliké hadry a
všecky výměty a smetí z domů. Jedi
ná zdravotní policie jsou tisíce žádného
pána nemajících psů, kteří se dnem i

Židovský vysoký^kněz káže ze zákona.

jest několik širších ulic a to dosti bídně
a v ostatních jest tma jak v rohu v noci.
A toho svinstva na ulicích! Tu leží
hladem pošlv pes,J tam hromada potka-

nocí toulají ulicemi, hledajíce, čím by
hladové žaludky své naplnili. Jsou na
mnoze vlkům podobní a někteří jsou
tak vyhladovělí, že se sotva hýbati mo
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hou. Nikdo jím nesmí ublížiti a když
jich někdy v noci padesát i více shro
máždí se před některým domem a po
čnou viti, bývají holí rozháněni na vše
strany.
Zvláštního povšimnuti zasluhuje ca
řihradský bazar (trhovisko), největší prý
na světě. Celé ulice jsou pokryty stře
chami, pod nimiž se nalézá na 3,000
krámů. Když cizinec zde zabloudí, ne
dovede se dostati z něho bez pomoci.
Zde vidí člověk věcí na prodej, o nichž
nemá ani ponětí, že by jich stávalo. Při
nakupování jest ale veliké opatrnosti
zapotřebí, neb turečtí kupci smlouvají
se o cigáro zrovna tak, jako u nás kup
ci o pár volů. Já si tam koupil na pa
mátku nargilé, to jest dýmku vodovou
pro pět kuřáků. Obchodník Turek vy
cenil mi ji na našich penězích asi $8;
já mu slíbil dáti $1.25; kupec smutně
na mně pozřel a vida, že se nedám
ohnouti, slevoval po dollarech, já při
dával po centech a dostal jsem ji koneč
ně asi za $2.
Pouliční kupci chodí všude ulicemi
a nosí na prodej vše, nač jen pomyslíte.
Jeden nosí na tyčce napíchané ovčí hla
vy, jiný plíce, jiní nohy, jiný cibuli, atd.
Všechno jeho zboží stojí několik pěťáků
ale hluku nadělá více, nežli naši ,,pedleři” židovští v Chicagu s jejich, ,týdós”
a ,,aplz”. Nasmál jsem se do chuti vida
takového ,,masokupce” nositi na tyči asi
deset poloshnilých, od slunce na černo
osmáhlých ovčích hlav, za ním celý roj
much a asi dva tucty hladových psů,
dychtivě čekajících, zdali mu nějaká
upadne. Tu se vůbec na veřejné ulici
vede všechen obchod i všechno řemeslo;
jeden nosí černou kávu, jiný čaj, třetí
pečivo všelijaké, čtvrtý nějakou ovocinu;
tuto veřejně holí, tam obuv spravují, pe
níze mění, atd.
Co se týká řemesel, jsou tato u roze
ných Turků v stavu ještě předpotopním.
Popíšu vám některou takovou dílnu.
Tuhlář jeden měl asi 10 palců vysokou

lavici, na jejíž konci bylo přibito kus
laty, aby se mu deska na lavici poleže
ná, dále nešmýkala. Sedl si na ní a
hoblíkem pidírkoval a škrábal nahoru a
dolů, až milá věc. Dělal nějaký truh
lík a musel jsem se zasmát té práci. —
Mistr, nevěda, že tu ,,kolega” stojí při
něm, usmál se též a pidlíkoval dále bez
pochyby v tom sladkém vědomí, že ob
divuji jeho schopnou práci. Nedaleko
od mistra toho měl jsem příležitost viděti tureckého zámečníka. Seděl na níz
kém stolci nohy křížem pod sebou maje;
za hřbetem měl ohnisko s malým
měchem a před sebou nákovku, na které
klučina vyklepával. O větších dílnách
řemeslnických není u Turků ani řeči.
Ještě něco ze života domácího. Turci
tykají si vůbec mezi sebou; v jich jiz
bách není stolu, ani lavice, ani postele,,
ani jiného nářadí; není tedy divu, že stolaře nepotřebují. Ani obrázku není v
domě jejich, neb jim náboženství zapo
vídá zobrazovat člověka a každého živé
ho tvora. Podlaha jizeb bohatých Turků
jest pokryta koberci, u chudých rohože
mi. U bohatých nejvíše nalezneš divan
naší pohovce podobný, u chudých dře
věná asi 18 palců vysoká lavice. K té
posedají Turci k jídlu křížem nohy ma
jíce a vytahují z hrnců neb misek pra
vou rukou potravu, neb lavi e jest ne
čistá; o vidličkách ani slechu. Turek i
na ulici jídá, když se mu právě zachce.
Nakouká do hrnců, co se v nich na ulici
nabízí k jídlu, někdy i okusí, sáhne do
něho pravicí a když nalezne něco po
chutí, nechá si nabrat na misku, aneb
jde dále nakukuje do ostatních hrnců.
Zvláštní oddíl domů jest kárem před
každým cizím mužem uzavřený přísněŤ
kde žijí jeho ženy, jichž má tolik, kolik
jich může uživiti. Mladý Turek pojme
první ženu za paní domu a děti z man
želství toho jsou právními dědici a cho
dí do tureckých škol. Mimo tu nabéře
si pak více ženin, které může bez ná
hrady vypudiť kdy chce. Děti ženin
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těch rostou jako dřevo v lese bez učení
a vzdělávání. Takové ženštiny obyčejně
Turek si kupuje. Když vyhlídl si něja
kou, jež se mu zalíbila, jde do domu její
a nabídne kupné a co jí bude platit pak
na den. Kupné obnáší nejméně našich
$40 a denně jí musí platit nej méně 20c.
Kdyžjtaková koupená chce opustit muže
toho, jde před soudce (kadi) a položí před

nich 12 hodin. Pozdravování u Turků
jest buď němé neb hlasité. Němé děje
se takto: když Turek vyššího stavu jde
ulicí, zůstane chtrnější státi, vyčkávaje,
až prvý ho dojde; tu vloží ten vyšší ru
ku na srdce, na ústa a na čelo, druhý to
s poklonou opakuje a jest po pozdravení.
Při hlasitém pozdravení položí Turek
ruce na prsa a dí: ,,salam alejkum”

Gaza.

ním pantoflů horem podešví. To značí (pokoj 8 tebou), načež pozdravený od
žalobu na rozvod. Kadi zavolá dotyč poví: ,,alejkum esalam” (i s tebou buď
ného muže a vysloví ,,rozvod” a od té pokoj).
Plavba do Afriky.
doby ani ženiny, ani její děti nemají žád
ného práva na jeho majetek.
Během mého čtyřměsíčního meškání
Den turecký počíná ráno s východem v Caři hradě uhos podařil jsem si z tesař
slunce, kdy jest jedna hodina; když je u ské práce své něco peněz a odhodlal
nás 9, u nich jsou 3; v naše polodne jsem se cesto váti dále do Afriky. Opa
jest u nich 6 hodin a večer u nás jest u třiv si průvodní list v tureckém úřadě

I
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vyplul jsem z Carihradu 5. ledna 1871
na parníku Minerva, přeplněném turec
kými poutníky, neb každému Turku jest
v náboženských předpisech uloženo, aby
aspoň jednou za svého života hrob pro
roka Mohameda v svátém městě Mekka
navštívil.
Byla to společnost pro mne! Podle
námořských obyčejů byla každému z nás
odebrána zbraň. Turci opanovali vše
chna pohodlnější místa na lodi a počali
hospodařit jako doma. Umývali se dle
předpisů a modlili pětkráte za den, faj
čili, vařili si svůj národní ,,pilao”, totiž
hustou kaši z rýže omaštěnou beranním
lojem a pak svlékli své kaftany, po nichž
řadama procházely se turecké zamilova
né vši veliké.
Bylo mi nevolno, ale seznámil jsem
se s dvouma Němci, jedním ze Sedmihradů a druhým z Bavorska, s nimiž
jsme si slíbili vzájemnou podporu. Dne
7. ledna přistáli jsme u kupeckého mě
sta Smyrny, které se mi líbilo mnohem
lépe nežli Cařihrad, jsouc celé dle evrop
ského spůsobu zařízené.
Plujíce dále po archipelagu, měli
jsme každé chvíle nějaký ostrov před
očima. Dne 9. ale už jsme byli na stře
dozemním moři a pevná země se nám
ztratila docela z očí.
Jednu zlou bouři přestáli jsme tr
vající celou noc a,o 11. ráno jsme už vi
děli Afriku. Pluli jsme k Alexandrii,
že ale tato nemá přístavu, vyhodí lodě
své kotvy v dálce do moie a pocestní se
dávají převážeti v člunech k městu.
Hned nás obklopili arabští a černošští
převozníci, aby si na nás něco vydělali,
berouce asi 10c. za osobu. Já usedl do
Člunu jednoho se známými Němci dvě
ma a tři černoši veslovali. Když jsme
ale přijeli asi napůl cesty, žádali na nás
od každého asi 60c. zvlášť. Tak to dě
lají všichni tito lidé, že když pocestných
není více, nežli veslařů, vyždímají je o
desateronásobnou cenu přeplavu. Nedostanou-lip nehnou se s místa, kroutí

člunem do kola a marné prosby neb
hrozby, nebjvědí darebáci, že málol kte
rý je bude žalovat. Já byv upozorněn
už v Cařihradě na takové darebáctví, na
vedl jsem druhy své, abychom se najed
nou všichni tři opřeli a chtěli veslovatí
sami. Povedlo se nám to a černoši senechali zaleknouti, my veslovali kus a
oni pak ještě nás prosili, bychom je ve
slo váti nechali, by z toho v přístavu
neměli obtíže.
V městě odebrali nám průvodní lis
ty egyptští úřadníci a jeden žid nászavedl do hostince evropského ,,zum
deutschen Bund”
zvaného.
Zde
jsme si odpočinuli a se občerstvili, ale
teprv teď se mi po plavbě točila
hlava, že jsem nemohl ani choditi té
hož dne.
Večer mi bylo divné, proč mi dali
postel obalenou záclonami se všech
stran. Divil jsem se, proč to a nechal
jsem dvéře celou noc otevřené pro čer
stvý vzduch. Ale ráno jsem nalezl celé
tělo své poštípané od komárů dó červe
na. Teprv teď se mi to vysvětlilo.
V Alexandrii nebavil jsem se leč tří
dni. Město jest založeno v 331 př. Kod Alexandra macedonského. Za nej
slavnější doby mělo asi tolik obyvatelům
jako má teď Chicago (600,000), ale ny
ní jich má jen asi 100,000, mezi nimižna 10,000 Evropanů. Cásť města oby
dlena Evropany jest nádherná, čistá a
život v ní hlučný a skvostný, všecky
největší kupecké domy evropské tu ma
jí své jednatele. Ukazuje se tu Pompejův
sloup z jednoho kamene tesaný, 9 stop'
v průměru a 88’ stop výše, na jehož
hořenní ploše může pohodlně státi ve
dle sebe 24 osob; také tu byla tehdy
jehla Kleopatřina, jehlanec to neb
obelisk, který byl nedávno převežen
do Ncw Yorku, kde teď stojí a hyne.
Tam za 3.000 let neutrpěl tolik, jaka
zde za tři léta. Ukazují tu též kopec
Napoleonův, jejž tento dobyvatel ne
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chal nanésti pro děla svá, aby dobyté není pak lze rozeznati muže od ženy;;
od předu rozezná se žena zástěrkou na
město mohl na uzdě držeti.
Čásť města Araby obydlená jest zce tváři, na níž má penízky viset a na čele
la jinaká, chudá, nečistá, odporná. Bu visí malá mosazná trubička mezi očima
dovy v ní jsou z hlíny uplácané asi sáh na nos. Ale i taková paní obyčejně
dlouhé a široké kolihy, které ani krovu, jest bosá a málo která paní má malé
ani okna nemají a místo dveří jest jen červené opánky, jichž konce jsou jako
prázdná díra do těch útulků bídy, neči háky nahoru zahnuté.
Podle spůsobu života v Alexandrii
stoty a nemravnosti. V těch děrách
bydlí původní páni Egyptu, za staro nebylo tu pro mne práce. I odebral
dávna nosiči slávy a vzdělanosti světo jsem se 15. ledna dále do hlavního mě
známé, Arabové, kteří jsou jen trochu sta Kahýry (Cairo). Železniční vozy
Černější našich cigánů. Jich ceyoděv jsou tu na polo otevřené, jako u nás
vozy na dobytek.
pozůstává z oby
Ven jsem ne
čejné košile asi
mohl se podí
po kolena sahají
vali, neb již
cí, kterou nikdy
ní vítr hnal před
s těla nesvlekou,
sebou sílu drobopokud sama s
tinkého
písku v
nich nespadne.
Ženy mimo to ma
povětří, že jsem
ani oči otevřití
jí na tváři clonu
nemohl. Zastavi
nějakou, že jen
li jsme v jedné
oči koukají z ní
dědině. Dědiny
ven děrami, ale
egyptské leží ves
o studu stran ji
měs na návrších
ných částí těla ře
aby když řeka
či tu není. Všich
ni chodí bosky.
Nil vyleje výroč
Jako s oděvem
ní svou povodeň
do kraje,nesmyla
jest to s jejich ná
jich obydlí. Nej
bytkem. Na ze
lepší domy jejich
mi v té veliké dí
ře leží všeliké ha
jsou koliby v po
Moabitské ženy.
době okrouhlého
dry staré a špina
vé, které slouží celé rodině za postel, cukrového klobouku z bláta uplácané v
stůl i sedadla. K tomu patří ještě je prim éru 7 a ve výšce 9 stop, bez oken
den hrnec a dům jest celý vystro a pouze s jednou derou na místo dveří.
jený. Z mého řemesla v této části mě Površí kolihy jest pokryto suchým
sta není praničehož. Jeden neb dva kravským lejnem, které jim slouží za
soumary jsou celým majetkem takové ro palivo, ano tu není dříví.
Avšak viděl jsem i letohrádky, v kte
diny. Smrad kolem těch děr jest k
rých
tichá domácnost egvptská přebý
nesnešení, neb obyvatelé jejich odevzdá
vají všechen výkal své ulici. Ani v vá, zazřel jsem před sebou kopku hod
přednějších rodinách arabských nevypa nou zdánlivě slamnatého hnoje; myslím
dá to lépe; oni se trochu liší lepším odě si. nač že jest tu nakupen, když dolinu
vem, plachty to modré neb černé hed řeky povodeň ročně sama hnojí. Tu ale
vábné, kterou kol těla ovinou a o 1 zadu spatřil jsem díru do kopky a z té se
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drapali mladí i staří obyvatelé, skoro
vesměs nazí, i výrostci, i staří,'a málo
který měl kol pasu obvázaný kus hadru
špinavého a rozedraného. Cesty a vozy
jsou v dědinách těch úplně neznámé,
neb k dopravě osob i nákladu upotřebují nejvíce velbloudů, kteréž hovada cho
vají pouhou slamou.
Letíme s vlakem dále, jedna dědina
míjí za druhou a všechny jakoby na jed
no kopyto vybíjeny. U jedné viděl
jsem orati arabského oráče v poli. Pluh
byl celý dřevěný doma dělaný a málo
který pluh má železné radlo krátké a
slabé. O koleskácdi a dešce ani řeči.
Před pluhem táhne buď osel s velblou
dem, kráva s oslem neb s velbloudem.
Avšak v kypré této naplavenině postačí
už pluh takový dostatečně.
Dojeli jsme konečně do hlavního mě
sta, a tu nás s vlaku vystoupivší obklí
čila hejna nahých žebravých kluků žebrajích o ,, bakšiš” (dárek). Dvě hodiny
mi to vzalo, nežli jsem nalezl hospodu
německou v Alexandrii mi odporučenou,
která měla název ,,zum schwertfeger”
(u brusiče mečů). První noc jsem ale
neusnul, neb na proti přes cestu byla
arabská kavárna, z které pronikající
hudba celou noc zaznívala a do uší mi
píchala.
Kahýra leží asi asi na 30 st. sev. šíř
ky a má tedy stálé leto, nižádnou zimu.
Káno vstana, slyšel jsem skřivánky ve
sele pěti, jako u nás o Janě, neb tito
milí pěvci odstěhují se na zimu do Egypta. Jindy v Egyptě nikdy nepršívalo
ale od té doby, co místokrál Mehomed
Ali nechal v okolí Kahýry zasázeti mi
liony stromků, pršívá dvakráte neb tři
kráte do roka a sice jen v prosinci a led
nu. Déšť ten jest však jen mžení, neb
kdyby zde spadl takový liják jednou,
jakých u nás máme hojnosť, ze všech
dědin a z části měst zůstaly by jen hro
mady bláta. V létě jest veliké parno,
zvláště když horoucí vítr ze Sahary
pouště duje, jenž nese s sebou celé obla

ky rozpáleného písku drobounkého,
který očím škodí a lidi i udusí. Proto
jest tu mnoho slepých lidí.
Ačkoliv v Egyptě nikdy nenamokne,
přec dolina řeky Nilu náleží mezi nejú
rodnější kraje celého světa. Jmenovaná
řeka, tak veliká jako Dunaj u Pešti,
vylévá se pravidelně každý rok v srpnu
po svých březích a když v září opadne,
počne se rýti, orati a seti pšenice, ječ
mene a rýže, bobů a zemáků a za tři
měsíce po tom, tedy okolo vánoc, jest
sklizeň. Po novém roku orají a sejí
znovu a mají úrodu druhou. Aby vody
Nilu hodně daleko zasáhly, jsou vedeny
na všechny strany příkopy, neb kam
voda nezasáhne, jest holá pustina.
Kodí se tu všeliké ovoce, jako banany,
ananasy, datle, fíky a pod. Také hojně
se tu pěstuje bavlny. Hrozny tu nero
stou pro veliká parna. Já tu byl v
lednu a potil jsem se denně až dost.
Město Kahýra (vítězná) leží na pra
vém břehu Nilu, čítá asi 400.000 obyv.
hlavně rodu arabského,, ale silně pomíšených všemi národy z Afriky i Evropy.
Dělí se na dvě části, staré a nové.
Staré město má domy stavěně z černé
hlíny a kaménků o 2 neb 3 patrech bez
krovu; ulice jsou křivé, nedlážděné a
tak úzké, jako nikde na světě, neb mají
někde jen dva kroky šířky, že do nich
málo kdy v létě vysokém sotva slunce
zasvitne; jindy zůstávají tmavé a všeli
kou nečistotou tak přeplněné, že jest hrů
za na to pozři ti. Pokoje v domech těch
jsou vyšší, nežli u nás a mají třeba dvě
okna nad sebou, aby v parných dnech
aspoň nějaký větřík v nich se hnul alidi
ochladil. Okna jsou bez skel a nikdy
nejsou dvě stejné, každé jiné a všelijak
po domě rozházené a mají jen dřevěné
mříže. Pohled na staré město jest věru
odstrašující!
Nové město jest staveno dle spůsobu
saracenského a částečně evropského, má
ulice širší a tak dalece zarovnané, že
po nich mohou vozy a kočáry ježditi,

PALESTÍNA
v době Ježíšově.
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mnohé domy mají pravidelná okna i
střechy. Život na ulicích města jest
živý a hlučný. Nejživější obchod sou
střeďuje se na ulici „Mušky” zvané, asi
pět sáhů široké a hodinu cesty dlouhé.
Ta jest přeplněna na všech stranách po
lonahými lidmi všech národů afrických
mezi nimiž nejvíce vynikají mouřeníni v
ošumělém a křiklavém oděvu. Tlačenici
lidstva rozmnožují velbloudi, soumary a
celá hejna vyhladovělých psů. Neslý
chaný tento hluk rozmnožují ještě oby
vatelé sousedních domů, kteří všecky
své práce a řemesla vykonávají na ulici.
Tu dřevař jeden stlouká klícku nějakou,
tu veřejně se holí, tu plechař kladivem
šramotí, tu otrhaní černoši se za vlasy
po zemi vláčí, jiní pod stěnou chrápou,
tu matka nadájí své robě černé, a tam
řemeslník svého učně mastí. Když se
v té tlačenici setkají dva velbloudi s ná
kladem, svalí se hned tucet lidí kolem,
několik krámů a zboží se válí po zemi,
po němž zlodějský lid se žene; křik, lo
moz a bitka na všech stranách, zvláště
když některý klickem mezi nimi dělá
pak pořádek. V tom povstane neobyčejný
křik, neb se blížil kóčár a před ním na
deset kroků cválal černý běhoun pestře
oděný, bos, s holí as 5 stop dlouhou.
Jeho povinnost jest klestit cestu kočá
rům; běhoun křičí, co může, lid skáče
na obě strany a kdo neuskočí v Čas, už
má jednu ránu klickem po hlavě neb po
zádech, aneb pádný pohlavek za uchem.
To vše lid přijímá pokojně, jako by to
muselo býti. Když by v davu tom po
znal běhoun nějakého „pána”, necákne
jej holí, ale dá mu štulec mezi žebra, až
zavrávorá a podruhé se také vyhne v
čas. Za chvíli přiběhne druhý běhoun
a druhý kočár a tak se to opakuje neu
stále.
Brzo jsem poznal, že* tu pro mé ře
meslo není-vyhlídky na výdělek a pro
to jsem si umínil ještě podívati se na
pyramidy a na průplav suezský a pak
že pocestuji do Asie. Dne 18. ledna

vybrali jsme se s dvouma Němcem»
trojmo na cestu k pyramidám, asi 3 ho
diny cesty jihovýchodně od města. 0patřili jsme se potravou, kyjem a revol
very. Čtvrt hodiny za městem přišli
jsme k Nilu, jenž byl překlenut dřevě
ným mostem a na druhé straně počíná,
krásné agatové stromořadí vedoucí až k
pyramidám.
Stojíme před světoznámými pyrami
dami! V písečné rovině nalézají se tři
veliké a osm malých nedaleko od sebe.
Obrátili jsme kroky k největší, která
nese jméno krále Cheopsa. Asi o 8. hod.
ráno už jsme se na ní drápali, což jest
ale s velikým nebezpečím spojeno. Na
vrch se nedostal nikdo z nás, neb se nám
počaly hlavy kroutit. Já se dostal 40
sáhů vysoko, druhové moji asi 35. Na
hoře byli nějací Angličané s vůdci, kte
ří je více vytahovali nežli vedli. Když
jsem před dvěma roky stál na nejvyšší
J věži celého světa, na muensteru strassburském, a obhlížel jsem krásné nivy
žírné Francie (teď Germanie), vzbudilo
to ve mne příjemný pocit. Celkem ji
nak mne dojalo teď, když jsem se ocítil
na nejvyšší a neoliromnější budově celé
ho světa přes 4000 roků staré a dosud
nepohnuté, skvělém to pomníku někdej
ší slávy starého Egypta. Rozum zůsta
ne člověku státi, když pomyslí na to,
jakým spůsobem staří Egypťané zvedli
tyto obrovské, půldruhá krychelného
sáhu veliké balvany skalné do tak ohromné výše!
Jak jsem změřil, měla pyramida 360
kroků na každé straně své a v popisu se
udává, že jest 764 stopy strana každá a
481 stop vysoká.
Sotva jsme pyramidy poobzírali, če
kala na naší pozornosť světoznámá sfin
ga, dílo to největšího podivení hodné.
Sfinga (sphinx) jest ohromný z kamene
jenoho tesaný lev, jehož hlava a poprsí
mají ženskou podobu. Tělo lva jest pís
kem odvěkým zasypané, ale co z něho
jest vidno, ukazuje na ohromné rozině-

ry. Tělo jest tváří obráceno k
východu. Hlava měří od brady
po vrch čela 30 a vše to z jedno- ho kusu kamene vytesáno tak
pěkně a souměrně, jen že nos je
trochu uražený. Sám kámen jest
tvrdší a černější, nežli ten na
pyramidách. Jak nám vyprávě
li, má býti na hlavě jeho díra, *
které egyptští duchovní proroko
vali.
Sem k pyramidám egyptským
dojděte si páni stavitelově nyněj
ší doby „na vandrovku”, abyste
se přesvědčili, že náš věk nemá
těmto dílům nic podobného.
Cesta pouští egyptskou.
Po návratu od pyramid do
Kahýry připravoval jsem se na
cestu do Asie. Z Carihradu zná
mý druh můj Bavorák chtěl jiti
se mnou, ale nemoha dostatisvůj
list, zdržel se a já byl nucen vy
duti se sám, ač jsme si slíbili, že
se v Ismaile sejdeme.
Dne 21. ledna unášel mne vlak
na východ. Krom strojvedoucího
na vlaku byl jsem sám Evropan
mesi Araby a mouřeníny. O po
ledni dorazili jsme do Zagazigu,
odkud jedno křídlo železnice ve
de do Mansuri. Tu mne zavezl
vlak jiným směrem dále dvě ho
diny cesty, až úřadníci to pozna
li dle lístku, vysadili mne s vlaku
a já musel stupat pěšky zpět. U
jedné dědiny chtěje si odpočinouti, usedl jsem na zem, ale sotva
že mne některé arabské děti uzřely, strhly Křik a ze svých děr
hrnuly se ke mně houfy nahých
a polonahých dětí, mezi nimi i
odrostlé dívčiny a šuhajci a vši
chni chtěli ,,bakšiš” (dárek). Co
dělat? Pěstí se bránit bylo ne
bezpečno, rozdávati jsem co ne
měl, už i staří Arabové z děr
vylézali na ten křik, čekajíce jako

Přístavní město Joppa nebo Jaffa
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divá zvěř na dobrou korisť. V nebez
pečném tom postavení uznal jsem za
nejlepší vžiti nohy na ramena a utéci.
Krděl dětí běžel za mnou s křikem o
bakšiš a když viděly, že z toho nebude
nic, házeli po mně hrudami, až jsem ze
dvou ran počal krváceti. Neměl jsem
to za zlé tomu polodivému, hloupému
a nemravnému lidu; horší jest, když
člověk nalezne takové surovosti mezi
lidmi vzdělanými a křesťanskými,
jak se často stává. To už nelze odpuštiti. A za takového přemýšlení dostal
jsem se do Zagazigu zpět, kde jsem bíd
nou večeři a nocleh zaplatil 60 centy
našich peněz a druhý den stupali jsme
po dráze k Ismailu.
Sotva jsme byli hodinku na cestě,
ztratilo se všechno úrodné pole z dozo
ru našeho a my brali se písečnatou pou
ští, kde ani stromečku, ani travičky, ani
ptáčka viděti nebylo. V této poušti
leží Ismail městečko, ku kterému dlou
hý kanál od Kaliýry dodává pitnou vo
du. Na blízku leží v poušti jezero
Timsah, přes něž jmenovaný kanál ve
de. Můj druh Němec dohonil mne
v l8maile skutečně druhý den a museli
jsme platiti v hospodách za bídnou posluhu nehorázné peníze, jako na hotelu
v Paříži. Nemajíce dosti peněz na pře
plav po vodě, pustili jsme se pěšky do
Port Saidu. Asi za hodinu ztratilo se
městečko za námi a neviděli jsme niče
ho před sebou leč písek a nebe. Slun
ko pálilo jako u nás ve psích dnech a
nikde ani stromku, ani travičky k odpo
činku. Po půldruhé hodině ukáže se
nám suezský průplav, dílo to ohromné,
které v této pustině se muselo prokopati,
neb částečně ve skalách prostříleti.
Všude na břehách lze viděti ještě ležet
zanechané částky všelikých strojů, celé
kupy polámaných vozů a koleček: není
divu, že stála práce ta do 400 milionů
franků. Šířka průplavu jest na povr
chu 50 sáhu (100 metrů), na spodku 14
sáhů, hloubka vody asi 4 sáhy, tak že

i největší kupecké lodě tudy ze středo
zemního do rudého moře plují. Chudý
Člověk nemůže se tudy plaviť pro ne
smírně vysoké sazby, tak že by člověka
i vídeňský fiakr za tu cenu tak daleko
dovezl.
Stupáme po kaná’e dále. Všade pu
sto, nikde hostince ani dědiny, leč kaž
dé 2-3 míle domeček pro strážníka prů
plavu, kde ničeho nedostaneš ani za
peníze, tím méně zadarmo. Celý boží
den trampotili jsme se v písku a neměli
jsme ani hryzu chleba v ústech, až k
večeru dostali jsme se k většímu domu
kde býval francouzský kapitán strážní
ků průplavu. Byl večer a my lační jak
vlci. Vkročíme do domu. Oslovím jej
po francouzsku a prosím o noclech a
něco potravy za peníze. On v přiroze
né francouzské zdvořilosti kázal nám
složit a vzal nás na examen. Těšilo ho,
že nejsem Němec, ale z Uher rodem a
že jsem delší čas pobil v Paříži, ale mé
mu druhovi dostal se od něho přísný
pohled, poněvadž Bavoráci s Prušáky
právě byli Paříže dobývali. Po skrom
né večeři vykázal nám místo k odpo
činku ve stáji na holém písku; néž byli
jsme pod střechou a mezi lidmi a tak
jsme pokojně odpočinuli.
Ráno poděkovavše se pohostinnému
Francouzi stupali jsme dále k severu.
Byla to smutná cesta třeba nad námi
skvěla se obloha jasná jako oko, ale
okolo nás holá písečná poušť, nikde ani
stromku, ani bylinky, ani ptáčíka, ani
člověka. Až k poledni dostali jsme se
k osamělé krčmě, kde nejspíše lodě v
průplavu přistávají. Byl to už druhý
den, co jsme o hladu putovali. Zde
dostali jsme za 20 centů po kousku su
chého neslaného chleba. Po krátkém
odpočinku stupáme dále. Obdivujeme ty
všelijaké stroje na břehu průplavu po
hozené a ulomili jsme si každý z nich sil
ný kliček železem kovaný k obraně i
opoře. Za chvíli jsme potkali malou
arabskou karavanu, která měla své vel-

— 173 —

bloudy obtěžkané samými kozí
mi kožkami. Hnedle i ta nám
zmizela v poušti a my osamotnéli.
Chylilo'se už hodně k večeru
a nám neukazoval se ani z da
leka nějaký domek, kde bychom
noční útulek mohli hledati. Uspíšili jsme tedy své kroky a
spěchali jsme dvojnásobným napjatím sil ku předu v naději, ze
přece snad před úplným zamrk
nutím nějaké skrýšky dosáhne
me. Ale nic a nic! Tichá noc
zatahovala celý obzor a iry krá
čeli osamotnělí pouští africkou.
„Kde a jak budeme nocovati?”
táže se můj druh. „Tu na písku
pod holým nebem,” odpovím
já. „A což přepadne-li nás li
dožravá hyena?” Já odpověděl,
že arci nemám chuti na návště
vu toho arcidravce, ale že mu
síme býti na vše připraveni.
Zamlkli jsme. Postavili jsme
naše revolvery do hotovosti, po
ložili jsme podle sebe nože otev
řené a kličky železem obité tří
mali jsme v rukou. Chvíli jsme
seděli, chvíli stáli, ale na spaní
nebylo ani pomyšlení, neb jsme
se báli usnouti, abychom nebyli
dravými šelmami přepadeni, ba
báli jsme se i nahlas mluviti, by
nás snad neslyšely. Noc byla
tichá a krásná, jakou v našich
severních krajinách nevídat;
tmavojasná obloha ligotala se
nespočetnými hvězdami, povětří
teploučké a od severu a středo
zemního moře vál tichý občer
stvující větřík.— —
Konečně dala se na východ
ní obloze pozorovati bledá záře
a počalo svitati. Noc tedy
šťastně pominula a jako najed
nou se rozednilo. I stupali jsme
celí vyhladovělí dále, abychom

Vnitřekd mu v Jerusalemě.

Střechy domů v Jerusalemě.
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a chládku hodný kus cesty urazit mo
hli. Od hladu a unavení sotva jsme
nohy pískem vlékli, zvláště když brzo
ráno počalo slunko páliti nám na hlavy
jako u nás o Jakubě. Na štěstí naše
mohli jsme aspoň kdykoli hrdla svá ob•čerstviti vodou pitnou, neb podél pro
plavu suezského táhne se vodovod, je
hož v zemi vedené roury jsou každou
míli asi na vrchu otevřené, aby pocestný
sebe a svá hovada občerstvit! mohli.
Pravda, vodička ta byla teplá a nepříliš
čistá, ale pro poušť africkou až příliš
-dobrá !
Už bylo zase popoledni a my neměli
od včerejška v polodne ani omrvinky v
ústech—a přece nic leč holá poušť ko
lem nás. Když už jsme div mdlobou
neklesali, spatřili jsme na průplavu
jednoho Aiaba v člunu plouti. Kývali
jsme naň a dávali mu na srozuměnou,
aby nás dopravil do Port Saidu, což on
konečně učinil, když jsme mu každý
dal dva franky (40c.) Chudák ten ale
neměl žádné potravy. On v čas nouze
pomůže si slimáky a kobylkami. Když
nás tedy vysadil půl hodiny od města
na břeh, my neváhali z největšího hladu
sbírati slimejše a tak trochu žaludek
posilnivše, došli jsme pod večer do mě
sta, kde nás čekalo najedení a odpoči
nutí. Město jest celkem obchodní, Ev
ropany obydlené, zvláště Řeky a Vlachy
a náměstí jeho sluje Lessepsovo, dle
stavitele průplavu.
Vykoupali jsme se 27. ledna v moři,
abychom tělo své očistili od písku afri
ckého a čekali jsme na loď, která nás
měla odvezti do svaté země. Byla to
loď rakouská Hungaria, která 28. ledna
nás vzala z Port Saidu do Jaftý (Joppe)
kamž jsme druhý den ráno přibyli.
Ve svaté zemi.
Obyčejně staví se všichni poutníci do
Jerusalema v přístavu Jaffa. Zde na
leznou útulku a pohoštění v klášteře pro
poutníky za hospodu určeném na jeden
den a jednu noc. Město Jaffa jest sta

veno z kamenů jednoduše, domy bez
střech a ulice bez dláždění. Obyvatel
stvo čítá do 4000 hlav a jest a jest větši
nou arabského rodu, něco Řeků mezi
nimi a málo katolíků. Avšak tak bíd
ného lidu arabského nespatřil jsem ani
v Egyptě. Oděv jejich jest košile kolem
beder provázkem svázaná, kterou nosí
tak dlouho, až z nich spadne, bez praní
a spravování. Děr do ní jest vždy
dost. Ženské nosí modravou košili ta
kovou a jen ženy v městě jsou oděny
trochu více, majíce široké nohavice a
kytli, ale tvář vždy pokrytou. V bazaru
jsme viděli prodáváti i, trávu na hromád
ky a viděli jsme, jak gazda koupil za
několik penízků náruč trávy, položil ji
na zem, sehnul se k ní a tak s jedné
strany on a s druhé jeho osel se krmili
z jedné hromádky. Jiní sbírali na ulici
odhozené slupky z pomorančů a třetí
kuchyňské odpadky hnusné, což hltavě
polykali. Něco dále viděli jsme hro
madu Arabů, kteří trhali u nás známy'
slíz (malva rotundifoliá) a pojídali vše i
s kořenem velmi chutě.
Poněvadž tu nebylo ani řeči o truh
lářské práci, putovali jsme hned druhý
den pěšky do Jerusalema od pobřeží moř
ského, asi 14 hodin vzdáleného. Cesta
jest dobře opravená od 1869, kdy rakou
ský císař byl přítomen otevírání Suezu,
tudy také do Jerusalema podívať se jel.
Došli jsme toho dne do Ramleh, kteréž
město jmenovalo se za časů Kristových
Arimathie, odkud pocházel Josef z Arimathiě. Ukazují tu hrob 40 mučenníků
a v klášteře poutník dostane pohoštění
noc a půl dne zdarma. Odtud do Je
ruzalema jest 20 hodin cesty. Jest to
smutný divoký kraj: samá holá skaliska
nikde domku ani stromku, ba ani stu
dánky. Mezi skalisky těmi ukrývají se
zlopověstní Beduíni, Arabové to loupeží
se živící, pod jichž rukama nejeden pout
ník ztratil život, nežli se do Jerusalema
dostal. Každou hodinu cesty asi jest
ozbrojený strážník turecký ,,kavas” zva-
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ny, který dnem i nocí jistý kus cesty
sem a tam pěšky neb na koni obzírá ku
ochraně pocestných. Nicméně zabití a
obrání pocestného netrvá dlouho a aby
chom byli jistější, nesli jsme své revol
very natažené stále v rukou.
Cestou jsme viděli, jak 8 kavasů ve
dlo asi 30 beduínů, z nichž všichni byli
pevným provazem dohromady svázaní.
Strašný to pohled na divokosť zločinců
těch.
Když se blížil večer, došli jsme o hla
du a žízni kopce a z toho spatřili jsme
před sebou Jerusalem. Radostí jsme

ko a proto od mořé se sem jde stále do
vršku.
Obyvatelů všech národností má 25,000, z nichž jest polovina mahomedánů,
čtvrtina židů a čtvrtina křesťanů všech
sekt, jako katolíci, pravoslavní, protestanté, kopti, arménci, nestonáni, atd.
Město jest obehnáno zdí asi tři čtvrtě
hodiny cesty dlouhou a v ní jest sedm
bran, které mahomedánská správa po
západu slunce zavírá každý den. Ulice
jsou úzké, křivé a nečisté, jako v arab
ských městech vůbec; někde jsou i kle
nuté a sice tak nízko, že člověk vyšší

Betlehem.

zaplakali, že po tolika strastech a nebez- (, musí se shýbati, aby prošel. Pod kle
péčí konečně dostali jsme se k cíli cesty nutím panuje arci věčná tma a nad kle
své. Hned u vchodu do města zastavil nutím jsou obydlené jizby. Stavení jest
nás nějaký žid, který nám tu dobrou z kamene, jehož všude hojnosť v okolí,
službu prokázal, že nás dovedl do rakou ale přece viděti v městě mnoho domků
ského poutnického domu, kde nás vel uplácaných z hlíny. Domy jsou nízké,
mi laskavě přijali, chutnou večeří a vý málo který má okna do ulice a u někte
bornými lůžky opatřili. Druhý den rého s tíží nalezne cizinec dvéře. Většina
teprv jsme si prohlíželi město zevrubně. domů jest bez střechy a na povrchu jeNynější Jeruzalem zove se u Arabů i jich roste tráva. Nejčelnější budovy
Elkods a u Turků Kudsi-šerif a leží u I jsou arci kostely a kláštery, 8 křesťanpaty vrchu Sienu na dvou výšinách, ! ských kostelů, některé mahomedánské
Akra a Moria zvaných. Město jest asi ’ a 3 židovské. Život na ulicích jest tichý
3000 stop nad mořskou hladinou vyso- ' neb v celém městě, ba v celé zemi evaté
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neviděl jsem vozidla nějakého, neb se
vše nosí na oslích a velbloudech. Ve
řejná bezpečnost jako v celé zemi, i v
hlavním městě stojí na bídných nohou,
neb se tu dějí přepadení, loupeže a vra
ždy často, zvláště na poutnících z města
vycházejících. Sám jsem dva poutníky
viděl, kteří vrátili se z cesty k Nazaretu
obraní o všecko, zůstali nazí a museli
si vyžebrati i hadry nějaké na sebe. Je
rusalem jest město žebrákův, neb nevi
děl jsem jich nikde tolik, jako zde; už
po celé cestě z Jaffy sem jest jich silně,
ale zde se to jimi jen hemží. Jeden pres
druhého řve, ruce natahuje a ukládá
almužnu do nádobky.
V městě
přepadá člověka celé hejno žebráků na
jednou a tu jeden za druhým, dotírají
se na osobu pocestného a žádají o al
mužnu, jako by ji míti museli. Pocest
ný chtěj nechtěj musí se před lenivou
tou havětí oháněti pěstmi.
Hnedle jsem poznal, že v Jerusale
mě práci nedostanu s mým řemeslem
neb tu není ani řemesel, ani obchodů.
Co tu lidi potřebují přinesou karavany
na velbloudech odjinud a celý zdejší
,,průmysl” obmezuje se na vyrábění
všelikých s náboženskými obřady slou
čených předmětů, jako křížků, růženců,
obrázků, sošek, atd. Takového něco
koupí každý poutník pro sebe i pro své
doma na památku.
Okolí města jest divé a pusté, samé
skály a mnoho městeček skoro jako
mrtvých. Nedaleko města teče potok
Cedron, jenž ale v létě nemívá vody,
ano tu po šest měsíců letních pranic
neprší. Proto když v zimě přijde déšť,
lapají obyvatelé vodu do vodojemů, neb
ani studní, ani pramenů nikde zde není.
Kdo má pak v létě zásobu vody pitné,
prodává ji jiným chuděrům za dobré
ceny. Kupec okusí napřed a dle její
,,dobroty” za ni platí více neb méně.
Takový obchod s vodou provozuje se
po všech tureckých zemích, kde jsem
chodil. Za městem mezi zdí a horou

Olivetskou jest hluboké údolí, které
slouží za židovské pohřebiště.
První naše cesta z města byla do Be
tlehema. Káno jsme vyšli pustou i
skalnatou krajinou stupali jsme k jihu
po cestě dosti špatné. Asi za hodinu
byla cesta lepší, i kraj příjemnější a tu
i tam kus úrodné půdy. Za dobré dvě
hodiny přišli jsme do Betlehema. Ara
bové je zovou Beitelham. Leží na vrš
ku a kolem něho viděti vzdělaná role,
zahrádky s fíky, morušemi a olivami,
ba i s révou. Trávník a role vzdělané
jako zde, nespatříš v celé Palestýně,
jak jest veliká. Městečko má asi 120
domů z tesané skály stavěných, střechy ·
ploché na nich, některé dutinové. Oby
vatelů jest tu asi tisíc, polovina mohamedánů a polovina křesťanů rozličného
vyznání. Ti tu žijí mnohem svorněji
čistotněji a spořádaněji, nežli kde jinde
i v Jerusalemě. K pocestným jsou
zdvořilí a úslužní. Většinou živí se z
polí, ale to nestačí, neb většina rovin
jest kámen na kameni; ostatek dobýva
jí si vyráběním památek poutnických,
kamených křížků, růženců ze dřeva oli
vového a z mušlí. Mohamedáni i kře
sťané vyrábějí a prodávají ty věci stej
ně, vábíce, ba i za kabáty chytajíce po
cestné, aby je do svého domu vtáhli.
Na východní straně od městečka ně
kolik set kroků stojí klášter do něhož
vedou malá dvířka. Tam jsme byli,
jako každý poutník jiný tři dni zdarma
hoštěni. Zde jest prý to místo, kde se
měl Ježíš naroditi. Mniši františkáni
zde sídlí teď. Mezi nimi je několik
pravoslavných a arménských mnichů
k obsluze jejich souvěrců. Z místa toho
lze viděti řeku Jordán i mrtvé moře.
Pod chrámem jest jeskyně ve skále vy
tesaná 36’ při 12’ a 9’ vysoká, jest po
stranách mramorem obložená a má ně
kolik sloupů přidělaných. To prý jest
ten chlév, v němž Ježíš na svět přišel.
Visí tu obrazy o narození spasitele,
oltář, nad ním hvězda, ba i to místo
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jest naznačeno, kde tří králové prý kle
čeli před spasitelem se svými dary, (ač
stojí v písmě, že přišli do jednoho ,,do
> mu” v Betlémě.) Hoří tu stále 32 sví
tilny, které o svátcích jsou stříbrné,
jindy sprosté. Z jeskyně té vede chodba
do jiné menší, která se jmenuje hrob mlá
ďátek od Herodesa prý zavražděných.
Ještě jiná jeskyně jest tu, kde prý sv.
Jeroným 50 let bydlel ve čtvrtém století.
V okolí Betlehéma jest pak v poli
jednom kaple, kde se měl anděl zjevit pa
stýřům, a nedaleko toho jest tak zvaná

nás tu žádný Beduín nepřepadl. Dědinka má asi deset domů a klášter, v němž
jest jeskyně sv. Jana, v níž prý se na
rodil a ukazují tu kámen, pod nímž byl
schovaný, když Herodes vraždil dítky v
té krajině. I to místo ukazují, kde po
čal kázati, stojí tu strom svatojanský, s
něhož ovoce jídával a studánka, z níž
píval. Napili jsme se ze studánky s
chutí nemalou. Pak hladem a žízní trá
peni dostali jsme se zpět do Jerusalema
téhož ještě dne. Teď počali jsme si prohlížeti památnosti jeho, mezi něž náleží

Kána Galilejská.

mléčná jeskyně, kde prý byla Maria
ukryta s Ježíšem před Herodesem. Asi
dvě hodiny odtud jsou tak zvané studně
Šalamounovy, obrovské cisterny z ka
mene tesané, do nichž se po schodech
chodí a kde se chytávala v zimě voda
dešťová, která se pak vodovodem do
Jerusalema vedla. Teď jest to vše roz
bourané a pusté. Jiným směrem dvě
hodiny daleko jest dědinka sv. Jana
Křtitele, ale cesta do ní jest jedna z
nejneschůdnějších jakých jsem na ce
stách svých kde viděl. Drapali jsme se
po skaliskách a slujíeh a štěstí naše, že

chrám božího hrobu, svátý hrob, hora
Kalvárie (Golgaty) a Omarova mešita.
Chrám božího hrobu jest zbudovaný
od císařovny Heleny. Nemá ani věže,
1 ani zyonů, zvenku nepravidelnou a pro1 stou podobu a jen dvě báně veliké, jed! na nad hrobem, druhá nad prostředkem
chrámu. Jest 51 při 33 sáhách a sestá
vá vlastně ze tří chrámů, božího hrobu,
kalvárie a sv. kříže. Klíče mají k ně
mu Turci, ale patriarcha katolický jest
jeho vrchním správcem. Odpoledne
o 3 hod. jej Turci otevírají. Vejda je
dinými malými dveřmi do chrámu, vi-
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-děl jsem na kraji jeho asi 10 Turků, ; vytrženi jsme byli lomozem a řinkotem.
kteří tu seděli, bafčili, kávu popíjeli a Započaly totiž noční služby boží, průvo
hovořili, jako v kavárně. To jsou stráž dy a zpěvy rozličných křesťanských sekt.
cové chrámu od turecké vlády placení, Napřed arménci šli průvodem při zvuku
V chrámech těch se ukazují rozma rolniček a zvonečků; hnedle přišel prů
nité věci a vždy při každé hoří jedna vod pravoslavných, kteří bili kladivem
neb více svítilen. Tu je mramorový do železné tyče, že to znělo jako z pu
kámen, na němž Josef z Arimatie tělo klého zvonu; pak přišli kopti 8 přepoKristovo do hrobu mazal; tu místo, kde divným zpěvem svým, a to šlo jedno
Maria při smrti Ježíše omdlela a upa za druhým. O půlnoci musili jsme dle
dla; tu místo, kde se po vzkříšení ukázal předpisu vstáti a modliti se do půl dru
Ježíš nábožným ženám, cu místo, kde byl hé. Než když jsme zase ulehli, opako
pochován. V hrobě tom hoří stále 42 sví valy se průvody hlučné až do rána a ne
tilen a zde jsou poutníci na kolenou stále měli jsme pokojné chvilky k odpočinku.
se modlíce dnem i nocí. Prostor jest malý Ráno jsme každý dostal voskovou svíč
a panuje tu stále tlačenice. Při tom neu ku na památku. Nesmím zapomenouti
stále jeden katolický a jeden pravoslavný že u prostřed chrámu jest kaple pravo
kaditelnicí nad věřícími kolíbají.
slavná, v níž jest kámen, o němž se
Dále ukazují sloup, při němž byl Je udává, že značí prostředek naší země.
žíš bičován, ale jest pod těžkou mříží Kdo ví, že jest země kulatá, ví též, že
zavřený; poutníci dotýkají se ho holí a prostředek její jest všude stejně. (Ti
tou pak se žehnají; dále je místo, kde kněží to bezpochyby po dnes nevědí,
žoldnéři dělili se o Ježíšovu rouchu; pak aneb tomu nevěří.)
Omarova mešita, největší v Jerusale
zase kámen, na němž Ježíš ve vězení
seděl a jiný, kterým měl nohy skřípnu mě, bývala křesťanským chrámem ně
té, pak ukazuje se místo, kde byl kříž j kdy a stojí na místě, kde prý na návrší
nalezen od sv. Heleny, pak kamen, na ! Moria stával Šalamounův chrám. Meši
němž Ježíš seděl, když mu korunu trno ta jest krásná a skvělá ve svém nitru.
vou na hlavu vložili; pak se po 18 stup U prostřed její nalézá se kámen kuželo
ních vejde na horu Kalvárii, kde jsou vité podoby asi 33 stopy vysoký, na
naznačena místa, v nichž stály kříže. kterém prý Jakub patriarcha, i mezi
Vedle stojí rozpuklý balvan; jest prý to Mahomedány ctěný, odpočíval, a na něm
jedna ze skal, které při smrti Ježíše se ukazuje otisk stopy proroka Mahomepukaly. Vedle je kaple, v níž někdy da, který zanechal, když vstoupil do
byl chován jeden hřeb, jímž byl Ježíš nebe: proto ostříhá prý kámen ten 70,000 .
přibit, ale byl někým ukraden a ten ně andělů, kteří se střídají dnem i nocí.
Hora Olivetská dostihne se brzo za
kdo neznámý jest tam vymalován na
obraze, jak krade. V 1811 shořely chrá městem ulicí zvanou křížovou cestou, a
my ty, ale hnedle bylo všechno zase znovu ač Jerusalem od doby Krista byl něko
dáváno a nahraženo a vydává se to likráte dobyt, rozbořen, spálen a znovu
za pravé. Jednotlivé kaple v chrámech a znovu přestaven, přece ukazují se ulice
jsou v držení u osmi rozličných kře a domy a cesty, kudy chodil, kde se s ním
sťanských sekt a každá odbývá tu své co stalo, dům, kde byl ukázán co ,,Ecce
bohoslužby neustále dnem i nocí. Na homol”, dům Pilátův, Herodesův ajiné.
katolické straně jsou poboční chýžky, v Branou panny Marie vyšli jsme z města
nichž poutníci dostanou večeři a noclech a viděli jsme horu olivetskou před sebou
když chtějí. Nocoval jsem tu také, a pod ní zahradu Getsemanskou. Za
abych všeho zkusil. Sotva jsme usnuli chvíli přišli jsme ku kamenu, jenž stojí
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na místě, kde byl sv. Štěpán ukameno
ván Dále v údolí přešli jsme pres po
tok Cedron, obyčejně vyschly. Dále je
kaple, kde jsou hroby Marie, Josefa a
Anny; dále kaple kde se Ježíš krví po
tit Zahrada Getsemane jest 60 při 50
krocích obehnaná zdí 8 stop vysokou.
Načítal jsem tam 17 stromů a ten olivo
vý strom, pod nímž Ježíše Jidáš políbil
ještě stojí prý, ač cypřiše tamní mají jen
5 palců průměru a 3 sáhy výšky, tak
že tak staré býti nemohou. Dále na
lioře ukazuje mnich provázející všeliká

dánu a mrtvému moří jest vídetí odtud.
Také bych byl rád se tam podíval, ale
zráželi mne, že jest to nebezpečné k
vůli Beduínům, kteří u Jordánu nej
více řádí.
Na samém vrchu jest kaple na nebe
vstoupení Páně a v ní kámen, na němž
Ježíš naposledy stál na zemi. Ba i
otisk stopy levé nohy na něm ukazují
od Ježíše, jako v mešitě otisk nohy Mo
hamedovy při jeho vstoupání do nebe.
Dole v údolí Josafat jest viděti židov
ský hřbitov a hroby jsou ve skále vyte-

Jerusalem.

místa, odkud Maria byla vzata do nebe,
odkud Ježíš oplakával Jerusalem, kde
učil modlitbu ,,Otče náš” (ač dle písma
to bylo v Galilei a ne zde). Konečně
jsme dosáhli vrchole hory 3500 stop
nad mořem a 500 stop nad Jerusalem
jsoucí. Odtud jest smutný pohled na
město, ještě smutnější na pusté okolí.
Na hoře samé jest jest jen několik málo
stromů olivových a několik fíků, ostat
ní jest vše pusté a kamenité kolem.
V úžlabinácli skrývají se diví Beduíni
-s úmysly loupježe.a vraždy. Až k Jor-

sané komůrky, k jichž otvoru se přiloží
kámen, aby divá zvěř se na mrtvoly
v nich uložené nedostala.
Východně s hory jde se do Bethanie
kde ukazují hrob Lazarův, dům Šimona
málomocného, dům Marie Magdaleny a
Marty, ba i suchý fíkový strom nad
nímž Ježíž před 2000 roky vyslovil
klatbu. Zpět do města šli jsme kolem
brány zlacé, kterou Ježíš na oslici vtáhl
slavnostně do města a která jest nyní
zazděná. Viděli jsme také hroby Da
vida, Absolona, Zachariáše, Jakuba a
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jiné. Také hora pohoršení se ukazuje,
na. níž Salomon obětoval modlám v
stáří svém. Navštívil jsem též zeď bě
dování, která jest zbytkem ze slavného
chrámu Šalamounova a v pátek zde židé
sedávají oplakávajíce dřívější svou slávu
hlasitě. Byl pátek a bylo tu na sto židů
v dlouhých kaftanech s kadeřemi krouž
kovými na uších, jako vídáme polské ži
dy choditi. Všichni se modlili hlasem ža
lostivým, čelem do zdi bili, prosíce svého
Jehovu, aby jim starou slávu navrátil.
Jak jsem zvěděl v klášteře poutnickém
přichází z Evropy do svaté země prů
měrně asi dva poutníci denně a nejvíce
jich kdy přišlo 21; nejvíce poutníků
přichází z Itálie a pak z Německa, Slo
vanův málo.
Pomeškání mé v svaté zemi trvalo 14
dní a pak musel jsem starati se o nějakou
práci a výživu, neb prostředky mé byly
vyčerpány na dobro. Od konsula rakou
ského jsem obdržel na pomoc 2 zl., kte
réž pravil budou na mé obci domácí žá
dány cestou úřadní zpět. Rozloučil
jsem se s Jerusalemem a odebral se s
druhem svým do Jaffy počká*· na loď.
Bylo právě 20. února. Zde jeden čeka
jící navrhl, abychom šli do sousední
dědiny na masopust. Šli jsme a ocítili
jsme se v malé dědině německé, kde se
usadilo asi 200 wuertenberských protes
tantův, kteří přišli sem z náboženského
popudu založiti osadu a ukázati dobrým
příkladem obyvatelstvu zdejšímu, jak
prací a pílí mohli by zde dobré živobytí
míti a jak by se žebrácký a lupičský ten
pronárod zde nechal „zčlověčiti”.
Když jsme tu seděli při pohárku vína
a kousku chleba na spůsob evropský pe
čeného, lahodilo nám to velice. V tom
přistonpí k nám jeden Němec s otázkou,
zdali mezi námi jest nějaký stolař, že
by proň měl práci. Přihlásil jsem se a
přijal jsem s radostí u něhpráci. Pomeškal jsem tu čtyři týdny a přivydě
lal jsem si něco na cestu. Poznal jsem
tu statečné a pilné osadníky naproti le

nivému a ničemnému lidu domácímu.
Jest to radosť pozřiť na ty zahrady Něm
ců zdejších a na úrodná jich role; pome
ranče zrají od září do dubna; zimy tu
není; čerstvé zemáky měli jsme na
Řehoře (12. března) a za šesták jsem
kostal 20 pomerančův Čerstvě se stromu
utržených. Toto všechno má ten arab
ský lid před očima, ale nechá úrodné
pole ležeti ladem, toulá se a žebře,
loupí a krade a to muži, ženy i děti bez
rozdílu.
Cesta z Jaffy do Beyruthu trvá asi
24 hodiny; já si koupil lístek a. ostat
ních dost málo už zbývajících peněz
schoval do kapsy pro budoucnost; pokr
mů jsem málo s sebou bral pro o, že na
krátkou cestu se to nevyplatí; ale byla
osudná ta cesta pro mne. V noci museli
jsme napalubě spát; já si rozbil mou lá
hev s potužujícím nápojem naplněnou,ale
oželel jsem to, avšak to nebylo vše. Při
tlaku zlodějského národa některý sáhnul
do mé kapsy a mysle snad: co je tvé, to
je též mé, vytáhnul bez mého pozoro
vání mou peněženku a třeba málo obsa
hovala, přece to bylo celé mé bohatství.
Já o tomto ještě nic nevěděl. Loď naše
zastavila si v 8. hodin večer asi míli od
města, kde už čekali Arabové s člunky
na pocestné, já vzal vak a ubíral se k
člunku v naději« že tu něco strčíme me
zi zuby, sedneme do člunku a plavíme k
městu. Arab ustane a žádá přeplavného, které asi půl franku mělo stát. Já
sáhnu do kapsy, hledám z jedné do dru
hé, kde nic tu nic. Jaké to bylo potě
šeni, já mezi docela cizým národem, ani
slovem nemoha se dorozumět, anipřítelíčka, ani babky v kapsy. Arab vida
moje prázdné kapsy, začal nadávat, ač
já z toho nic nerozuměl, konečně se
rozhodnul a vzal můj cestovní váček, v
kterém jsem si rozličné pamětnosti a něco
mých šatů uschovával. Byl jsem tedy
bankrupt, v městě nás vysadil a já co
teď? Noc r.a krku, břicho prázdné, o
řeči ani slechu. To byla moje strašná
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otázka. Stojím a čekám, co se mnou
bude. Tu přijde náš převozník ke mně
chytne za límec, má vak můj na rameně
pověšený a tahá mne, abych šel s ním.
Šli jsme kus cesty a zavedl mne do jed
noho domu (čtenářům už tyto domy jsou
známé). On promluvil k jednomu sta
rému mužovi v arabském kroji obleče
nému, já myslel, že to bude nějaký radní.
Tento začal na mne po němečku, neb byl
to arabský žid, já mu pověděl, co se
stalo, on vzal můj vak do zálohy. Ptám
se jestli tam mohu přenocovat. O, ano!

se k němu a oslovil jsem ho o práci, od
pověděl, že žádnou nemá; já mu pově
děl, co se se mnou stalo a žádal ho o
pomoc; z počátku jaksi nechtěl věřiti,
když ale viděl plné oči slzí, které se ni
jak udržeti nedaly, tu mu srdce změklo
a dal mi jeden frank (asi 20 centů). Já
byl bohatší než Vanderbilt. První mí
sto bylo k pekaři, ne ale do chuti se
najísci, nýbrž jen takřka oblíznout. Sel
jsem zase k mému židovi, zaplatil za
nocleh a vyměnil vak a zbyly mně asi 2
centy, za toto všecko koupil jsem ještě

Hora Libanon.

byla odpověď. A kde tedy? Zde na
zemi, ukázal. Já ulehl na holou ka
mennou zem, čekaje netrpělivě rána;
ráno se přiblížilo, já vstal a šel do mě
sta, ale když jsem šel okolo pekařských
krámů, jak se mi zuby hýbaly; moje
největší žádost byla, kdybych nějakou
poctivou cestou mohl kus ať černý jak
-chce, toho chleba dostati, ale žádost by
la marná, já musel se uspokojiti jinou
žádostí. Měl jsem ještě z Cařiaradu
adresu na jednoho švédského truhlářské
ho mistra, který tam už byl dlouho osa
zený a mluvil fněmecky; i dostal jsem

I

chleba a byl jsem asp m na krátký čas
uspokojen; co ale teď? Práce nebyla,
peníze též ne! Já došel k rakouskému
konsulovi (toto je na východě v obyčeji
jít ke konsulovi o podporu), na neštěstí
nebvl doma. Já zarmoucený vrátil se
a měl přijít odpoledne zas; přišel jsem
na náměstí, sednul na kámen, podepřel
hlavu rukama a dělal plány. Najednou
slyším hlas: , ,Hej du, komín her!” já za
radován se ohlížím odkud to jde, nevi
děl jsem ale žádného Evropanu podob
ného člověka; hledám okolo, odkud hlas
přichází, konečně vidím dva městsky
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oblečené Araby, kývající ňamne, abych
šel k ním; já jdu, přijdu k ním a jeden
se mne ptá: ,,Wie geťs?” já začal na něj
německy, ale on nerozuměl víc ani slo
va, ptal se, jest-li umím arabsky? ne!
řecký? ne! itálsky? ne! až naposled fran
couzský? tedy ano! Já mu pravil, co
je se mnou, odpověděl: ,,Pojď se mnou
já ti zaopatřím práci.” Myslete mou ra
dost. Šli jsme ulicemi a přišli jsme do
truhlářské fabriky (čtenáři jsou už zná
mí s arabskými fabrikami), páni mluvili
něco arabsky, já házel očima po fabrice,
divná to fabrika, myslím sobě. Pan
mistr promluvil na mne francouzský.
Ptal se co umím dělat atd., tedy abych
začal dělat. Já na plat ani nemyslel,
ale dím mu, když chce abych mu dělal,
musí mi dát jíst. Hned křičel na kluky
a už utíkali, přinesli dva koláčky arab
ského chleba (chobus). Jsou to koláčky
asi 6 palců v průměru a asi čtvrt palce
tlusté, kousek asi 2 unce sýra a sklenku
vína. Arabský národ velmi málo jí, a
proto se vysmívají Evropanům pro jejich
velké žaludky. Arabi počítají dle chobusů (koláčků) kolik jeden sní, jak velký
jest jedlík; obyčejná míra je 2 chobusy
a asi unce sýra, aneb jednu syrovou okurku, jedno na oleji smažené vejce, aneb asi 2 tucty vařených bobů. Arabi
žádné kuchyně nemají, místo té mají z
hlíny usušený hrnec, asi jak květník,
díry na straně, to naplnéjí dřevěným uhlím, vyloží na ulici a vaří aneb smaží
na ulici pro jednu rodinu asi pintu bobů,
potom vodu slejí a poleji citronem a olejem, jiného omastku nepotřebují.
Arabský restaurant má všecka jídla
na ulici v hrncích vyložená; kdo chce
jíst tak okusí, které mu chutná a z toho
si poručí, z talířku ale musí prsty jíst,
obyčejně ale trhá svůj chobus, ohne jej
na spůsob lžíce a nabéře naň a vstrčí do
úst.
To já polknul takřka bez kousání a
koukal co ještě přijde. K mému překva
pení byl to arabský oběd. To jsem si

polepšil, myslím sobě, když vždycky
lepší hledám. Tak tedy do práce. Chu
dák mistr měl tu rozdělaný roztahující
stůl, který snad za onoho času nějaký
Evropan začal dělat a nedodělal; čekali
tedy na mne; já dělal na stolu, přišel«
večer, Čekal jsem na večeři. Kluk při
nese zas dva pagáčiky, hlávku syrové
ho salátu a jedno na tvrdo uvařené
vejce, sklenka vína též nescházela. Já
to snědl, utřel ústa a šel jsem na pro
cházku. Na pekařské krámy jsem se
ale nesměl ani podívat, sic mdloby na
mne šly. Vrátil jsem domů, ulehl na
lůžko a druhý den zas jsem dělal.
Kluci okolo mne dělali si ze mne po
směchy, nářadí mi z ruky brali a já mu
sel být jim docela poddaný, neuměje s
nimi mluviti.
Tvrdá to zkouška pro mne. Snídaně'
zas takové, na oběd 2 koláčky, 2 pra
žené vrabce, kus hlávky syrového zelí a
víno. Mé tělo bylo každý den o libru
lehčí, vzdor tomu bylo ještě pro mé no
hy těžké, nebot při chůzi se mi kolena
podlamovala. Můj odporučitel mně na
vštěvoval každodenně a za dobrodiní,
které mně prokázal, chtěl abych malou
pěknou truhličku udělal; já k tomu při
volil, dal jsem si na tom záležet, nářadí
jsem si spořádal, jak to jen možné bylo,
abych mohl něco řezbařit. Já začal
dělat večer a v neděli a udělal jsem umělou skříň a z venku řezbařčinu. Jak
to bylo s tím nářadím možné. Arabům
to bylo něco nového, rozneslo se to po
městě co tam a tam za umělce dělá a já
měl v nedělích vždy návštěvy jako v
„cirkusu”. Arabové se namáhali se
mnou mluviti, co jen mohli a mne vy
chvalovali. Ale já necítil moc jejich
chvály. Dělal jsem tam asi 4 týdny,
naposled přišel ke raně také jeden fa
brikant a velmi přátelsky se mnou mlu
vil, naposled se mne ptá, jestli chci na
sklenku vína, já přivolil, a jestli chci
vidět jeho fabriku a já zvědavý šel s ním
a tu mne potěšilo, když jsem uhlídljeho

Údolí řeky Jordánu.
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fabriku (?). Bylo to hezčí místo, nežli
kde já dělal, potom dal mi otázku, jestli
chci pro něho dělat, že mi dá 4 franky i
na den. Já to skvělé nabídnutí přijal a
poněvadž můj vytahující stůl jsem vyle
štil jako zrcadlo, měl moc diváků, řezbařčina Arabům byla velká novota,
jméno moje bylo v celém městě na prv
ním stupni. Město toto mělo asi 15,000
obyvatelů. Když jsem ale chtěl první
místo opustí ti a do nového se odebrati,
tu nastal rámus a nechtěli mne pustit,
namlouvali a slibovali, ale nic naplat,
já už měl vyhráno. Když dále nemohli,
můj mistr řekl, když umne nechceš dělati, pojď já ti ještě lepší místo obsta
rám. Šli jsme k Němcovi, já se už cítil
šťastným Člověkem. S Němcem šli
jsme k Italovi a vedli mne jako presi
denta. Dílna Itala byla ještě hezčí, než
všecky a já dostal zas 1 frank více. —
Bylo to už 5 franků na den. Mistr mi
zaopatřil evropský hotel, dal mi nové
nářadí a já začal dělat. Předešlá má
síla se mi vracela. Já psal pro kufr do
Cařihradu, ten přišel, můj Ital jej vy
platil, já mu potom ukazoval pařížský
nábytek, výkresy a on si vybral kus,
který se má dělati. Já to začal, dostal
jsem celou právomoc v dílně, kluci a
dělníci mne museli poslouchat a Ital
pravil, když nebudou poslouchat, abych
je laťkou změřil od prvního do posled
ního. Němec chodil navštěvovat, každý
den. Byl to švagr Itala a on dělal
tlumočníka. V neděli já se vystrojil
jako hrabě a změnilo se všecko, tak že
kteří mne už od počátku znali, mi po
klony řezali a v;ecko utrpení zmizelo.
Když byla práce hotova, mistr ji vysta
vil před dílnu, diváků bylo dost a kupec
se také hned našel; můj mistr dal mi
potom mimo platu 2 napoleony (asi $8)
diskrecie, já se seznámil s evropskými
kupci, kteří jsou nejvíce Švýcaři, bylo
jich tam asi deset. Já se potom naučil
arabsky a italsky a zdržel jsem se tam
dva roky. Byl tam též jeden Čech

dělník s kt rým jsme si udělali výlet
do venkova, totiž na horu Tábor do
Nazaretu k Tiberiasu na Jezero Genezaret a k Jordánu. Césty tam žádné ne
jsou a podobně žádné vozy; těžké věci
se pronášejí na velbloudech a místo
fiakrů jsou oslíci, které poslední jsme
si najali i jednoho vůdce jsme s sebou
vzali, asi za týden jsme se zase navráti
li do práce.
Byl tam též jeden truhlářský pomoc
ník Němec, jistý Karel Herman; on
tam začal vyráběti cihly, aledařiti se mu
nechtělo, proto že tam nemají na to
tolik potřeby; tak ztratil u toho hodně
peněz a vyprodal. Já se ho ptám co
teď zamýšlí dělat? Odpověděl, že půj
de do Ameriky do Chicaga. Toto do
stalo velké jméno skrze velký oheň a
já mu pověděl, že půjdu s ním. Asi
za dva dni už jsme seděli na lodi a
pluli cestou k západu. Bylo to roku
1871 asi v říjnu, přivezli nás zase do
Egypta, kde jsme museli čekat na
angkckou loď, která ná° měla odvéztido
Anglicka okolo ostrovů Malty, Sicílie,
Španělska; zkrze Gibraltar, okolo Portu
galska a šťastně jsme se dostali do Li
verpoolu, kde jsme asi týden čekali na
loď, která nás měla odvézti do nového
světa.
Mořskou cestu popisovat nebudu,neb
ji ze zdejších obyvatelů každý zná.
V New Yorku jsme se zastavili dva dni
a tu se nám zas malá nehoda stala. Já
už byl docela bez jediného centu, přece
chtěje do Chicaga, požádám mého spo
lucestujícího Karla Hermana, který je
ště asi 200 dollarů měl, aby mi pomohl,
což on udělal.* My nakoupili potravin
na cestu, měli jsme večer potm ě odejet,
V Castle Gardenu naložili jsme zavaza
dla na vůz a my za vozem měli utíkat
k železniční stanici. Já měl potraviny
můj soudruh měl známky (checks) od
zavazadel, peníze si ale dal do kufru a
nenechal ani centu v kapse. My v
hlučných ulicích New Yorku utíkali za

Jezero Genezaretské a Magdala.
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vozem a můj soudrul/jHerman kdvž . jsem na ni’doplácet, odhodlal sem se jí
jsme byli na stanici, se nedostavil, hle prodat a tu jsem ztratil asi $ 1,400, ne
dám, koukám a nic. Vlak se hnul, míly sice na pozemku ale na zařízení, dům
soudruh nic a nic. Bylo to překva
mi shořel při prérijních požárech, při
pení pro mne, vědoucího, že nemá pe
něz a já též ne. Co teď dělat ? My utí tom i stroje, dobytek postaral a tak
kali na první stanici a kdo se tu dostaví vzalo všecko zkázu. Na to jsem si kou
můj soudruh celý spocený a bylo to na pil dům v Chicagu, kde se vždy od
nový rok 1871-2, když mrzlo jen piště mého příchodu zdržuji. Pak roku 1875
lo. Jeli jsme bez dalších nehod do jsem se oženil, našel jsem si z mých
Chicaga, on tam trefil na nějakého prvnějších známých Cechů roztomilou
Němce, kterého se ptal, £kam má jít, žínku, máme již 4 dítky, nejstarší nám
ten ho vzal na pouliční dráhu, zaplatil zemřelo a těšíme se blaženému domovu.
za něj a tak ho na pravé místo dopravil. Já dělám už 12 let v jedné továrně u
V Chicagu jako každému zelenému šlo A. H. Andrews & Co., kde sdělávám
Dám zle, můj soudruh platil za mne 9 vzorky a nové vynálezy, jsem dobře
týdnů ztravu, což já mu potom všecko placený, zahospodařil jsem něco jmění
zaplatil a pak jsme dostali práci, na a v krátkém čase míním si koupit mapřed ne moc výdatnou, pak ee polepšo- : lou farrričku ve Wisconsinu a se usadit
valo, já začal pokračov tav krátký Čas na pohodlném živobytí a děkovat naši
jsem mého soudruha předběhnul. Já po nové vlasti za vysvobození mne z nouze
tom koupil farmu, na kterou jsem osa a poskytnutí svobody, jaké jsem nena
dil jednoho z mých krajanů, když se lezl ve všech Čtyřech dílech světa, kte
mi to nevyplácelo, ba vždy ještě musel ré jsem procestoval, rovné.

Opravy k životopisu p. Jana Mikuleckýho, v Caledonii, Wis.
V loňském ročníku vloudily se do živo- I
topisu p. Jana Mikuleckýho některé chy
by, které by přispívatele toho mohly přivésti v nedobré světlo u jeho spolurodákůj kteří s ním pracovali, aneb by
mohly nésti znak překroucení, jemuž arci
pan přispívatel jest cizím a proto uznali
jsme za dobré chyby tyto v následujícím
opraviti. Píše nám o tom: Kdo se mnou
přijel? Tam stojí Peterka Jan a zatím
mělo státi Peťura Josef, pak na místo
Půlkrábek Jan má státi František. Pak
co se týče našich spolků, stálo tam, že

jsem já založil “Slovanskou Lípu”, což
není správně, mělo státi, že v těch letech
jsme všichni zde bydlící založili spolek
ten. I to je omyl že ta Lípa, ku které já
náležel, postavila školu, neb naše Lípa sta
věla kostel a druhá stavěla školu; k tomu
se ještě přidala nějak fara, kdežto zde do
sud žádná fara není a neb via. Buďte tak
laskaví a opravte to budoucně, neb by
mi mohly omyly ty udělati špatné jméno v
mém okolí a já vím, že dobré jméno jest
lepší nežli to největší bohatství.
Ná zdar!
JaiiMikulecký.

MCDCKinY Cena jedné sbírky čili jednoho ročníku v obálce 80 centů. Každý ročník
IYIľIIľIiU I i oblíbených „MEREND” přináší bohatou sbírku deklamatorních a zpěv

ních kusu, které se vesměs s úspěchem provozovati dají v každé společnosti. — Humor a
veselost sílí zdraví člověka a nám Čechům jest toho zajisté potřeba. Objednávky buďtež zasýlány na Aug. Geringera, 463 So. Canal St., Chicago, 111.
-o.
Devět ročníků na sKlačlě » ■

Nazareth

NΑŠΕ OBRÁZKY.
P. Grover Cleveland, (ku str. 32.) president
•Soustátí Amerického a sl. Frank Čiara Folsomova byli 2. června oddáni v Bílém domě
ve Washingtonu u přítomnosti malé pozva
né družiny tajemníků kabinetních, jejich
manželek a 12 příbuzných nevěstiných. Pre
sident jest 49 a manželka jeho 22 roků. Ona
byla důkladně vychována ve školách a jest
ženou příjemnou i hezkou, majíc zvláště
krásná ústa á bradu, oči modré a vlas hně
dý. P. Cleveland byl už hlavou města Buffalo, hlavou státu New Yorku, hlavou náro
da Soustátí a všude dobře v povinnostech
obstál. Má teď před sebou nej těžší povin
nost životní, kterou si ponechal až na po
hled, státi se hlavou rodiny a pozná, že jest
to nejvznešenější a nejtěžší povinností člo
věka a když i v té obstojí s takovým úspě
chem, jako ve všech dřívějších, bude ještě
šťastným v rodině své.
Slečna Rose Elizabeth Cleveland. (Ku str. 35).
Slečna R. E. Cleveland, sestra nynějšího pre
sidenta a bývalá paní Bílého domu, jest
nejmladší z devíti dítek. Narodila se ve Fayetteville. N. Y., a záhy na to rodičové její
odstěhovali se do Clinton, blíže Utica,N. Y.,
v roce 1853, kde otec její byl pastorem v ko
stele presbyteriánském. Když jí bylo asi
sedm roků, zemřel otec, a malá Elizabetha
poslána byla do semináře, kde se jí dostalo
vzdělání a kde nade všechny jiné spolu žáky
ně důvtipem vynikala. Později stala se uči
telkou a po dvou letech stala se principálkou školní v Lafayette. Později měla svoji
soukromou školu, a přednášela na rozličných
místech. V roce 1882 její stará matka ze
mřela, a nadaná žena tato ač zarmoucena,
přece jen seznala, že tím více může se nyní
věnovati pracím literárním.

zmíněnou knihu napsal také svazek pod ná
zvem „Specimen days and Čollection.” Žije
I v malém domku, který nedávno zakoupil v
1 Cambden N. J. při Delaware. Ač jest ochroI men a vypadá mnohem starší, nežli jest,
' píše neustále pomalu a uchovává si pružnost
I svého ducha a veselost potřebnou ku zdár■né práci.

Morrison K. Waite, (ku str. 39.) nej vyšší
soudce Soustátí získal si ve vlasti své po' věsť, na kterou může býti skutečně hrd. Je' ho služby co právního rádce Soustátí před
i soudnou stolicí mezinár. v Ženevě v 1871 a
1872 získaly mu uznání co nejpřednějšího
právníka své doby. — On byl narozen v
Lynn, Conn., 29. list. 1818. Jeho otec byl
také rozen v městečku onom, byl vynikající
právník své doby. Mladý Waite byl poslán
do koleje Yale a vystudoval v ní v 1837. Pak
studoval se svým otcem práva a byl připu
štěn před soudy. Odstěhoval se pak do Mamee City O. a vstoupil do spolku' se Sam.
M. Youngem. Pak se spolu přestěhovali do
Toledo, O., kde měli větší pole činnosti. V
1849 byl Waite poslán do sněmu státu, v
1871 a 1872 sloužil v Ženevě co spolkový
právník při komisi a v 1873. by předsedou
ohioského ústavodárného sjezdu v Ohio. V
1874 byl od Granta jmenován vrchním soud
cem spolkovým a tu se vždy vyznamenal ne
stranností svých rozhodnutí velice. Zdráhal
se sloužiti při; volební komisi v 1876.' V po
litice jest sudí horlivým a důsledným repu
blikánem, ále jest prázden vší úzkoprsosti
stran nické.

Walt Whitinan. (Ku str. 37.) Walt Wliitman se narodil v Iluntingtonu, L. I. 31. květ
na 1819 a bude tedy brzo 66 roků stár. Vy
rostl v New Yorku a v Brooklynu a měl jen
obyčejné školní vychování. Co mladík pra
coval v tiskárně. V 1855 započal pracovati
na svých ,,Stébla trávy“ (Leaves of Grass) a
dokončil to v 1882. Za doby války občanské
nalézal se Whitman co dobrovolník mezi
ošetřovateli nemocných a raněných v poli a
počítá, že ošetřoval na 100.000 nebohých vo
jínu, nakládaje se všemi stejně, ať byli se
veřané neb jihané. Této namáhavé práci
podniknuté připisuje ochromení částečné, i
kterým trpí a ač jest oprávněn na výslužbu, ■
přece zdráhá se stále zadati o ni. Mimo

Geronimo, náčelník apačský. (Ku str. 41.)
Kmen Apačů Chiracahua, jest snad ten nej
horší a nejdivočejší kmen indiánský, nalé
zající se. pod mopí Strýce. Sáma. Rozhořče
ní proti ním a jích žloČiúůín šeTák rozmohlo,
že% osadníci a pasáci v Arizoně a Mexiku se
spojili a počali proti nimi vésti válku s úmy
slem, vyhladili je. Jich náčelníkem nyní
jest Geronimo (čti Ilejronýmo), polokrevný
Mexikán, jehož Apačové unesli ještě co ma
lého chlapce z Mexika při jednom z jich čet
ných výpadů loupežných. Jsa takto pod
dozorem Indiánů, není divu, že seznámil se
se všemi jejich plány a potřebami, a když
se byl stal jedním z jejich náčelníků, měl za
učitele známého Cochise, tudíž jest zcela
přirozeno, že dostal sběhlost v každém ohledu indiánského válčení. Geronimo byl v září
1886 zajat geii. Milesem.
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JefTerson Davis. (Ku str. 43.) Davis naro být přítomen v posledních okamžicích. Wil
dil se dne 3. června v roce 1808 v Christian, liam II. byl nejstarším synem Commodora
Co., Kentucky. Otec jeho později odstěho Vanderbilta a rozen byl roku 1821. Obdržel
val se do Mississippi a mladý Jeff poslán jenom prostředního vzdělání školního, na
byl do vojenské akademie ve West Point, čež odebral se na farmu na Long Islandu,
kde odbyl studia s tím největším vyzname kterou počal vzdělávati. Otec nepovažoval
náním. Vrátiv se bojoval v několika bitvách nejstaršího syna svého za mladíka příliš na
proti Indiánům, načež složil hodnost vojan- daného a také si ho valně nevšímal. Však
skoií, věnoval se životu venkovskému a po když tento ujal se kleslé longislandské drá
jal za choť sl. Taylorovu, dceru pozdějšího hy a zvelebil ji tak, že přinášela užitek, byl
presidenta Taylora. Zaměstnával se hlavně tatík upozorněn na svého synáčka a od té
pěstováním bavlny až do roku 1848, když doby stal se William jaksi společníkem své
súčastnil se činně politických zápasu. Byl ho otce. Williamovi podařilo se tak získati
zvolen do domu zástupců a bral čilého podí si důvěru otcovu, že když tento v roku 1874
lu na debatách. Když vypukla válka Mexi zemřel, odkázal veškeré jmění jemu. Přáte
ka, byl ustanoven co důstojník v tnexickém lé se sice chtěli soudit. Však chytrý dědic
sborn dobrovolníků a bojoval pod gen. Tay- je dovedl upokojiti. Starý Commodore zane
lorem v těch nejprudších bitvách. Po skon chal zde asi 100.000.000 dollaru jmění, které
čení války byla mu nabídnuta hodnost bri za několik málo roků vzrostlo přičiněním
gádního generála, však Davis nepřijal, byl Williama na 200.000.000 dollarů. William
v r. 1847 zvolen do senátu za stát Mississip Vanderbilt byl postavy vysoké a silné, vze
pi a byl předsedou výboru, pro záležitosti zření nepříjemného, člověk nespolečenský a
vojenské. V roce 18-51 vzdal se místa Svého řeč jeho byla drsná.
v senátu a pracoval horlivě pro kandidáta
Mme. Anna Judic. (Ku str. 49.) Loni vy
presidentství Pierce-a, který též byl zvolen
a ustanovil Davise za ministra vojenství. V stoupila v New Yorku na americký břeh
roce 18-59 byl Davis opět zvolen do senátu, jedna z nejproslavenějších hereček nynější
však po zvolení Lincolna vzdal se opět mí doby, Mme. Anna Jndic. Americké peníze
sta svého a jakmile vypukla válka a jižní již přilákaly celou spoustu umělců evrop
státy se odtrhly od států severních, byl Da ských do země této a nejposlednější z těch
vis zvolen za presidenta konfederace jižní jest tato herečka, která však nečiní takové
na šest roků. Po skončené válce byl Davis nesmyslné požadavky, jako na příklad Sarah
zatčen vojskem severním a držán ve vazbě, Bernhardtova. Judic jest herečkou vyško
však byl později propuštěn. Od té doby žije lenou, mimo jeviště však osobou velmi do
v soukromí a vydal dílo „Rise and fall of máckou. Praví se o ní, dokud její manžel
žil, že když navrátila se v noci z divadla ob
Confederacy.“
dařena věnci, drahokamy a jinými dary,
Sir Stafford Nortlicote. (Ku str. 4-5.) Staf
sedla ke stolku a spravovala punčochy. To
ford Northcote, vynikající vůdce strany to- samé však vypráví se o i tragedce českého
ryů v Anglii, narodil se dne 27. října 1818. původu paní Janouškové. Mme. Judic jest
Základ k jeho vzdělání položen mu byl v dosud dosti mladá a krásná, tak že ameri
Eton, v Balliol College v Oxfordu. Býval čtí kavalíři na nějaký čas zapoměli na Mme.
osobním tajemníkem Gladstona, když vyni Langtry a zabývali se tímto hostem.
kající ten státník byl presidentem bursy
Generál Robert Toombs. (Ku str. 51.)
(1843—1845). V roce 18-51 zdědil rodinný titul,
jakož i jmění a od roku 185-5 do roku 1857 Toombs narodil se v roce 1810; navštěvoval
zastupoval v parlamentu Dudley, byv zvo universitu v Georgii a v každém oboru vědy
len stranou konservativní. Později stal se vynikal nade všechny své spolužáky. V r.
sekretářem v odboru finančním a později 1830 již připuštěn byl co právník před soudy.
zvolen byl sám za presidenta bursy. Od ro Později súčastnil se několika šarvátek s
ku 1867 až do 1868 byl tajemníkem státním Indiány, zasedal v zákonodárství státu
Georgia a posléze poslán byl do senátu, v
pro Indii.
roce 1853. Jakmile Georgie prohlásila se pro
William H. Vanderbilt. (Ku str. 47.) Wil- odštěpení od unie, vzdal se Toombs svého
liam II. Vanderbilt, nejbohatší člověk v místa v senátu. Byl též nějaký čas mini
Americe, rozloučil se na vždy se světem dne strem války při vládě Jeffersonově, však
8. prosince 1885, v New Yorku, byv stižen jedinou snahou jeho bylo stát se presidentem
mrtvicí právě když radil se s panem Garet- jižní konfederace. -Nedočkal se toho a po
tem o prodloužení dráhy Baltimore Ohio až pádu jihu odebral se na cesty. V prosinci r.
do New Yorku. Smrt jeho přišla neočeká 1885 těžce onemocněl, a smrt v lednu 1886
vaně? tak že ani žádný z jeho přátel nemohl skončila jeho dobrodružný a pestrý život.
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p WilliamTM. Evarts. (Ku str. 53.) Jéden z
nejznamenitějších občanů Soustátí jest W.
M. Evarts, který třeba zarytým jest republi
kánem, je přece u veliké vážnosti také u
svých protivníků politických. Pochodí z
Massachusetts, kde jeho otec byl vynikají
cím kazatelem. Narodil se v Bostonu v 1818
a vystudoval kolej Yale v 1834. Studoval
pak práva a byl připuštěn před soudy v 1840.
Zavedl si obchod právnický v New Yorku,
kde stal se známý pro svou právní učenost
a vydělával velice. Když se strana republi
kánská zakládala, byl jeden z prvních za
psaných členů její. V době, když byl pre
sident Johnson obžalován ú řádně, byl hlav
ním jeho rádcem. Byl gen. Grantem poslán
co zástupce nároků Soustátí před smírčí
stolici v Ženevě v zájmech lodě Alabamy.
Byl pak hlavním právníkem zastancem Bee.chera v jeho při s Tiltonem v 1875. V 1877
zastával republikánskou stranu před voleb
ní komisí. Hayes pozval jej k sobě za tajem
níka zahraničního.
Captain W. L. Conch (ku str. 55.) stal se
minulého roku prominentní osobou .po celé
zemi, neb on byl vůdcem oněch pověstných
osadníků tak zvaných ,Oklahoma Boomers.”
Když vláda Arthurova chýlila se ku svému
konci, byla upozorněna na to, že lidé tito
počínají do indiánského území tohoto vnikati, ano někteří že již tam své domoviny
založili. Captain Coucli postavil se v čelo
tlupě, která nazývala se jmenem „boo
mers” a s vozy a vším nářadím vydal se též
na cestu do Oklahomy. Na vozích měli na
psáno: „Going west by thunder.” Vláda
však byla toho náhledu, že území, které vyhraženo bylo pro Indiány, má býti též pro
ně zachováno a boomerové tušili, že až na
stoupí nová vláda, uzná jejich práva. Však
president Cleveland byl přísnější v zápovědi
Stěhovati se do indiánského území nežli
sám jeho předchůdce a vojsko posláno býti
muselo do Oklahomy, aby zamezilo dalšímu
osazování se tam bělochů.
T. J. Powderley. (Ku str. 57.) Powderly
narodil se v Carbondale, Pa., v r. 1849. V
mládí učil se v strojnické dílně a všechen
prázdný čas věnoval vyučování se stroj nictví. Když byl 19 roků stár, přistoupil k
unii strojnické v Serantonu a stal se pozdě
ji předsedou organisace této. Za 10 roků
na to přistoupil k č. 16 Rytířů práce a byl
korespondujícím tajemníkem. Jeho půso
bením se organisace tato hlavně rozmohla.
V roce 1877 kdy dělnické hnutí bylo v zemi
této na nej vyšším stupni, byl dělníky zvo
len za mayora Scrantonu, později zvolili jej
#ase demokraté do toho samého úřadu,

I načež při třetí volbě opět zvolila jej strana
lidu. Rodina jeho pochází z Irska.
Edwin Booth. (Ku str. 59.) Edwin naro
dil se v Baltimore roku 1833 a již záhy jevil
velkou náklonnost k divadlu, což jest zcela
přirozené, neboť otec jeho Junius Brutus
Booth byl hercem vynikajícím a celá rodina
věnovala se divadlu. Když mu bylo šest
nácte let, vystupoval již ve větších úlohách
a po smrti otce svého převzal všechny par
tie, hlavně hrdiny Shakespearovy.
Alexandr I. (Ku str. 61.) Alexandr I., bý
valý kníže bulharský narodil se v roce 1854.
Jeho matka byla dcerou bývalého polského
ministra války a stala se chotí hessenského
prince. Alexandr byl druhým synem, starší
jeho bratr vstoupil do námořnictva anglické
ho. Během rusko-turecké války sloužil Alex
andr při štábu rumunského prince Karla,
súčastnil se oblehání Plevna a s generálem
Gurkou překročil Balkán. Později zvolen
byl za knížete bulharského ale v srpnu 1886
byl shozen a vyhnán a pak se sám koruny
vzdal a šel domú k tatíkovi.
Hon. Geo. Baneroft.
(Ku str. 63.) Dne
27. dubna, 1886 odbýval se třetí sjezd ameri
cké historické společnosti, jejímž presiden
tem jest Ilon. Baneroft. Společnost tato
čítá mezi své členy na slovo vzaté učence
americké i evropské. Baneroft narodil se
ve Worcesteru, Mass. v r. 1800. V r. 1812
vstoupil do' university Harwardovy, kde gra
duoval již v r. 1817. Po vystoupení z univer
sity odebral se do Evropy a studoval v Ber
líně. V Evropě zdržel se pět roků a učinil
si známost se všemi vynikajícími učenci.
Vydal deset dílů historie americké, které
budí pozornost svou obsáhlostí a svědčí o
znamenité píli spisovatele. V r. 1871 byl též
vyslancem americkým v Prusku, však byl
brzy odvolán na svoji žádost. Nyní žije ve
Washingtonu, D. C. a leto tráví vždy v
Newportu.
Královna Kristina. (Ku str. 65.) Španělská
královna Kristina, byla druhou ženou špa
nělského krále Alfonse. Sííatek tento uza
vřen byl spíše z ohledů politických, však
manželství to nebylo příliš šťastné, jelikož
Alfons zdědil po matce velikou náklonnost
k hromadnému milování, což se nové králov
ně nelíbilo. Jeden čas byla mezi králov
skými manželi taková roztržka, že bylo se
co obávati veřejného škandálu, a ten zamézen byl jen zakročením přátel obou stran
Kristina jest dcerou arcivévody Karla Fer
dinanda rakouského. Po smrti manžela své
ho ustanovena byla regentem a její sy.
náček jest následníkem trůnu španělského.
Kristina nevyniká krásou tělesnou a dle
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JefTerson Davis. (Ku str. 43.) Davis naro být přítomen v posledních okamžicích. Wil
dil se dne 3. června v roce 1808 v Christian, liam II. byl nejstarším synem Commodora
Co., Kentucky. Otec jeho později odstěho Vanderbilta a rozen byl roku 1821. Obdržel
val se do Mississippi a mladý Jeff poslán jenom prostředního vzdělání školního, na
byl do vojenské akademie ve West Point, čež odebral se na farmu na Long Islandu,
kde odbyl studia s tím největším vyzname kterou počal vzdělávati. Otec nepovažoval
náním. Vrátiv se bojoval v několika bitvách nejstaršího syna svého za mladíka příliš na
proti Indiánům, načež složil hodnost vojan- daného a také si ho valně nevšímal. Však
skoií, věnoval se životu venkovskému a po když tento ujal se kleslé longislandské drá
jal za choť sl. Taylorovu, dceru pozdějšího hy a zvelebil ji tak, že přinášela užitek, byl
presidenta Taylora. Zaměstnával se hlavně tatík upozorněn na svého synáčka a od té
pěstováním bavlny až do roku 1848, když doby stal se William jaksi společníkem své
súčastnil se činně politických zápasu. Byl ho otce. Williamovi podařilo se tak získati
zvolen do domu zástupců a bral čilého podí si důvěru otcovu, že když tento v roku 1874
lu na debatách. Když vypukla válka Mexi zemřel, odkázal veškeré jmění jemu. Přáte
ka, byl ustanoven co důstojník v tnexickém lé se sice chtěli soudit. Však chytrý dědic
sborn dobrovolníků a bojoval pod gen. Tay- je dovedl upokojiti. Starý Commodore zane
lorem v těch nejprudších bitvách. Po skon chal zde asi 100.000.000 dollaru jmění, které
čení války byla mu nabídnuta hodnost bri za několik málo roků vzrostlo přičiněním
gádního generála, však Davis nepřijal, byl Williama na 200.000.000 dollarů. William
v r. 1847 zvolen do senátu za stát Mississip Vanderbilt byl postavy vysoké a silné, vze
pi a byl předsedou výboru, pro záležitosti zření nepříjemného, člověk nespolečenský a
vojenské. V roce 18-51 vzdal se místa Svého řeč jeho byla drsná.
v senátu a pracoval horlivě pro kandidáta
Mme. Anna Judic. (Ku str. 49.) Loni vy
presidentství Pierce-a, který též byl zvolen
a ustanovil Davise za ministra vojenství. V stoupila v New Yorku na americký břeh
roce 18-59 byl Davis opět zvolen do senátu, jedna z nejproslavenějších hereček nynější
však po zvolení Lincolna vzdal se opět mí doby, Mme. Anna Jndic. Americké peníze
sta svého a jakmile vypukla válka a jižní již přilákaly celou spoustu umělců evrop
státy se odtrhly od států severních, byl Da ských do země této a nejposlednější z těch
vis zvolen za presidenta konfederace jižní jest tato herečka, která však nečiní takové
na šest roků. Po skončené válce byl Davis nesmyslné požadavky, jako na příklad Sarah
zatčen vojskem severním a držán ve vazbě, Bernhardtova. Judic jest herečkou vyško
však byl později propuštěn. Od té doby žije lenou, mimo jeviště však osobou velmi do
v soukromí a vydal dílo „Rise and fall of máckou. Praví se o ní, dokud její manžel
žil, že když navrátila se v noci z divadla ob
Confederacy.“
dařena věnci, drahokamy a jinými dary,
Sir Stafford Nortlicote. (Ku str. 4-5.) Staf
sedla ke stolku a spravovala punčochy. To
ford Northcote, vynikající vůdce strany to- samé však vypráví se o i tragedce českého
ryů v Anglii, narodil se dne 27. října 1818. původu paní Janouškové. Mme. Judic jest
Základ k jeho vzdělání položen mu byl v dosud dosti mladá a krásná, tak že ameri
Eton, v Balliol College v Oxfordu. Býval čtí kavalíři na nějaký čas zapoměli na Mme.
osobním tajemníkem Gladstona, když vyni Langtry a zabývali se tímto hostem.
kající ten státník byl presidentem bursy
Generál Robert Toombs. (Ku str. 51.)
(1843—1845). V roce 18-51 zdědil rodinný titul,
jakož i jmění a od roku 185-5 do roku 1857 Toombs narodil se v roce 1810; navštěvoval
zastupoval v parlamentu Dudley, byv zvo universitu v Georgii a v každém oboru vědy
len stranou konservativní. Později stal se vynikal nade všechny své spolužáky. V r.
sekretářem v odboru finančním a později 1830 již připuštěn byl co právník před soudy.
zvolen byl sám za presidenta bursy. Od ro Později súčastnil se několika šarvátek s
ku 1867 až do 1868 byl tajemníkem státním Indiány, zasedal v zákonodárství státu
Georgia a posléze poslán byl do senátu, v
pro Indii.
roce 1853. Jakmile Georgie prohlásila se pro
William H. Vanderbilt. (Ku str. 47.) Wil- odštěpení od unie, vzdal se Toombs svého
liam II. Vanderbilt, nejbohatší člověk v místa v senátu. Byl též nějaký čas mini
Americe, rozloučil se na vždy se světem dne strem války při vládě Jeffersonově, však
8. prosince 1885, v New Yorku, byv stižen jedinou snahou jeho bylo stát se presidentem
mrtvicí právě když radil se s panem Garet- jižní konfederace. -Nedočkal se toho a po
tem o prodloužení dráhy Baltimore Ohio až pádu jihu odebral se na cesty. V prosinci r.
do New Yorku. Smrt jeho přišla neočeká 1885 těžce onemocněl, a smrt v lednu 1886
vaně? tak že ani žádný z jeho přátel nemohl skončila jeho dobrodružný a pestrý život.
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p WilliamTM. Evarts. (Ku str. 53.) Jéden z
nejznamenitějších občanů Soustátí jest W.
M. Evarts, který třeba zarytým jest republi
kánem, je přece u veliké vážnosti také u
svých protivníků politických. Pochodí z
Massachusetts, kde jeho otec byl vynikají
cím kazatelem. Narodil se v Bostonu v 1818
a vystudoval kolej Yale v 1834. Studoval
pak práva a byl připuštěn před soudy v 1840.
Zavedl si obchod právnický v New Yorku,
kde stal se známý pro svou právní učenost
a vydělával velice. Když se strana republi
kánská zakládala, byl jeden z prvních za
psaných členů její. V době, když byl pre
sident Johnson obžalován ú řádně, byl hlav
ním jeho rádcem. Byl gen. Grantem poslán
co zástupce nároků Soustátí před smírčí
stolici v Ženevě v zájmech lodě Alabamy.
Byl pak hlavním právníkem zastancem Bee.chera v jeho při s Tiltonem v 1875. V 1877
zastával republikánskou stranu před voleb
ní komisí. Hayes pozval jej k sobě za tajem
níka zahraničního.
Captain W. L. Conch (ku str. 55.) stal se
minulého roku prominentní osobou .po celé
zemi, neb on byl vůdcem oněch pověstných
osadníků tak zvaných ,Oklahoma Boomers.”
Když vláda Arthurova chýlila se ku svému
konci, byla upozorněna na to, že lidé tito
počínají do indiánského území tohoto vnikati, ano někteří že již tam své domoviny
založili. Captain Coucli postavil se v čelo
tlupě, která nazývala se jmenem „boo
mers” a s vozy a vším nářadím vydal se též
na cestu do Oklahomy. Na vozích měli na
psáno: „Going west by thunder.” Vláda
však byla toho náhledu, že území, které vyhraženo bylo pro Indiány, má býti též pro
ně zachováno a boomerové tušili, že až na
stoupí nová vláda, uzná jejich práva. Však
president Cleveland byl přísnější v zápovědi
Stěhovati se do indiánského území nežli
sám jeho předchůdce a vojsko posláno býti
muselo do Oklahomy, aby zamezilo dalšímu
osazování se tam bělochů.

T. J. Powderley. (Ku str. 57.) Powderly
narodil se v Carbondale, Pa., v r. 1849. V
mládí učil se v strojnické dílně a všechen
prázdný čas věnoval vyučování se stroj nictví. Když byl 19 roků stár, přistoupil k
unii strojnické v Serantonu a stal se pozdě
ji předsedou organisace této. Za 10 roků
na to přistoupil k č. 16 Rytířů práce a byl
korespondujícím tajemníkem. Jeho půso
bením se organisace tato hlavně rozmohla.
V roce 1877 kdy dělnické hnutí bylo v zemi
této na nej vyšším stupni, byl dělníky zvo
len za mayora Scrantonu, později zvolili jej
#ase demokraté do toho samého úřadu,

I načež při třetí volbě opět zvolila jej strana
lidu. Rodina jeho pochází z Irska.
Edwin Booth. (Ku str. 59.) Edwin naro
dil se v Baltimore roku 1833 a již záhy jevil
velkou náklonnost k divadlu, což jest zcela
přirozené, neboť otec jeho Junius Brutus
Booth byl hercem vynikajícím a celá rodina
věnovala se divadlu. Když mu bylo šest
nácte let, vystupoval již ve větších úlohách
a po smrti otce svého převzal všechny par
tie, hlavně hrdiny Shakespearovy.
Alexandr I. (Ku str. 61.) Alexandr I., bý
valý kníže bulharský narodil se v roce 1854.
Jeho matka byla dcerou bývalého polského
ministra války a stala se chotí hessenského
prince. Alexandr byl druhým synem, starší
jeho bratr vstoupil do námořnictva anglické
ho. Během rusko-turecké války sloužil Alex
andr při štábu rumunského prince Karla,
súčastnil se oblehání Plevna a s generálem
Gurkou překročil Balkán. Později zvolen
byl za knížete bulharského ale v srpnu 1886
byl shozen a vyhnán a pak se sám koruny
vzdal a šel domú k tatíkovi.
Hon. Geo. Baneroft. (Ku str. 63.) Dne
27. dubna, 1886 odbýval se třetí sjezd ameri
cké historické společnosti, jejímž presiden
tem jest Ilon. Baneroft. Společnost tato
čítá mezi své členy na slovo vzaté učence
americké i evropské. Baneroft narodil se
ve Worcesteru, Mass. v r. 1800. V r. 1812
vstoupil do' university Harwardovy, kde gra
duoval již v r. 1817. Po vystoupení z univer
sity odebral se do Evropy a studoval v Ber
líně. V Evropě zdržel se pět roků a učinil
si známost se všemi vynikajícími učenci.
Vydal deset dílů historie americké, které
budí pozornost svou obsáhlostí a svědčí o
znamenité píli spisovatele. V r. 1871 byl též
vyslancem americkým v Prusku, však byl
brzy odvolán na svoji žádost. Nyní žije ve
Washingtonu, D. C. a leto tráví vždy v
Newportu.
Královna Kristina. (Ku str. 65.) Španělská
královna Kristina, byla druhou ženou špa
nělského krále Alfonse. Sííatek tento uza
vřen byl spíše z ohledů politických, však
manželství to nebylo příliš šťastné, jelikož
Alfons zdědil po matce velikou náklonnost
k hromadnému milování, což se nové králov
ně nelíbilo. Jeden čas byla mezi králov
skými manželi taková roztržka, že bylo se
co obávati veřejného škandálu, a ten zamézen byl jen zakročením přátel obou stran
Kristina jest dcerou arcivévody Karla Fer
dinanda rakouského. Po smrti manžela své
ho ustanovena byla regentem a její sy.
náček jest následníkem trůnu španělského.
Kristina nevyniká krásou tělesnou a dle

191

úsudku mnohých hodila by se prý spíše do
kláštera, nežli do paláce královského.
Král Leopold II. (Ku str. 67.) Belgický král
Leopold II. narodil se v Brusselu 9. dubna
*1835. V r.1853 oženil se s velkovévodkyní Ma
rií rakouskou a po smrti otce svého Leopolda
I., v r. 1865 ujal se vlády. Leopold II. v mládí
svém mnoho cestoval po Evropě jakož i po
Malé Asii. Ani tento malý králiček nemá
ustláno na růžích, jako všichni velcí panov
níci, nýbrž zem jeho zmítána jest častými
nepokoji, které královskou hlavu jeho veli
ce tíží. Považován jest za dobrého panov
níka a velkého přítele lidu.
Generál Beauregard. (Ku str. 69.) Generál
Beauregard byl jedním z nejschopnějších
vojevůdců, kterými jihané v poslední občan
ské válce se honositi mohli. Muž tento na
rozen byl v r. 1818 a vystudoval vojenskou
školu ve West Pointu. Vstoupil pak mezi
dělostřelce, však přesazen byl později do
oboru inženýrského. Později stal se řiditelem vojenské školy westpointské však při
vypuknutí občanské války vzdal se místa
svého a vstoupil do jižní armády. Velel v
oné památné bitvě u Bull Run, v které se
veřané utrpěli tak strašnou porážku a za to
jmenován byl ihned brigádním generálem.
Po válce byl presidentem železniční společ
nosti New Orleans, Jackson a Mississippi
a též řiditelem známé loterie louisianské.
Lord Carnarvon. (Ku str. 71.) Lord Car
narvon, kterým lordem (Sallisburym ustano
ven byl co lieutenant Irska, patří mezi nej
přednější politiky anglické v době nynější.
Carnarvon zastával s úspěchem koloniální
ho sekretáře za vlády Derbyho, později však
vzdal se úřadu toho následkem různosti ná
hledů. Disraeli později opět »volil Carnarvona za tajemníka koloniálního, však jeli
kož Carnarvon byl proti poslání loďstva
anglického do Dardanell a hlasu jeho neby
lo dbáno, vzdal se úřadu toho podruhé. Car
narvon vydal mnoho spisů politických. Ne
dávno složil úřad co lord lieutenant Irska,
což považovali mnozí za znamení přijetí
„Horné Rulu,” však byli konečně přeci
zklamáni.
Paní Lillie Langtry. (Ku str. 73.) Paní
Langtryová nedodělala se ve společnosti an
glické velikých úspěchů, však co ‘herečka
vzrůstá stále v oblibě divadla milovného
obecenstva. Zajímavá episoda vypravuje se
o ní, kterak chladně byla přijata princeznou
walesskou, manželkou následníka anglické
ho trůnu. Byvši pozvána, dostavila se též
— však princezna si ji málo všímala. Princ
walesský hovořil s touto lilií z ostrova Jer
sey a když viděl, že paní jeho se odvrací,

chtěl je blíže seznámiti a pravil: „Oh paníf
moje manželka by ráda----- ” Princezna se
obrátila na ta slova, kývla lehce hlavou a
odvrátila se od paní Langtryové opět, jako
by jí ani za slovo nestála. To bylo ovšem
znamením pro celou společnost londýnskou,
tak že paní Langtryová jest z vysoké spo
lečnosti vyloučena, za to ale co herečka
těší se stále tím větší oblibě. Paní tato vy
niká krásou tělesnou, která vždy musí nahražovati tam, kde umění nevystačuje. Man
žel její žije v Anglii a jest spokojen s tím,
co mu žena k jeho výživě poskytne.
Emilio Castellar (ku str 80.) Castellar na
rodil se v roce 1832 a záhy znám byl pro
svoje demokratické zásady. V roce 1866 se
súčastnil činně revoluce, kterou však Serano
potlačil a Castellar odsouzen byl k smrti.
Podařilo se mu ale prchnouti a nalezl útoči
ště v Ženevě, později ve Francii. Když re
voluce vypukla v r. 1868 poznovu, vrátil se
Castellar do své vlasti a byl jedním z před
ních vůdců republikánských. V r. 1873 byl
zvolen presidentem výkonné moci, však po
děkoval se později a na místo jeho nastoupil
gen. Serano, který uvedl opět na španělský
trůn Alfonse. Castellar jest považován za
nejvýtečnějšího řečníka španělského a zabý
vá se též spisovatelstvím.
Samuel J. Tiklen. (Ku str. 83.) Počátkem
srpna 1886 zemřel Samuel. J. Tilden, jeden z
nejpřednějších demokratů a nejprvnější poli
tik americký, ve svém domě v Yonkers, ne
daleko New Yorku. Samuel narodil r. 1814
a dostalo se mu hned z mládí pečlivého vy
chování. Poněvadž byl ale těla slabého a
neduživého, musel vystoupiti ze škol, poně
vadž se jeho otec obával, že by nesnesl dušev
ní namáhání. Později vstoupil na universitu
v New Yorku a všímal si bedlivě všech zále
žitostí politických i finančních. Když John
O. Sullivan založil v New Yorku časopis
„New York Daily News”, byl Tilden redak
torem a za krátkou dobu na to zvolen byl do
sněmu zákonodárného. Veliké přízně získal
si zničením Tweedova-ringu, který vyssával
město jako pijavice; v r. 1874 zvolen za guver
néra .státu toho. Roku 1876 byl nominován za
presidenta proti Hayesovi a demokraté tehdy
si osobovali vítězství při volbách, o které prý
je republikáné ošidili a Hayes byl na stolec
dosazen. V zimě bydlel v New Yorku, v
v Gramercy Parku a léto trávil v Yonkers,
na břehu Iludsonu.
Vasil Vereščagin (Ku str. 85.) objevil se ve
světě uměleckém náhle jako meteor. Slavný
tento ruský malíř narodil se r. 1842 v Novgorodě, v Rusku a v mládí navštěvoval školu
námořnickou. Když mu bylo 17 r. věnoval

- 192

postavení ne poslední a ač horlí se všude
proti spisům jeho co nemravným, přece je
nom všechny jeho romány jdou rychle na
odbyt a on získal si ve světě literárním zvuč
né jméno. Zola líčí život pařížský tak, jaký
vskutku jest a v románu „Nana” představu
je společnosti pařížské zrcadlo před oči a
proto snad byl u jisté třídy dán do klatby.
„Nana” však jest i zde považována za spis
Émil Zola, (Ku str. 87.) Mezi moderními nemravný a v New Yorku bylo její vydání
spisovateli francouzskými zaujímá Emil Zola Comstockem zapovězeno.

se malířství, navštívil nejpřednější ústavy v
Praze a v Mnichově a záhy vynikal v umění
tomto. Verešcagin jest prý realista—maluje
obrazy tak jak ve skutečnosti scény, které si
pro svůj obraz obral. Jeho obrazy bitev jsou
proslavené svoji skutečností; nejpamátnější
jest obraz, věnovaný všem vítězům ,.minulo
sti, přítomnosti i budoucnosti”.

NÁRODNÍ HLAVNÍ ŘÁD Č. S. P. S.
ZšZ prvnímu. ti.tixlxx£rrxix obrazu.

Česko Slovanský Podpůrný Spolek, zná
mý’po všech státech svou blahočinností a
účinlivostí na poli národním, odbýval v
červnu 1886 svůj sjezd národní v New
Yorku, kde mimo opravu stanov také zvo
lil úřadníky Hlavního Rádu Národního,
kteří vedou správu nejvyšší nad celým
bratrstvem ve všech státech a sice zvoleni
byli na pět let do sjezdu budoucího násle
dující bratří: Frant. Pech předseda, Karel
Drábek dozorce, Rob. L. Pitte tajemník,
Max Kirchman účetník, Matěj Sikyta po
kladník, Josef Morava průvodčí, Martin
Režný vnitřní stráž, Frant. Tryner venkov
ní stráž, Josef Matoušek předseda účtují
cího výboru, F. J. Pěchota, druhý výbor
účtující.
Podáváme tuto životopisy vynikajících
těchto Cechů, kteří nejvyšší důvěrou sjez
du celého byli poctěni.

František Pecll narozen dne 9. června
r. 1849 v Chlumu, kraj plzenský a okres
Polovice, v Čechách. Do Spojených Států
odcestoval r. 1867 přes Brémy po plachet
ní lodi „Atlanta”, v kteroužto dobu znač
ný počet krajanů z obcí Královic a Kožlan
spolucestovalo a pc plavbč’šest týdnů trva
jící, dokončily cestu svou v New Yorku.
Přijda do této nové země co hudebník,
věnoval se úplně svému povolání v Chi
cagu, avšak osud určil jinak, hned násle
dujícím rokem byl nucen svého povolání
zanechat, an jeho zdravotní stav tím ohro
žen byl. Na to 16. října roku 1870 stal se
členem Česko-Dělnického Podporujícího

Spolku, jednoho z nejstarších českých
spolků, kterýž učinil mnoho dobra neje
nom pro své členy a jich rodiny, ale též i
na poli národním velkého podílu bral a
mnoho užitečného vykonal. Jak zdárně
byl Pech pro česko-Dělnický Sbor praco
val, to důkazem jak jeho čas úřadování
dosvědčí. Dne 6. července 1873 zvolen po
prvé za zápisníka; dne 12. července 1874
po druhé; dne 27. prosince 1874 po třetí;
dne 26. prosince 1875 za předsedu; v 1876
17. prosince zvolen opětně tajemníkem;
dne 23. června 1878 poznovu tajemníkem;
dne 22. prosince 1878 opětně zvolen za ta
jemníka; v květnu 1879 zvolen co zástup
ce k Cesko-Národnímu Hřbitovu, kde co
tajemník po dobu půl druhého roku ku
cti Sboru a ku spokojenosti nadřečeného
Sboru pracoval; dne 19. prosince 1880
zvolen za předsedu svého spolku; v čase,
kdy Česko-Dělnický Sbor se připojil k
Jednotě Č. S. P. O. co se dne 11. dubna
1880 stalo, zvolen co poslanec do VelkoRádu, kde zvolen byl za tajemníka, který
úřad zastával až do té doby, kde sbor z oné
Jednoty čestně vystoupil, což se stalo dne
17. srpna 1881. Po malém odpočinku co
samostatného spolku Česko-Dělnického uváženo, že by záhodno bylo připoj iti se k
nějaké silnější Jednotě a tuv ustanovena
byla Bratrská Jednota Řádu Č. S. P. S., o
což se Fr. Pech staral, by se tak stalo a
ono se uskutečnilo dne 1. ledna 1882, uve
dením sboru a tu byl zvolen Fr. Pech do
Velkořádu, kde setrval až do sjezdu milwauckého, kdež byl poslancem svého řádu
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a byl zvolen na odporučení úřadovny Nár.
Hlavního Rádu za předsedu téhož Národ.
Hlavního Rádu a zastával čestně úřad ten
po tři roky, tak že důvěra v jeho schop> nosť a nestrannost osvědčenou i newyorský
sjezd k tomu přivedla, by jej opět za před
sedu Národního Hlavního Rádu na dalších
pět roků zvolila.

Karel Drábek rozen jest 21. února 1850
v Olešné u Nového Města, navštěvoval
hlavní školu v Jihlavě a pak též tři roky
gymnasia, když ale otci nestačilo pro
středků, aby jej nechal dále studovati,
přijal místo v 1863 co písař v důchodenském úřadě v Novém Městě. V 1864
vstoupil do učení kupeckého v obchodu
„u Kotvy” u p. A. Sýkory v Bystřici u
Perštýna a tu po třech letech stal se ku
peckým mládencem (comis), a setrval tu
do 1869, kde odjel do Ameriky. Usadil
se napřed v Milwaukee, kdež oženil se s
českou dívkou s ním přijevši. Vyučil se
tu doutníkářství a provozoval je do 1872
načež po smrti manželky své, která mu
zanechala dvé dítek, syna a dceru, odstě
hoval se do Chicaga, zavedl si obchod a
založil 14. května 1882 notářství i jedna
telství přeplavní, pojišťující a pozemkové
kteréž s úspěchem provozuje dosud. V pů
sobnosti té založil 7 výpomocných spolků
a sice Chicago, Národní, Amerikán, Cech,
Ilumboldt, Domov a v Milwaukee I. Ná
rodní; ve 4 z nich byl prvním tajemníkem
a notářem, a v jednom notářem.
K řádům Č.S.P.S. přistoupil v 1878, jsa
zakládajícím údem řádu Osvěta čís. 27 a
sloužil v něm téměř stále za tajemníka neb
předsedu, byl po 7 let zástupcem jeho ve
Velkořádu, kde zastával též úřad předsedy
jednu a tajemníka tři lhůty. Ve sjezdu
chicagském byl druhým tajemníkem a ve
sjezdu new-yorském 1886 Jbyl zvolen za
dozorce úř. Nár. Hlavn. Rádu. Ještě v
Milwaukee jsa byl u obou tamních čel
ných spolků národních, Slovanské Lípy i
u Sokola a přičinil své doby platně k jich
obou sjednocení v 1’870 a záložení národ
ní síně.—V Chicagu přistoupil k Podiv
ným Bratřím české lóže Palacký a odtud
pak byl spoluzakladatelem lóže Praha.
U Občanských řádů jest členem lóže Garfield č. 29, kde zastával místo pokladníka;
náleží též co přispívající člen ku pěvec
kým spolkům Lyra a Lumír. Od více ro
ků připojil se též k Svobodným Zednářům
a pokračoval dobou ve stupních jejich, až
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jest jedním ze sedmi Cechů v Soustátí,
kteří mají nej vyšší stupně hodnostářské
při řádu tom, neb má 32 skotské stupně
zednářské, templářské do 12 a jest členem
starého arabského řádu Mystic Shrine,
svatyně Medinské. Ve své lóži Herder č.
699 sloužil jeden rok co první průvodčí,
jest členem zednářského sirotčince, jenž
koncem září v Chicagu byl účelu svému
odevzdán. Z druhé manželky má mimo
syna Karla z první, dcerušku Marii, ostat
ních 5 dítek jeho zemřelo v mládí útlém.
Jest velmi činlivým a horlivým v obchod
ním i národním spolkovém působení.

Robert L. Pitte byl narozen dne 12.
února r. 1846 v Blatné, kraj písecký. Hned
z mládí věnoval mu tamní děkan zvláštní
pozornost, nejen žě dobře prospíval co pil
ný žák na tamnější obecní škole, ale zvlá
ště se zalíbil co hoch zpěvem v kostele a
tu otec nechal jej hudbě učiti. Na zvláštní
přímluvu, an otec jeho byl nemajetný, při
slíbil mu baron z Hildebrantft podporu, by
poslán býti mohl do Písku k dalšímu vzdě
lání. Navštěvoval v Písku hlavní a reální
školu, kde podporován byl výtečným hu
debníkem a skladatelem Janem Gregorou
a vydavatelem časopisu „Otavana”p. V. V.
Janotou, jehož dítky soukromě doma vyu
čoval. Hned z mládí měl zvláštní chuť k
učitelství. Baron z Ilildebrandtů posiati
jej chtěl na hospodářskou školu, čehož ale
Pitte odmítl a na radu p. Janoty odebral
se do Budějovic roku 1865 na učitelský
ustav a po dvou rocích
s výborným
prospěchem co podučitel na českou a ně
meckou školu vysvědčením opatřen byl.
R. 1866 trávil prázdniny poslední na zám
ku Blatné, an nemaje rodičů již na živu
neměl kde býti a tam po dobu než odebral
se na místo učitelské do Radnic psal v ho
spodářské kanceláři. V Radnicích na škole
vyučoval 3 roky. Roku 1869 vydal se do
Ameriky a jel přímo do Chicaga, kam 12.
září šťastně se dostal. Začátky pro něho
byly velmi smutné. První podpory dostalo
se mu tím, že jej čeští hudebníci s sebou
brali ku hře. Krátce na to stal se řiditelem pěveckého spolku „Hlahol” v síni
„Slov. Lípy”, který však neměl dlouhého
trvání. Později založil pěvecký spolek
„Lyru”, jehož ředitelem po více roků byl a
který do dnes zdárně při všech národních
slavnostech vystupuje. Již v krátkém čase
po jeho příchodu do Chicaga, vstoupil do
ústavu litografického, při kterémž zaměst
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nání byl po 6 roků. Stav se pak čestným
■členem pěveckéko něm. spolku,,Senefelder
Liederkranz”. V roce 1875, kdy panoval
všeobecný úpadek obchodní a kde i práce
litografická vázla, převzal místo učitelské
při Václavské škole, kde setrvalv3 roky a
potom převzal místo na škole Ces.-Angl.
řády Č. S. P. S. vydržované, kde po 8 roků
zdárně působil.
Nabaživ se učitelství
zařídil si nyní kancelář notářskou. V roce
1863 zvolen byl tajemníkem sjezdu řádů
Č. S. P. S. v Milwaukee a zároveň pak ta
jemníkem hlavní úřadovnyna dobu 3 roků.
Nyní v posledním sjezdu Č. S. P. S. v New
Yorku odbývaném byl poctěn tím samým
úřadem a zároveň zvolen na dobu 5 roků
tajemníkem úřadovny, kteréž to místo dů
stojně ku všeobecné spokojenosti bratrstva
zastupuje. Rob. L. Pitte jest též čestným
členem Plzenského Sokola, členem řádů
Podivných bratří a Rytířů Pythiových.

Max Kirchman byl narozen v Klato
vech, kraj plzeňský v Čechách dne 12. říj
na 1853 a přibyl do Ameriky v dubnu 1870.
První roky zdržoval se v Pittsburghu, Pa.
a pak přesídlil se s rodinou do Chicaga,
aby mohl v národním životě čileji pracovati. Vede obchod cukrářský a v životě
spolkovém jest činným. Při úřadě účetníka
N. II. Rádu zavedl velmi důkladné a pře
hledné čtvrtletní zprávy a byl v posledním
sjezdu 1886 zvolen po druhé za účetníka.
Mime to jest členem dělnické americké
Jednoty a řádu Svobodných Zednářů.
Matěj Siky ta byl zrozen 19. ledna 1849
ye Skašově, kraj plzeňský v Čechách, kde
byl otec jeho kolářem. Navštěvoval obec
ní školu, ale když byl jen 9 let stár, ztra
til otce, po němž zůstalo sedm nezaopatře
ných dítek. Nejstarší syn převzal dílnu
■otcovu a Matěj po vystoupení ze školy
vstoupil u něho v učení. Po vyučení byl
neodolatelnou touhou po svobodě pohádán
k vystěhování se do Ameriky, kamž se
také se svou sestrou v 1867 odebral usadiv
se hned v Chicagu. Nemoha při řemesle
svém práci nalézti, musel na venkově pracovati těžce na farmách. Když pak v 1868
skončena bylá veliká havířská stávka v
uhlodolech Wilmingtonských porážkou
dělnictva, které se muselo odstěhovati od
tamtud a z Chicaga byli sbíráni dělníci na
jich místa, byla jich veliká síla Čechů a
Němců a Sikyta mezi nimi. Ti se usadili
^pod ochranou policie v Braidwood a od té

doby počala v městě tom vyrůstati česká
osada. V dolech zdržel se rok a touha po
přátelích vedla jej zpět do Chicaga, kde
přijal práci truhlářskou, provozuje ji do
1873, načež pomocí několika přátel zařídil
si obchod s lihovinami, v kterém dosud
trvá a domohl se poctivým jednáním a šle
chetnou povahou svou četně přátel a vše
obecné důvěry mezi krajany svými. V
národním i politickém životě jest vždy v
předních řadách pilným pracovníkem. V
1871 přistoupil k řádu Podivných Bratří,
v 1873 ku spolku Cesko-Dělnickému, jed
nomu z nejprvnějších spolků českých v
Chicagu a s tím přistoupil v 1883 k bratr
stvu Č. S. P. S. V 1877 založil s 18 jinými
bratry českou lóži Podivných bratří „Palacký” č. 630., která skvělého úspěchu se
dopracovala- a stojí mezi čelnými její za
kladateli v pilné práci při ní. V 1880 při
pojil se Česko-Dělnický Spolek k řádům
Č. S. P. O. a když toto bratrstvo občanské
odbývalo sjezd svůj první v Chicagu, 1880
byl M. Sikyta zvolen za předs. Nár. Hlav.
Rádu. Avšak úřadování jeho nebylo dlou
hé, neb už v 1881 Spolek Česko-Dělnický,
co Občanský řád č. 16.,.nebyl spokojen s
jednáním některých jiných čísel a po dů
kladné úřadě vespolné ve schůzi k tomu
účelu svolané usnešeno odstoupiti od bra
trstva Občanského a připoj iti se k bratr
stvu Č. S. P. S., na čemž M. Sikyta měl
hlavní zásluhu, jsa už dříve členem řádu
Říp čís. 41. Usnešení to bylo provedeno
1. ledna 1883 a řádv byl pod číslem 73.
uveden do Jednoty Č. S. P. S. M. Sikyta
byl pak zvolen za svůj řád do sjezdu v
Milwaukee odbývaného, kde byl zvolen za
pokladníka Nár. Hlav. Řádu, kterýž úřad
zastával ku spokojenosti celé Jednoty, tak
že byl při sjezdu newyorském v 1886 opět
do úřadu toho zvolen. Také v politickém
ruchu českém jest vždy v předu při straně
republikánské a v 6. wardě jest mu za mno
hou práci politickou co děkovati.

JOS. Morava narodil se v prosinci 1848
v Poříčí, kraj Táborský v Čechách.
Do
Ameriky přibyl 1864 a usadil se hned v
Chicagu, kde delší dobu se svým otcem
držel dílnu truhlářskou, ale po smrti otce
zařídil si svůj obchod grocerní na ulici
VanHorn, v němž zdárně prospívá těše se
důvěře krajanů svých. Byl na sjezdu Č.
S. P. S. 1886 zvolen do úřadu průvodčího
při Nár. Hl. Řádu.
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Martin Řezný narodil se 23. listopadu a když se oba sbory ty sloučily ve
1847 v Oplotě, kraj plzeňský a přibyl do
Ameriky v 1867, kdy usadil se v Chicagu,
provozuje řemeslo truhlářské, jemuž se ve
vlasti vyučil. Nyní pracuje co dílovedoucí
ve velikém závodu na okna a dvéře. V ná
rodním životě jest po celou tu dobu čin
ným, nejprvé při řádech C. S. P. S., pak
při sboru pro pomník Klácelův,pak v řádu
Rytířů a Dam Cti, kdež byl několikráte
po sobě předsednictvím poctěn. V posled
ním sjezdu řádů Č. S. P.vS. byl zvolen za
vnitřní stráž Národ. Hl. Rádu na pět roků.

Frank Tryner narozen 24. dubna 1854
v Bujesilech u Královic, kraj plzeňský.
Do Ameriky přibyl v 1867 s rodiči svými
po plachetníku. Usadili se napřed v Alleghany City, Pa., pak se ale přestěhovali
do Chicaga, kde nyní má mladý Fr. Tryner
obchod hostinský ve svém pěkném domě,
kde jest pohodlná nahoře síň pro spolkové
schůze, jež tu několik spolků odbývá. Ja
kožto hudebník hrál vždy s Cechy a jest
teď kapelníkem Slovanské kapely. Při
řádech C. S. P. S. pracuje od svého pří
chodu do Chicaga a posledně byl na sjez
du zvolen za venkovního strážce Nár. Hl.
Rádu. Jest též při Americké Jednotě
Dělnické a při „Herrmanns Sôhne”členem.

„Slovanskou Lípu”, byl při ní věrným
členem až do její zajití a splynutí v Těl.
Jed. Sokol. Tu na dva roky vzdal se ve
škeré činnosti veřejné, pilně pracuje na
svém řemeslu. Avšak nav domluvu přátel
četných přistoupil zase k Čes.-Děln. Podp.
Sboru a založil spolek český podporující v
pádu ohně, jenž dnes čítá na 50 členů, byl
po čtyry roky jeho předsedou a vedl jej k
úspěchu, jakého se dodělal. V 1877 při
stoupil k lóži „Palacký” Podivných Bra
tří a zastával tam úřad účetníka a pak půl
druhého roku vrchního mistra. V bratr
stvu Č. S. P. S. pracoval pilně od jeho
zavedení v Chicagu a zastával stále a věrně
četné úřady v řádu, velkořádu i Nár. Hl.
Řádu. V 1886 byl zvolen ve sjezdu před
sedou účetního výboru Nár. Hlavn. Rádu.
Byl zakládajícím členem Sboru Národního
Hřbitova, kde byl z počátku správním
výborem a v květnu 1878 byl zvolen za
předsedu Sboru toho, kteréž místo zastává
až dosud (1886), neb velikou důvěru sklá
dá Sbor v jeho schopnosti, opatrnosť, po
ctivosť a nestranné řízení Sboru v jeho
všech úradách. Jemu na mnoze má sbor
a podnik celý co děkovati, jak členové
přiznávají, za zachování své v tak mnohé
pohromě. Josef Matoušek též vede oděvnický obchod v č. 741 So. Halsted ulice s
úspěchem nemalým.

Josef Matoušek narodil se 26. září 1848
s Břeskovicíjch u Přeštic v kraji plzeňském,
Fľ. J. Pěchota narodil se JO. října 1849
vyučil se v Cechách řemeslu krejčovskému v Podolsku, kraj písecký, v Čechách. Ve
a přijel do Ameriky 1865, když byl ve Víd Vídni vyučil se řemeslu obuvnickému a
ni půl letá pracoval, neb rodičové jeho se pracoval při němž delší čas. Pak byl přes
vypravili do Soustátí a přáli si by on co 3 roky vojínem u 11. pěšího pluku, dosáh
nejstarší syn ze šesti dítek jel s nimi. U- nuv v 9 měsících hodnosti četaře. Do
sadili se v Chicagu a od samého počátku Ameriky přijel 15. září 1870 a usadiv se v
ocítil se Matoušek v ruchu národní činno Chicagu, založil si hostinský obchod a po
sti ve spolcích rozličných, v němž jest slední roky opatřil si pravo notářské, kte
činným až do dnes a velice váženým pro réž provozuje. Ve sjezdu 1886 řádů č. S.
zásluhy i schopnosti své. Nejprvé bvl P. S., u nichž dlouhá leta pilně pracoval,
zakládajícím členem „Sokola” prvního byl zvolen za druhý účetní výbor Nár. Hl.
v Chicagu, spoluzakladatelem „Hlaholu” Řádu a přidělen k br. Jos. Matouškovi.

-^HLAVNÍ ŘÁD Č. S. P. O.
2EZ pr^raoisaoAX ■tlt-vxlaa.íaao.Ai oTaretzvi..

V únoru 1886 odbývaly řády Č. S. P. O.
zvané Občanské svůj sjezd v Braidwood,
Ill, kde zvolili ku svénejvyšší správě muže
nejosvědčenější ze svého středu a sice ná

sledující: Starosta Josef Vavřík, námě
stek Jan Roška, tajemník Jindřich Hájek,
účetník Karel Nováček, pokladník Frant.
Poledna, závodčí Jak. Lukeš, stráž vnitřní
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J. Franěk, stráž venkovní V. Růžek,Úrad
níci ti jsou zvoleni až do budoucího sjezdu
nejspíše na pět roků, pakli do té doby
nebude svolán zvláštní sjezd.
Podavše jejich podobizny přinášíme k
ním stručné životopisy, jak jsme mohli
zvěděti co nejspolehlivěji.

Josef Vavřík narodil se 4. března 1846
ve
v Plaších u Královic v Plzeňsku v
Cechách. Do Ameriky vyjel 1866, nejprvé
bydlel v Alleghany City, Pa. půldruhého
roku, pak v Chicagu a ocltud 1868 jel do
Braidwood, 111. na práci v uhelných dolech.
Počátkem roku 1869 nastoupil co dobro
volník do řad vojska Soustátí. Co vojín
byl 11 měsíců v Leavenworth, Kansas,
pak byl přidělen do nemocnice k posluze
nemocným, což když se mu znechutilo, na
svou žádost byl přeložen do Wyomingu
k set. B. 4. pěchoty. Leželi při montanském pomezí v Camp Brown v indián
ske reservaci kmenů Snakes, Banacks a
Sioux. Tam vojsko zakoušelo hodně
útrap a strádání. Náš J. Vavřík byl při
dělen do lékárny. V roku 1871 měli čas
ně z jara býti přeloženi na jih do Kentucky, ale nemohli
se z kraje svého
pustého přes hory a sněhy dostati ven do
světa, leč až v červnu a tu ještě velmi
těžká to byla cesta přes sněhy. Dostali
se šťastně na jih, kde J. V. byl zase při
lékárně. Tu se stalo, že jednou byl rotou
jižních spiklých rabijáků C.C.C. přepaden
a byl by zabit býval, kdyby jej nebyla dív
ka americká zachránila. Z vděčnosti po
jal ji později za ženu. Když vysloužil,
nevydržel to od národnosti své vzdálen,
ale opustil všechny výhody mezi jinonárodovci a přijel opět do Braidwood kopat
uhlí. V 1875 byl zvolen za radního města
na 2 roky, v 1881 byl zvolen smírčím
soudcem od strany neodvislých republiká
nů za pomocí dělnické strany a v 1885
byl opět republikány a dělníky v úřad ten
zvolen. Má též povolení zastávati úřad
veřejného notáře.
Když řády Občanské založily jedno čí
slo v Braidwoodu, připojil se k nim J. V.
a pracoval od té doby věrně pro ně. Ve
sjezdu v 1886 byl pak zvolen za předsedu
Hlavního Rádu na důkaz úcty a důvěry,
kterou v řadech požívá.

Jail Roška narodil se v 1833 v Kumžáku v kraji táborském v Čechách, po
škole vzal jej otec jeho k svému řemeslu
kolářství do učení, ač si přál něčemu ji

nému se učiti. Po vyučení pracoval ve
Vídni pod svým starším bratrem a přiučil
se ve škole kreslení. Pak cestoval po
Štýrsku, Uhrách a Moravě a přijal koneč
ně práci v kočárové dvorní ve Vídni. Tu
ku svatbě císaře mladého zhotovil výkres
kočáru slavnostního, ten byl císařem
schválen a J. Roška jej musel také spracovati. Dostal pak patent na kočár s
s dvojími péry, který ale musel prodati
později, když práce nebylo. Po smrti
otce a brzo na to matky jeho musel zpět
do Čech a usadil se doma i vedl řemeslo
otce svého 9 let. Nedodělal se ale úspěchu
a v 1864 se pustil do Ameriky štěstí své
ho hledat a přibyl 9. května v New Yor
ku. Usadil se v Pittsburgu, Pa., kde
vlastně chtěl jen přenocovati, ale krajané
jej přemluvili, aby tu zůstal a on poslechl.
Za rok zakoupil si dvě místa a postavil
na jednom dvoupatrový dům. Při práci
ale s něho spadl a odstonal to. Teďzačalo se do Ameriky stěhováti hodně Čechů
a Cechové v Pittsburgu založili spolek
mezi sebou, ani nevědouce vlastně k jaké
mu účelu. Když pak měli $250, udalali z
toho spolek České Osady. J. Roška byl
s p. Jílkem zvolen za zkoumatele, aby na
lezli příhodný kraj pro osadu na západě.
Nalezli nejlepší půdu v Nebrasce, ale to
vadilo zase, že tam nebylo lesa. Když se
vrátili, jeden zrazoval, druhý chválil, spo
lek se z toho rozpadl. Později založili
spolek ochotnický, při čemž p. Palda je
navštívil a liknavější k činnosti spolkové
nabádal. Postavili si jeviště v německé
síni najaté a dávali představení. P. Roška
také hrával, ale později pro nepořádek ve
spolku z něho vystoupil. Náležel pak k
německým řádům podpůrným. V 1864
také jej vlastenectví a republikánské pře
svědčeni vedlo k tomu, aby se dal do služ
by vojenské a sloužil 6 měsíců, jsa přidě
len ke kolařině na vojně a dostával měsíčně
$90 a ztravu. Nelíbilo se mu tam ale valně
a přičinil se aby se’dostal domů zpět zrov
na před bitvou u Nashville. V ten den co
přišel domů, roznemohlo se jeho dítko na
záškrt a do rána bylo mrtvé. Zbyly mu
jen dvě dcerušky 7 a 5 roků staré. Praco
val teď v truhlářství. Jednou krajan jej
požádal, by mu byl rukojmím podpisem
svým a přišel čas a on musel zaplatiti sám,
čímž přišel o jeden domek. Pak pojistil se
na život u společncsti a když tam dal $400,
praskla tato a nedostal ani centu. Jeden
rok byl bez práce a tu si stavěl domek o
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třech patrech, spadl s něho zase a odstonal
to. Brzo po vystonání počal pracovati na
výstavní budově, tam mu ale pustili trám
na pravou nohu, ta byla na dvou místech
* zlomena a levá silně pomačkána. Má do
smrti z toho památku. Lékaři chtěli mu
obě nohy uříznouti, ale nedovolil jim a tak
museli jej léčiti a při druhém narovnávání
učinili pravou o půl druhého palce kratší.
Odležel si to 18 měsíců, nežli opět mohl
pracovati. Pak bylo povstání dělnické,
kde bylo všechno na dráze spáleno, i ta
dílna shořela, kde pracoval a v ní jeho
všechno nádobí. Brzo na to roznemohla
se dcera jeho 191etá na souchotě a po 15
měsíčním léčení a nakládání peněz zemře
la. Za tři měsíce roznemohla se druhá
dcera vdaná právě též na souchotě a ze
mřela též. Rodičů bol byl veliký, ale vše
člověk musí přetrpěti a vydržeti, sebe hor
ší a bolestnější. Nato byl pochycen par
ním strojem v dílně a potlučen na více
místech ä takových úrazů utržil více. Nic
méně i v neštěstí měl štěstí, neb se vždy
vyhojil a může pracovati, i manželku má
zdravou, jen že se jim stýská, že nema
jí žádného svého při sobě. Proto se
přidal k Občanským Řádům, aby měl bra
try kolem sebe a společnost’ a jest v jejich
středu velmi spokojen a šťasten, jak píše.
Pracuje pro dobro spolku věrně a při po
sledním sjezdu v Braidwood odbývaném
byl zvolen za náměstka předsedy Hlavn.
Rádu, maje vážnosť a uznání bratří svých
ve vysoké míře.

Karel Nováček byl narozen v Biskupicích, kraj Znojemský, na Moravě a přibyl
do Ameriky v 1873. Byl vyučen zednictví
ale zaměstnává se v dřevařských ohradách.
Ve spolcích svobodomyslných rád pracuje,
náleží ku Svobodné Obci a u Občanských
Řádů na sjezdu byl posledně zvolen do
Hlav. Rádu za účetníka.

Jakub Lukeš narodil se 24. července
1836 v Jankově, kraj táborský v Cechách.
Do Ameriky přijel v 1866 a zaměstnává
se v dřevařských ohradách. Při Občan
ských Řádech věrně pracuje mnoho let a
byl zvolen v posledním sjezdu za průvod
čího v Hl. Řádu.

Jindřich Hájek narodil se v r. 1834 v
Liblíně v Čechách, kraj plzenský a přibyl
do Ameriky v 1867. Usadil se z prvu v
New Yorku, pak v Madison, Wis., konečně
v Chicagu. Od mládí svého býval probu
dilým národovcem a horlivým zvláště na
ochotnickém divadle. I v Americe jest to
jeho zálibou dosud pomáhati ochotníkům v
těžších kusech silou svou. V spolkovém
životě byl zvláště v Chicagu velmi činným
a tu jej vidíme u Sokolů, tu u Národního
Hřbitova, u sborů ochotnických, u řádů
Občanských, u Rytířů a Dam Cti, u sboru
pro pomník Klácelův a všude zastává mí
sta úřadnícká s hojným dopisováním a
oběťmi času spojená. Byl také své doby
pořadatelem listu „Sokol Americký” a byl
tajemníkem výkonného výboru Národní
Jednoty Sokolské. Poslední sjezd Občan
ských Řádů v Braidwood vložil naíí úřad
tajemníka Hlavn. Rádu, kterýž ochotně a
horlivě zastává.
Josef Franěk narodil se 16.března 1835
v Kozojedech, kraj plzenský, v Čechách,
kdež později byl vozkou svým a přibyv do
Ameriky v 1871 živí se v dřevárnách chi
cagských těžkou prací. Náleží k čís. 8.
Občansk. Řádu od jeho počátku, jest jeho
předsedou a v posledním sjezdu byl zvolen
za vnitřní stráž Hlavního Řádu. Dříve
náležel ku starému sv. Václavskému katol.
podp. sboru.

Václav Růžek narodil se 27. září 1851
Frailt. Poledna narodil se 28. června v Rybníce u Plas, kraj plzenský.
1837 v Bránicích, kraj Táborský a přibyl
do Ameriky v 1867. Zavedl si grocerní ob
chod a daří se mu při pilné práci dobře. V
kruzích^ bratrstva Občanského požívá dů
věry zasloužené, že jej při posledním sjez
du zvolili za pokladníka Hlavn. Rádu do
budoucího sjezdu.

Do Ameriky se přistěhoval v 1873 a usadil se
při svých přátelích u Braidwood, Ill., kdež
přijal práci v uhelných dolech a zůstává v
v
ní dosud. Přistoupil k Občanským Řádům
a věrně pracuje s nimi. Poslední sjezd jej
v
zvolil venkovní stráží při Hl. Rádu.

Někdg je dobře poólouehat za dveřmi.
Když byl slavíkův a taky višni čas,
naložil jich láhev bratr Chrysopras.
Naložil je tajně ve své hluché cele,

nechal vykvasit je po neděle,
do láhve však vklouz’ mu tajně ďas.
Jednou fráter, opět sklenku při rtech, stál,
„Krásná jsi a pěkná, bojím se—však”—práh

Tehdy Pafnucius kraď se kolem dveří,
slova zaslechl—ó! nikdo neuvěří,

že by Chrysopras si s Evou hrál!
II.

A když potom fráter viš.Sovku svou pil,
tiskna k srdci sklenku, zkušen hovořil;
„Krásná jsi a pěkná, bojim se však tebe—;”
neboť ďas, ten často frátera svrb’ s nebe:
sladký silný trunk ho porazil.

Překvapit jej náhle, zahřmít na něj v ráz,

toť jen okamžik! Jak lek’ se Chrysopras !
Chvatně schoval sklenku za svá tučná záda,
darmo Pafnucius v koutech štourá, bádá,
na konec dí zklamán: „To je špás!”
III.

„Zaslechl jsem přeci tak podivnou řeč—

pověz, jaká krásná přivádí tě v křeč?”
A tu Chrysopras svou sklenku dá mu k čichu
a smíchem se hází tučné břicho mnichu:
„To ta krásná, jíž se bojím, hec!”
A fráteři oba, spřáteleni zas,

sedli, pili višhovičku nad malvaz,
nechali kapky, neznali už sebe - —
„Krásná jsi a pěkná; bojím se však tebe,”

Pafnuc brouk’ jen a chrup’ Chrysopras.
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Podle platu.

Živý slovník.

Předpovidačka (k mladé dívce): Vy provdá
te se za kočího a bude se o vás psáti ve všech
veřejných časopisech.
- Dívka: Jak že se provdám jenom za kočího?
Předpovidačka: Well, to je vše co mohu
pro vás za čtvrťák udělat; chcete-li zaplatiti
padesát centů, možná že bude vaše planeta
šťastnější. Za padesát centů provdáte se za
bankéra a budete šťastnou a spokojenou.
Dívka zaplatí padesát centů a odchází na
plněna tou blahou nadějí, že bude co nejdří
ve bankéřkou.

Veliký mluvka chlubil se ve společnosti,
že on jest živým slovníkem, neboť může na
první otázku každému hned vše vysvětliti.
„Já však mám raději slovník v kni
hovém" formátu,” prohodil jeden přítomný
vtipkář.
„A proč?” tázal se mluvka.
„Protože ten můžu zavřít, kdykoliv se mi
zlíbí.”

Neztratil duchapřítomnosti.
Host: Co pak jsou to za děsné zvuky, které
právě slyším? Člověku to může uši potrhat.
Hostitel: Ale dovolte, vždyť to jest moje
žena, která zpívá - —
Host: Oh prosím — prosím — já chci říci,
myslím — aby ten vřískot kluků na ulici
přestal, vždyť člověk z toho překrásného, mi
lostného zpěvu nic nemůže ani slyšet.

Nedivil se tomu.
„Má,” tázal se malý Johnny matky, „přišel
nám náš malý bratříček s nebe!”
„Ano, synáčku,” odpovídá matka.
„To se nedivím, že ho odtamtud vyhodili,”
zvolal mrzutě Johnny, „jestli ho tam stále
museli tak kolíbat jako já.”

Hospodářské štěbetání.

Husa neštěbetá—když jest už se zelím.
Když sele rychle roste—budou z něho brzy
skvostné jitrničky.
Když skřivánek déle v povětří ostává—má
Plete se.
samička v žitě dlouhou chvíli.
Tulák: Prosím, pane, o nějakou almužnu,
Když žáby do vody skákají — dělá to:
jsem hluchoněmý.
I žbluíik! žblunk!
Pán: Jak, hluchoněmý? Vždyť mluvíte!
Slavík-li po desáté silně tluče—nechce mu
Tulák: A sakra, vod pustěj, to jsem se zase paní Slavíková otevřít.
zmátl. Já jsem slepý. To je můj bratr hlu
Když netopýři houfně létají—dobře mít
choněmý a my jsme si jeden druhému tak pleš.
podobni, že si to často spletu.
Sedají-li holubi na rameno—dobře mít po
ruce
benzín.
Porozuměl.
Když tele na poli poskakuje—má voják
Učitel: Jak řekneme v pátém pádu jiti—nu manévry.
_______________
Mrkvičko, pověz nám, jiti v pátém pádu.
Z domácí lékárny.
Mrkvička: Pane učitel, já nevím.
Učitel: Jdi.
Proti bolení zubů: mít falešné.
Mrkvička: Allright. — A popadnuv tašku,
Proti vodnatelnosti: položit se na slunce,
v několika vteřinách byl venku.
když „vodu táhne”.
Omdlí-li někdo: přivést ho k zrcadlu a tím
Velká škoda.
k sobě.
„Nebesa, co pak je to u sousedů za hluk?”
Když glasúra mizí se zubů: natři je vodním
táže se uleknutá panička svého manžela.
sklem.
,,Dle všeho zdá se mi, že děcko paní sou
Proti šišlání: nemluvit slova, co mají š.
sedky spadlo s postele. Ostatně jest to pro
Proti pihám: pražský dvoreček, kam slun
ně neštěstí, pakli že se tak stalo.”
ce
nepřijde.
„Proč?”
„Poněvadž takové dítě nezhloupí nikdy.”
„Víš, mužíčku, co si nyní myslím?” tázala
se něžná choť po chvíli.
„Nuže?”
„Že jest škoda, že jsi taky nespadl s po
stele, když jsi byl ještě děckem.”

Monolog holohlavého.
Ať někdo ty lidi pochopí! Když jsem kdy
si míval moc vlasů, divili se tomu; když jsem
měl později málo vlasů, divili se zas, a teď,
když nemám žádných vlasů, diví se taky! Ku
podivu!

Jiskry.
Těšín je krajem jablek. Jablko jest ovo
cem Evy. Ejhle, proč všecky Evy jsou tak
těšínské v lásce.
Testamenty a odkazy dědictví měly by být
otevírány až po roce; jinak sotva zachovají
příbuzní patřičný smutek.
Obžalovaný ať poví vše právnímu příteli
jasně a pravdivě. Teprv advokátova úloha
je, všecko splést a zamotat.
Mluvit jest stříbro, mlčet zlato; proto sé snad
také říká: má stříbrný hlásek a je zlatou rybou.
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Zlodějská praktika.
V jistém hostinci počínal si jakýs nezná
mý host tak neslušně, že hostinský konečně
ztratil trpělivost a vyhodil ho z místnosti.
Vyhozený obrátiv se, prosil za odpuštění pro
nemilý výstup, jejž zavinil a sám odsuzoval
své jednání. Ku konci pak žádal hostinské
ho, aby byl tak dobrý—jelikož on sám se sty
dí po tom výstupu nazpět vejiti — a přinesl
mu jeho zimník, který hned u dveří na dru
hém hřebíku viseti zůstal. Hostinský učinil
dle přání a potaj i litoval, že se před tím k
hostu tomu tak nešetrně zachoval. Druhého
dne na to však ku svému nemilému překva
pení musil jednomu z
ostatních pánů hostí
zaplatiti nový zimník,
neboť se objevilo, že
vyhozený cizinec vů
bec ani žádného svrchníku neměl.

Nechápavý manžel.

A při tom vytáhl z jedné kapsy velikou,
stříbrem kovanou dýmku.

Praktické přání.
Při jedné slavnosti byli žáci na kázání a
po kostele byli na velké louce poděleni uzen
kami. Kázání bylo velmi dlouhé, uzenky
však velmi krátké. A tu mínil sousedovic
Toník: „Lépe by bylo, kdyby byl pan farář
dělal ty uzenky a uzenář za to místo něj
kázal.”

Dobrý překlad.
Hanzi měl přeložili do češtiny větu: Hippokrates et Galenus šunt
duo celebres medici. —
V e z m e cizojazyčný
slovník a hledá nejpr
ve Hippokrates a na
lezne slovo: Hippokrates, výtečný lékař; pak
vynajde Galenus a na
jde opět: Galenus,
výtečný lékař. A již
překládá: Výtečný lé
kař a ještě jeden vý
tečný lékař jsou dva
výteční lékařové.

Známý jeden uče
nec a výtečný archeo
log, který se vyznal
více v klínových nápi
sech než ve věcech
lásky a manželství,
To je nemoc.
před krátkým časem
se oženil.
Soudce: Jaké jest
Druhého dne po
vaše zaměstnání?
svatbě mohl každý vy
Obžalovaný: Prosím
čisti z tváře mladé pa
ponženě, já jsem bás
ní výraz jakéhosi sklá
ník.
rnám. Minulo několik
Soudce: Básník? To
dnů. Učený pán sám
přece není žádné za
zdál se jaksi roztržit;
městnání, to je nemoc.
člověk by byl řekl, že
mu něco schází. Ko
Kdy má užívat.
nečně jednoho večera
,,Má drahá, to ^am mám křiž: můj muž mi sko
nemohl déle mlčet a
Lékař: Tu medicínu
ro již týden nic nejí.·
*
—,,Aj zdali pak se tím jen
nepři] ravuje na posvícení do Vostřešan. Můj
užívejte
vždy po jídle.
pravil: „Drahápřítel
tak loni taky dělal.“
kyně, čekal jsem ně
Nemocný: Ale pane
kolik dní, abych vám sdělil, čeho jsem se až doktore, já s těží kdy co seženu, abych mohl
dosud neodvážil vám říci. Nechal jsem vám jisti. ’
Lékař: Tak? Tak tedy užívejte vždy před
čas, abyste si na mne zvykla. Dnes myslím,
že je příhodný čas, abych vám řekl, že man jídlem.
želství opravňuje nás k všeličemus, že jsou
jistá práva, kterých intelligentní žena nám
Stoletý kalendář — žádný lhář.
nemůže nikdy odepřít!”
„Ale, milý pane,” přerušila jej mladá pa Když naškrobená sukně tancuje................ vítr
ní, zardívajíc se, „vím, čím jsem vám a své Sedět při dobrém čaji....................... přijemno.
mu novému stavu povinna, nepochybujte o Je-li věřitel v patách-------------zima i horko.
V mozku před zkouškami................... mlhavo.
tom.”
hřmi.
„Vy tedy svolujete!” zvolal velký učenec Neplatit domácímu........................
radostně. „Ah, jak jste dobrá! Kdybyste V ženském oddělení plovárny -zatažený obzor.
věděla, jak jsem byl nešťasten během těchto Diurnista a pečeně.................... boží dopuštěni.
O zlaté svatbě........................
studené noci.
dnů!”

PRO DOMÁCNOST A HOSPODÁŘSTVÍ. ·&■
Citrónová šťáva jako diétni prostře
dek. Šťávy citrónové používalo se co
prostonárodního léčivého prostředku
dosud nejvíce v zemích, kde citrony ro
stou. Nyní i lékaři věnují jí velkou po
zornost a od té doby, co se vyzkoumalo,
že chrání proti nakažlivým nemocem,
jež se v některých krajinách stále vy
skytují jako cholera, žlutá a střídavá
zimnice. Chrání prý též proti jiným
a v jiných zemích panujícím nakažli
vým nemocem a osvědčila prý se v pří
padě takových pomocí léčivou. Dr.
Tommasi, znamenitv italskv učenec a
lékař odporucuje následující jednodu
chou přípravu této šťávy: Vezme se
zcela čerstvý citron, rozkrájí se na kou
sky do nádoby, poleje se asi půl litrem
vody a nechá se vše zavařiti až na tře i
tinu, po vychladnutí se kousky citronu
vymačkají, načež procedí se tato teku
tina plátnem a nechá se přes noc ustáti.
Potom se může cukrem osladiti. Při
užívání béře se jí lžíce. Obyčejně po
užívá se čerstvé vytlačené šťávy bez
veškeré přípravy častěji dosti značné
množství. — Proti kurdějím považuje
se citrónová šťáva za nej jistější ochran
ný a léčivý prostředek. Anglické a
francouzské loďstvo má v nynější době
vždy zásobu tohoto prostředku, jež se
námořníkům v pravidelných dávkách
rozdává. Na lodích, kde se tohoto pro
středku používá, nevyskytuje prý se ví
ce tato obávaná nem >c. Šťáva tato
čistí krev a jiné životní šťávy. — Čisté
neb vodou rozředěné šťávy citrónové
používá se též při střídavé zimnici.
Štáva tato smíchaná s černou kávou prý
zimnici úplně zahnala. — Proti zádušlivému tlukotu srdce, jímž nejen mla
dé dívky a paní ale i mladí muži trpívají, ukázala se býti citrónová šťáva
taktéž léčivou. Zde by snad použití
žprvu uvedené vyvařené šťávy nejlépe
*/

posloužilo. Tento prostředek účinkuje
prý příznivě i v případech kde vše jiné
marným býti se ukázalo. — Proti chro
nickému hostci (rheumatismu) používa
lo se již dříve citrónové šťávy ve vět
ších dávkách až 200 gr. a dr. Ringer
opětně na to poukazuje. — Před nedáv
ném roznesla se zpráva o úplném vylé
čení 20 let trvající pakostnice (Gichtu)
a sice použitím velkých dávek citróno
vé šťávy z 6—25 citronů denně. Pouze
velikými dávkami této šťávy možno
prý úplného vyléčení takovýchto nemo
cí docíliti. Při tom naskytuje se ovšem
vždy otázka, zda-li nemocný tohoto
prostředku v tak velikém množství sne
se. Též proti diphtheritis použito bylo
prý v nejnovější době citrónové šťávy s
dobrým výsledkem. Vařená citrónová
šťáva odporučovala by se proto obzvlá
ště tam co ochranný prostředek, kde
nemoce tyto epidemicky panují, jakož i
při všech nakažlivých nemocech vůbec.
Proti vodnatelnosti prsou a břicha vel
mi se odporuČovalo trvalé užívání vel
kých dávek této šťávy cukrem slazené
(sto až dvě ste kusů citronů během 2 až
3 týdnů). Citrónová a mírnější šťáva
pomerančová slouží též co povrchní
prostředek k hojení svrbivky; vředů a
jiných nepříjemných vyraženin. Aby
se zamezilo vypadávání vlasů a k po
vzbuzení vzrůstu jich odpor uču jí starší
lékaři následující masť: tinktury kantaridové (pryskyrky) 1 a půl kvintl.,
šťávy citrónové, 1 a půl kvintl. vepřo
vého sádla 2 loty, bergamotového a ci
trónového oleje od každého tři kapky.
Mastí touto se dotyčná místa vždy ráno
a večer natírají. — Dítkám, kterým le
zou těžko zoubky, natírají se dásně
citrónovou šťávou, čím se bolest mírní
a zoubky lehčeji lezou,
Prostředek proti boleni hlavy. Kus
prosákavého papíru promočeného či-
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stým tabulovým olejem položí se na
temeno hlavy. Když papír uschne, na
močí se opět a poláží na hlavu. Tento
prostředek zmírní i největší bolest hla
vy. Ovšem nutno dbáti především klidu.
Kdo téhodně třikráte hlavu olejem ta
bulovým takto omočí a jím také hlavu
natře, u toho prý bude bolest hlavy
vždy menší, až časem zcela pomine.
Aby lampa nečadila, jest dobře,
když se knot před upotřebením smočí v
silném octu a pak osuší. Hoří pak beze
všeho dýmu a zápachu a malá tato prá
ce odmění se desateronásobně.
Přírodní vosk, prostředek proti ku
řím okám. Dle sdělení včelařů, kteří
mimochodem řečeno ve své zálibě pro
chov včel si troufají prací včelstev
svých se všemi fakultami konkurovati,
ztratí každý kuří oka, přikládá-li si na
ně na papír natřenou vrstvu žlutého
přírodního vosku.
Nový salát. Mnohá věc odkazuje se
v obecném životě, kteráž by stala se
chutným pokrmem, kdybychom — ji
použiti uměli. Tak zajisté sotva by
kdo pomyslil na to, že z nepatrného,
kostrbatého lupení řetkvičky upraviti
lze jeden z nejchutnějších salátů, totiž
z její lupenových stonků. Jsou-li tyto
již samy o sobě s pepřem a solí víta
ným přídavkem ku chlebu s máslem,
mají jsouce připraveny za salát chuť
převýbornou. Za tím účelem otrhají
se listí se stonků a tyto se pečlivě oči
stí a několikráte v čerstvé vodě vype
rou. Potom se stonky rozkrájejí na
drobno, posypou se solí, a aby se tato
lépe vtáhla, nechají se hodinu nebo dvě
státi. Krátce před tím, než se salát
požívá, poleje Be olejem a octem a při
dá se, libo-li, též trochu pepře.
Bobule jalovcové neměly by v žádné
domácnosti chyběti, neb mají značnou
léčivou moc. Především působí — aniž
by škodily—na hojné odlučování moče
a možno jich upotřebiti při různých
nemocech měchýřových; mimo to kona

jí služby dobré při katarrhech' a přirůzných nemocech ústrojů dýchacích.
Ipomoea proti hmyzům. Prostředek,
jež tuto uvádíme, znají Japonci od
dávných časů, zapuzujíce jim všelikou
neřest na rostlinách, jako: mšice, červce, dřepčíky, housenky a podobné; týž
záleží v polévání odvarem listů a vý
honků jednoletých Ipomoea purpurea
a hederacea. Účinek jest okamžitý;
postačí na příklad pouhé potření v pr
stech rozmačkaným listím, aby všickni
červei na některé větvi zničeni byli.
Tento jednoduchý prostředek možno si
snadno opatři ti, ano semeno lehce klíčí,
a tak možno míti stále několik rostlin
pohotově.
Černá řetkev výborným domácím lé
kem. Jistý francouzský generál po
dlouhou řadu let nesnesitelně trpěl ka
menem močovým a marně různých
prostředků užíval. Poněvadž s mno
hých stran mu tvrzeno bylo, že černá
řetkev velice dobrým prostředkem proti
močovému kameni jest, odhodlal se, ač
byl velikým nepřítelem její, ji pojídati.
A hle, za krátký čas pozoroval již, že
bolesti jeho velice se zmírnily. Násled
kem toho nařídil v celé krajině pěsto
vání černé řetkve a odporučoval ji
tamním obyvatelům i vojsku svému
jako výborný pokrm. MUDr. Philippe
podal o tom zprávu pařížské akademii.
Týmž spůsobem vyléčen byl i jiný ne
mocný, kterýž pilným požíváním řetkve
kamene močového byl se sprostil. Ne
dosti na tom, černá řetkev je též výbor
ným prostředkem proti bolení na prsou,
proti kašli, střevním a žaludečným katarrhům. Pěstujme proto a pojídejme
častěji černou řetkev. Pěstovati jí jest
jednoduché. Daříť se v půdě jemné a
nečerstvě hnojené; v půdě jílovaté,
těžké není tak chutná. Doba setí je
květen a červen. Éetkev se musí pak
vyjednotiti, by stálo jen asi 100 rostlin
na jednom čtver. yardu; za sucha se
musí pilně zalévati. Před nastoupením
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mrazů se dobude a očistí. Nejlepší
uschování řetkví na zimu jest ve sklepě,
kde suchým pískem vrstva po vrstvě
- se posype, čímž nejlépe se udrží.
Rostlinný prášek ku čištěni a zjemr
není kůže. Plody kaštanů se oloupají
a vnitřek se roztluče na moučku, která
se proseje sýtem. Něco této moučky
se dá do vody k mytí, která se tím sta
ne mýdlovitou a bílou, čistí kůži doko
nale a dodává jí jemnosti a lesku.
Prostředku toho se užívá ve Francii
velmi zhusta.
Vyvetrávání peřin. Obyčejně vyvě
síme peřiny, když je vyvětrati chceme,
tam, kam nejprudší sluneční paprsky
padají. Tím ale peří přespříliš vysy
chá, pozbývá pružnosti a stává se křeh
kým. Lépe jest peřiny na suchém,
chráněném vzduchu vyvěšovati a je
naposled důkladně protřásti. Róvněž
také chybujeme, pakli postel zvláště
letního času, kdy se tělo silněji vypa
řuje, při ranním ustlání ihned zase
peřinou přihřejeme a tak všechen výpar
v posteli uzavřeme. Tu má se právě
naopak svrchnice i přikrývka zpět přehoditi, nebo jen tak docíliti možno, aby
se postel dostatečně vyvětrala a peřiny
čerstvým okysličeným vzduchem na
čichly.
Práni žíní. Nejdříve se řádně vy
klepou, vloží se pak do nějaké dřevěné
nádoby, vleje se na ně hojně vařící
vody, nádoba se ihned přikreje a ne
chají se tak asi hodinu státi. Napotom
se voda sleje, žíně polejou se opětně
vařící vodou a nechají se zase asi hodinfa pařiti. Na to vyberou se horké z
nádoby a usušejí se na prostěradle neb
pod., jež jsme byli venku na zemi neb
na podlaze v nějaké prostorné místno
sti, jež se dobře ‘provětrávati dá, roz
prostřeli. Studené vody k praní žíní
upotřebiti se nesmí, jelikož by pozbyly
kadeřavosti.
Proti pocení se rukou. Pocení se
rukou lze zabrániti aneb valně zmírniti,

natáhneme-li si na noc rukavice, do
nichž dříve nasypeme moučky brambo
rové. Velmi vhodný prostředek jest
též Častější umývání rukou aromati
ckým octem buď samotným aneb z
polovice vodou smíšeným.
Tmel na sklo může si každý připraviti, přidá-li v temnu rozpuštěnému
klihu něco málo dvojchromanu drasel-.
natého. Spojení roztlučených částí
staniž se v temnu, načež pak se dá
spojená již nádoba na slunce; tmel ten
není v horké vodě rozpustným.
Proti potení se nohou od póru čuje
jistý lékař tento jednoduchý a neškod
ný prostředek: Když se nohy omyjí
neb v lázni vykoupají, natřou se nále
žitě, zvláště mezi špičkami a na chodi
dle, denně dvakráte zeleným mazavým
mýdlem.
PřeneŠeni pajedu na Človeka. Jistý
muž, který chtěl uzel na provaze, jenž
byl kolem rohů krávy trpící pajedem
(hrdelnicí, housenkami, žábou) obvázán,
zuby rozvázati, onemocněl rovněž tak
puchýřovitou vyraženinou úst, která se
konečně utvořením se nádoru vyhojila.
Zvláštní spůsób chytání krys jest ob
vyklý v Americe, zvláště ve velkých
cukrovarech. Navěsí se totiž na šňůře
na sta malých udiček, které se navnadí
masem. Krysy spolknou hltavě návna
du a tak se ve velkém počtu chytí.
Prostředek ten prý jest osvědčený.
Prostředek proti mozolům a kuřím
okám na nohou. 3 gramrny kyseliny
salicylové, 0’5 gr. konopného extraktu,
25 gr. kollodia. Smíšeninou touto se
pomocí malé štětičky tvrdá kůže na
mozolech jednou denně natře. Mozolovitá kůže scvrkne se na rohovitý krunýřek a oddělí se od části pod ní ležící,
tak že se dá snadně a bez bolesti odstraniti. — Pouze mozoly mají býti
pomazány, zdravé kůže se nemá tato
smíšenina dotknouti.
Proti vypadáváni vlasu odporučuje
se z Francie následující pomáda co
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rychle účinkující. Extrakt chinový 2
grammy, olej ze sladkých mandlí 8 gr.,
vaselin 24 gr., olej bergamotový 6 ka
pek, peruánský balsám 24 kapek. Při
praví se v lékárně. Smíšeninou natře
se kůže na hlavě každý večer. Jednou
v týdnu se hlava omyje teplou mýdlo
vou vodou a vlasy se málo ostříhají.
Špenát co výtečná píce. Po sklizni
ječmena a ovsa a po zaorání strnišť
naseje se na pole v měsíci září špenát
smíšený s bodlavým semenem a špiča
tým listím; pole nesmí však hubené
býti. Špenát rychle zroste a ještě před
zimou, zvláště při dobré pohodě, nasa
dí dosti silné stonky. Mrzne-li v zimě
na nejkrajnějších špičkách listí, zůsta
ne přece jádro špenátu zdravé, a počne
na jaře opět růsti, tak že v měsících
dubnu a květnu, v nichž kromě kopřiv,
ještě žádné jiné píce zelené pro doby
tek není, může dvakrát sklizeň býti.
Za příznivé pohody může se i třikráte
sklízeti. Třetí tato sklizeň není však
vydatná a ovce nechť se jí raději stra
ní. Také vepřový dobytek rád špenát,
smísí-li se mu s jinou pící, požívá s
chutí a jde mu dobře k duhu. Také
půdu špenát dobře zúrodňuje.
Usedlina z lcávy byla až do nedávna
co bezcenná vyhozena aneb se jí jen
k naplnění plivátek užívalo. Francouz
ský lučebník Payen, který před nedáv
ném usedlínu onu co hnojivo zkoušel,
dodělal se při pokusu tom překvapují
cích výsledků. Shledal, že kávová
usedlina obsahuje v sobě veliké množ
ství dusíku a kostíkové kyseliny, kte
réžto látky z nejlepším mrvícím pro
středkům náležejí. Až dosud však
nikde usedliny kávové co výtečného
hnojiva neužili, ač se jí ročně miliony
kilogramů zbytečně a bezúčelně vyhází.
Odvar ze lněného semene jest často
velmi užitečný nápoj, kterým se dráž
dění při katarrhu, kašli, závrati, prs
ním zánětu, průjmu, července, zánětu
střev, obtížném močení a vůbec při

všech snětivých nemocích umírní. Při
pravuje se tím spůsobem, že se dva loty
přebíraného lněného semene a půl lotu
nařezaného sladkého dřeva dvěma litry
vřelé vody poleje a tak po 2—3 hodiny
v kryté nádobě na horké plotně neb
poblíže ohně nechá státi. Pak se nápoj
procedí šátkem a užívá se ho občas
podle potřeby 1—2 lžičky. Též se může
cukrem poněkud osladiti.
Hovězí maso. Dobrá chuť jeho zá
leží v jeho šťávě, a nechá-li se tato
vyjiti, ztrácí tím maso nemálo na své
dobrotě. Mělo by se tudíž maso ku
pečení hned do horkého pekáče a maso
ku vaření do vřelé vody vkládati, aby
se sražením bílkoviny pory na povrchu
uzavřely a tak šťáva uvnitř zadržela.
Tomuto účeli vyhovují jistou měrou v
novější době v obchodu se vyskytující
pevně uzavřené, železné hrnce a peká
če. Má-li se však uvařiti dobrá polév
ka, musí se maso stavětí na oheň ve
studené vodě, aby se tak masová šťáva
vyloučila a do vody přešla.
Požívání čerstvého ovoce. Fysiologickým pozorováním se zjistilo dostateč
ně, že kyseliny napomáhají příznivě ku
vyměšování žluče z krve, Čímž se
zimnici a jiným letním a podzimním
nemocím předejde. Všecky zimnice
mají v jistém smyslu v tom svůj původ,
že žluč přejde do krve. Éíká se oby
čejně, že ovoce a jahody všeho druhu
účinkují chladivě. Příčinou toho jest,
že tyto obsahují kyselinu, která žluč z
těla odstraňuje a tak toto čistí; tím se
vysvětluje proč mají osoby trpící zimni
cí chuť po kyselých nápojích, limonádě,
podmáslí a p. — Nejlepší dobou pro
požívání čerstvého ovoce jest půl hodi
ny před snídaní a obědem, a je-li ovoce
řádně vyzrálé a čerstvé, přechází v jeho
šťávě obsažená kyselina ihned do krve
a do koloběhu. Eozumí se samo sebou,
že každá osoba musí nejlépe věděti,
kterého druhu ovoce jí svědci a mnoholi ho smí požívati. Jako vše dobré
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může i ovoce velmi škodlivé působiti,
nepožívá-li se ho střídmě. Nejzdravějším ovocem jsou jablka, která mají i tu
výhodu, že nesnese-li je žaludek ve
stavu surovém, že mohou požívati peče
né. Jablka se mohou na delší dobu a

snadněji uschovati k rozmanitějšímu
spůsobu použiti než jiné ovoce. Jablka
se též snadněji jakož i rychleji stráví,
chladí a živí tělo, účinkují na játra a
udržují veškeré výkony těla v náleži
tém pořádku.

Knihy jenž nabízí na prodej A. Geringer, 463 j. Canal ul. Chicago, III.
jsou, následující:

Amor naším služebníkem, aneb: jak možno
zalíbiti se všem ženštinám a získati si jich
přízeň.
Cena 15ct.
Album. Sbírka nápisů do pamětní knihy od
F. A. Hory
30ct.
Albrecht z ValdŠteina, slavný voj vůdce a tři
cetiletá válka. Se zvláštním ohledem na
Čechy lící P. J. Sulc. S obrázkem, 59 strá
nek.
Cena 15ct.
Antonín a Anninka. Povídka pro dospělejší
mládež. Z holandského přeložil Frant.
Tesař, 90 str.
Cena 20ct.
Báchorky a povídky pro hochy a děvčata. Pře
ložil P. J. Šulc. Elegantně kartonováno a
v kolorované obálce, 61 str.
Cena 15ct.
Báchorky a povídky pro dítky. Vzdělal P. J.
Sulc. Elegantně kartonováno a v koloro
vané obálce, 62 str.
Cena 15ct.
Bájky vybrané pro milé dítky. Vzdělal P. J.
Šulc. Elegantně kartonováno a v koloro
vané obálce, 62 str.
Cena 15ct.
Benjamin Franklin, výborný občan a proslulý
státník americký. Obrázek dějepisný pro
mládeži dospělé. Vzdělal P. J. Šulc. S
obrázkem, 48 str.
Cena 15ct.
Bosko. Nevyčerpatelné jeho kejkle k zába
vám společenským. Vzdělal F. J. Těclionický
Cena 30ct.
Český besedníČek. Sbírka vážných a žertovných deklamací.
Cena 15ct.
Česká kuchařka a hospodyně. Stručné a snadno
pochopitelné navedení k připravování chut
ných jídel všeho druhu, jež hodí se zvláště
pro kruhy občanské. Sepsala Ludmila
Dobrovolná. Cena vázané s poštovní zásýlkou
$1.50
Český bosko, dokonalý umělec kouzelnický
Cena 15ct.
Český gratulant. Sbírka přání k novému roku,
k jmeninám a k narozeninám, mládeži česko-slovanské nap. E. Just; cena nev. 20ct.
Čestmír, aneb: Dobrá pověst jest nad zlato.
Povídka pro dospělejší mládež od Frant.
Tesaře 71 str.
Cena 15ct.
Čechové američtí v staré vlasti památného léta
1885. S četnými vyobrazeními. Upomínkou

Čechům v Americe jakož i v českých ze
mích. Cena velké 8 o 44 stránkách
40ct.
Domácí kuchařka od Magdaleny Dobr. Rettigové, čili: Snadno pochopitelné a prozkou
mané poučení, kterak se masité i postní
pokrmy všeho druhu nejchutnějším spůsobem vaří, pekou a zadělávají a t. d. Cena
pěkně vázané
$1.60
Domácí léčení. Poučení, kterak zachovati se
máme v nemocech prvé než lékař byl za
volán. Od Jos. Prokeše.
Cena 45ct.
Dvorný společník. Pravidla k slušnému se
chování, navedení i vzory k vyznání lásky,
krátká barvo- i květomluva, předpisy k
tajným dopisům, společenské hry, přípitky,
hádanky a t. d. V pěkné veselé a okaté
vazbě
65ct.
Dejiny národů slovanských v přehledu synclironistickém se stručným obrazem jich osvě
ty, literatury a umění a 30 genealogickými
tabulkami panovnických rodů slovanských.
Sestavil V. Křížek.
Cena $1.40.
Dejiny konfiskací v Čechách po roku 1618. Dle
pramenu sepsal Tom. V. Bílek. Dvě Části
obsahující 1470 stran velké osmerky. Cena
snížená
$6.00.
Dekameron od Giovanni Boccacia. Sto poví
dek. Z italštiny přeložil G. F. Karafiát.
Cena $2.25.
Doktor Faust. Život jeho, skutkové a hrozný
konec. Báchorka pro lid. Vypravuje J.
T—ý. S obrázkem, 48 str.
Cena 15ct.
Drobné povídky. Naši mládeži podává Ant.
Mojžiš, učitel, 44 str.
Cena lOct.
Encyklika a syllabus otce sv. Pia IX a Ency
klika syllabus Syna nové doby. Podává
Alfons Šťastný.
Cena 20ct.
Hlavy mučenníků bělohorských. Historická upomínka od Boh. Molnára.
Cena lOct.
Hospodářský klíč. Čtení o nejhlavuějších zá
kladech umění hospodářského založeného
na vědách přírodních. Ku prospěchu pol
ních hospodářů sepsal Filip St. Kodým, 364
str. váz.
Cena $1.25.
Hodný strýc. Povídka mravoučná pro mládež
i dospělé. Vzděl. J. T—ý, 52 str. CenalSct.
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Jagelloni v Čechách. Obrázek z dějin českých.
Pro mládež i dospělé.
Cena 15ct.
Jiří Washington, statečný bojovník za svobodu Spojených Států amerických. Obrázek
L.
dějepisný.
Cena 15ct.
Ježíš ajeho pomer ku křesťanství. Pojednání od
Alfonse Šťastpého.
Cena 50ct.
Kázání na výroční slavnosti a svátky sestavil
B. V. Košut. Neváz.
80ct.
Kuchařka nová česká aneb navedení ku při
pravování všelikých pokrmů, hodících se
pro skrovnou i skvostnější domácnost. Pra
cí Františky Hansgirgové, se 61 vyobraze
ními. Cena vázané se zásýlkou.
$1.60
Kouzelník aneb: Odhalené tajemství kejklířů.
Navedení ze zkušenosti založené k provo
zování přirozené magie v oboru mechaniky,
fysiky, lučby a j., obsahuje zároveň kejkle
karetní, šprýmové kousky početní a žerty
vůbec. Vzdělal V. Kopecký. Cena ne
vázané
80ct.
Karel Havlíček Borovský. Sotva jest v ději
nách znovuzrození národa českého zjevu
znamenitějšího a dojemnějšího, nad chra
brý život Havlíčkův. „Kdo jej kdys dů
kladně vylíčí, podá národu českému knihu
nejkrásnější zábavy a nejužitečnějšího po
učení” jsou slova jedno z historiků našich
již r. 1862 pronesená a zajisté se čtenářům
naším zavděčíme, nabídneme-li jim živo
topis tohoto velikána našeho, sepsaný Kar
lem Tůmou. Celé dílo obnáší 15 sešitů,
dohromady 612 stránek. Sešit po 20ct. Kdo
odebéře všecky najednou, obnáší cena$2.75.
s poštou $2.85. Vázané $3.55, s poštou $3.75
Kronika práce, osvěty, průmyslu a nálezův.
S četnými vyobrazeními v dřevo-, kovo- i
ocelorytu. Dle nejlepších pramenů vzdě
lali Jíl jí V. Jahn a Mart. Pokorný. Celé
dílo obsahuje 4 díly a cena vázaných v ce
ně snížené $16.00. Obsah u výtahu: Vývoj
osvěty i člověčenstva. Dějiny stavitelství.
Základové tělocviku. Rovnováha a pohyb.
Světlo. Magnetism a elektřina. Zvuk a
nástroje hudební. Teplo. Dobývání su
rovin z vnitra země. Voda a poklady její.
Chemické zdělávání surovin atd. atd.
Krčma. Román od Emila Zoly. S illustrace□ mi od francouzských umělců. Cena $1.60.
Libuše a Přemysl. Dějepisná povídka pro
mládež i dospělé. Napsal P. J. Šulc. S
obrázkem, 48 str.
Cena 15ct.
Léon Gambetta. Obraz života i povahy jeho;
podává K. Tůma. Velká osmerka čítá do
hromady 140 stránek; cena s poštovní zá
sýlkou
75ct.
Lovci slonů. Povídka poučná pro mládež i
dospělé. Vzdělal P. Š. T—ý. S obrázkem
48 str.
Cena 15ct.
Mladý Slovák, aneb: Na božím požehnání vše

cko záleží. Povídka pro mládež i dospělé.
Vzdělal P. J. Šulc. S obrázkem, 55 strá
nek.
Cena 15ct.
Meir EzofoviČ. Román ze života polských židů
od E. Orzeszkové. S obrázky dle Andriolliho.
Cena 80ct.
Mapa království českého od Wagnera Cena 40ct.
Mistra Jana Husi sebrané spisy české z nejstarších známých pramenů, k vydání upra
vil Karel Jaromír Erben ve 3 dílech velké
osmerky. I. díl obsahuje 479 str. II. díl 440
a III. díl 346 str. Cena neváz.
$7.50
Malá domácí kuchařka od Magdaleny Dobr.
Rettigové. Nevázaná
25ct.
Malá nová česká kuchařka od Frant. Hansgir
gové. Cena vázané v plátně
65ct.
Mílek, průvodce po hladkých i drsných ce
stách lásky. Sestavil F.J.Těchonický 30ct.
Malý zvěrolékař, aneb: Dobytčí lékařství. Ná
vod snadno srozumitelný, jak lze poznati
a léčiti nemoci domácích zvířat. Sepsal
Dr. V. Kaper.
Cena 45ct.
Nový slovník jazyka českého i německého dle
Šumavského, Jungmanna, Meyera a jiných
sestavil Josef Rank. Dva díly a každý o
sobě pevně a okrasně svázán. Cena obou
dílů
$7.50
NejnovejŠí tajemník lásky a dvorný společník.
Velmi důležité navedení pro mladé lidi
obojího pohlaví, jak se chováti ve společ
nosti, zároveň hojná sbírka milostných
dopisů pro všeliké případy, společenské hry
zábavy atd. Vzdělal T. S.
Cena 30ct.
Naučení o živlech, jejich moci a vlastnostech,
od F. S. Kodýma, ve dvou dílech. Díl I.
obsahuje 343 str. a jedná o obecných vlast
nostech těles, hybo- a tíhozpytu. II. díl
obsahuje 775 str. a pojednává o zvuku,
světle, teple, magnetech a mluně. S čet
nými obrázky. Cena $1.25, s poštou $1.40.
Váz. oba díly v jednu knihu pevně a vkus
ně $2.00, s poštou $2.20.
Nezabudky. Dar naším pannám, 152 stránek
dvanáctky. Cena $1.00. Obsah: O pohlaví
ženském. O zdraví. O zevnějšku. O domá
cím a ženském zaměstnání. O kráse du
ševní a tělesné atd. atd.
Napoleon L, císař francouzský. Životopisný
obrázek.
Cena 15ct.
O spasení po smrti. Pojednání od Alfonse
Šťastného.
Cena 25ct.
O mravnosti rozumové. Úvaha od Alfonse
Šťastného.
Cena 20ct.
Persekuce Hory Kutné po bitvě bělohorské. Hi
storický příspěvek k událostem doby té.
Sep. P. M. Veselský, 140 str. velké osmer
ky.
Cena $1.25.
Panství Táborské a bývalé poměry jeho pod
daných. Sepsal Fr. Aug. Slavík, 150 str.
velké 8 za
$1.25.
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ně. Výklad více než 200 snů pro ty, které
Průvodce dívky a budoucí hospodyně od Frant.
vykládání snů zajímá, zároveň s čísly, jenž
Hansgirgové. S vyobrazením za
50ct.
mohou se sázeti do loterie.
Cena 20ct.
Porotní soud Karla Havlíčka Borovského 15ct.
Praktické zápisky pro řemeslníka a hospodáře, Sbírka nejnovějšicli receptů z oboru vinařství,
octářství a j. Vzdělal V. K.
Cena 80ct.
vůbec živnostníka. Cena *2.00.
Obsah:
•
Šibřinky.
Sbírka
nejnovějších,
sylvestroBarvení. Bengálské ohně. Bílení. Bron
zování. Čistění skvrn. Drahokamy stro
vých i besedních her, výstupů, deklamací,
jené. Glasury. Inkoust. Klížení. Kovy.
písní a žertů. Sestavil Damian Mišpulka.
Vyšly dosud 4 sbírky a cena jedné
80ct.
Kůže. Tmelování či kytování atd. atd.
Průvodce po království Českém. Se 12 mapami UmČni v krátkém čase získati nevěstu dle
přání, s penězi nebo bez nich. Cena 15ct.
a plány ve 2 dílech vázaný
$3.50
Planetář úplný, nejnovější pro mužské i žen Umělá pradlena. Navedení jak prádlo všeho
druhu, jakož i látky vlněné, hedbávné s
ské pohlaví.
Cena lOct.
Poučení jak může dívka v krátkém časestáti
prospěchem práti a vůbec upravovati se
mají, Vzdělala Milada Podhajská. 76 strá
se nevěstou a manželkou.
Cena 15ct.
Památník Sokola Pražského. Krásná vazba
nek.
Cena 50ct.
plátěná zlatém okrášlená. Cena $1.50, se Úplný besedník spořádali Jiří Bittner a J. R.
Vilímek. Velká 8, stran 844. Vázaný v
zásýlkou $1.70. Cena to velmi levná.
Přítel zvířat. Vybrané povídky, bájky a básně
plátně se zásýlkou
$4.50
ze života zvířat pro hodné dítky. Vzdělal Všeobecný počtář pro školu i dům, obchod i
P.J. Šulc.
Cena 15ct.
průmysl. Sepsal Jos. Barcal. Snížená cena
Pestré kvety. Českoslovanské mládeži podává
se zásýlkou
.
65ct.
□ Jan Ježek, 78 stránek.
Cena 20ct. Války Husitské v Čechách. Obrázek z dějin
Příruční slovník jazyka českého i německého.
vlastenských. Nakreslil J. T—ý, 56 str.
Sestavil J. P. Jordán. Dva díly v jednu
S obrázkem.
Cena 15ct.
knihu pevně vázané
$4.25. Vilém Telí, bojovník za svobodu Švýcarska.
Dějepisná povídka od P. J. Š. 56 stránek.
Petr Veliký. Obrázek z dějin ruských. Pro
mládež i dospělé nakreslil J. T—ý, 64 strá
S obrázkem.
Cena 15ct.
nek.
Cena 15ct. Zlatý král. (Přemysl Otokar II.) Obrázek z
Preciosa, spanilé děvče cikánské. Obrázek ze
dějin vlastenských, jejž pro mládež i do
spělé nakreslil P. J. Š. S obrázkem 56 strá
života španělského. Nakreslil J. T—ý, 48
stránek.
Cena 15ct.
nek.
Cena 15ct.
Sylvestriády. Sbírka deklamací delších i krat Z let probuzeni. Cena 50ct. Obsah: Paměti a
ších, besedních čtení, žertů a půlnočních
korespondence Bohuslavy Rajské. Listy
Fr. Lad. Čelakovského a Bohuslavy Rajské
scén k zábavám sylvestrovým, masopustním a besedním od Emila Trnky. Cena
z let 1844-1845. Vzájemné dopisy Antonie
Čelakovské a Boženy Němcové 1844-1849.
váz. $1.80, s poštou $1.90.
Žena
ve společnosti lidské, zvláště v Anglii a
Sedm let v jižní Africe. Sepsal Dr. Emil Ho
lub. Příhody, výzkumy a lovy na cestách
Americe. Sepsal Karel Jonáš. Cena 50ct.
jeho od polí diamantových až k řece 38 pohřebních řečí pro různé stavy a věky na
Zambezi. Dva díly, 298 vyobrazení a 1124
psal Jos. Kalda. Knížka tato obsahuje 124
str. Cena obou dílů nevázaných
$7.00
str. osmerky a prodává se v ohybné plátě
Snář. T. Lenormandové, světoznámé věštky né vazbě s poštovní zásýlkou za
50ct.

TJ ľD O T_i F SEVIO,<
459 záp. 18 ul. roh Centre Ave, Chicago, III.

Český puškař a obchodník s veškerou palnou zbraní
pro rybolovce a milovníky sportu.
Prach a všeho druhu nábo
je vždy na skladě. Všech
druhů udice, rukavice k
rohování a vůbec vše co do
oboru toho náleží.

Zakázky z venkova vyřídí
se správně a rychle v ce
nách nejmírnějších. Správ
ky a převrtávání ručnic dle
přání za levnou cenu.

Paroplavební Společnost.

NEW YORKEM A HAMBURKEM
jakož mezi New Yookem a Štěttínem po nově zařízené

Parolodě této všeobecně oblíbené společnosti jsou vesměs nové, co nejsolidněji
zbudované a co nej nádherněji zařízené, veliké železné parníky poštovní. A že i u
ctěného obecenstva Čechoslovanského stály se nejoblíbenějšími dokazují nejlépe
američtí Čechové, kteří při vypravení ,,Divadelní Lodě44 podnikli onen velikolepý
výlet do Nár. Divadla v Praze po poštovní parolodi,, Westphalia4* téže společ. patřící.

Odjezd parolodi

Odjezd parolodi

— z —

— z —

NEW YORKU

HAMBURKU

—do—

—do—
•

HAMBURKU

NEW VORKU

-

každý

každou

čtvrtek a sobotu

středu a neděli

přimo bez přesedáni.

WHrEHk·^

přímo bez přesedáni.

O. B. RICHARD & CO,
^exxerá-lxxí přeplavní jeanatelové

61 Broadway, New York a roh Washington a La Salle ul. Chicago.
ŘIDITEL ČESKÉHO ODDĚLENÍ

zf·. vosjltka,

61 Broadway, NEW YORK·

—4 ČESKÝ KLERK

STj^N·.

t.

Roh Washington a LaSalle nl. OHIO AGO, ILL.

A

Vyhotovuji veškeré do oboru notářského soadajicí práce.

Pojištění proti olrni n nej jist ějšíclx společ
ností
oenáolx znírn^roix.
v

Zásýlky peněz do Cech, Moravy a do celé Evropy vždy dle stáva
jícího kursu dopravuji až do domu adresáta.

I PŘEPLAV DO EVROPY A Z EVROPY. |
Vymáhání dědictví v čase nejkratším za mírné požadavky.

i
POZEMKY, DOMY A FARMY NA PRODEJ I VÝMĚNU.

Ve všem, řádně poslouží

KOZEL

SEDLÁČEK,

dis. 530 západní lStá ulice, Oiiica^o, III.

$6V6R0* nělIWKY+LLOYD
Pravidelné jízdy parolodí mezi

13 IR El M El N A NEW YORKEM
■o —F»l<l±:s SOUTHAMPTON. a---- ■ 0.

Fřimé německé ry-clilé parx^íl^^r
WEEE.ZL

EIDEB
ELEE

AZLLER,

FVLDA
SAALE

travé

Dvakrát týdně:

i

Břemen každou sobotu a tfete $ fc Jorkii tóta sobotu a středu?
Doba jízdy mezi Břemen a New Yorkem devět dní.

Pres 1,500.000 cestujících bylo od založení této společnosti r. 1857 jUtě a dobře po par
nikách Sev.-Něm. Lloydu z Německa do Ameriky a nazpět přeplaveno
Rychlé parníky Severo-N ěmeckého Lloydu s vysokým mezipalubím, výtečným
provětráváním a výborným opatřením jakož i velmi krátkou dobou jízdy poskytují
obecenstvu pohodlnou a rychlou dopravu do Ameriky a nazpět. Stranu cen a
zaopatření v mezipalubí a kajutách obraťte se na
OEILľRIdEZS 3c CO., čís. 2 Bowling Green New York.
IT. CLAUSSENIUS a SP. hlavní jedu, pro západ čís. 2 již. Clark ul. Chicago 111.
SHAMFFES, EittsToiargrlx, Ea.

207 West 12th Street

—

—

—

Chicago, Illinois.

=s· Obstarávají spolehlivě a správně

ť,-o.

na Moravě? v Makousku a
i?eplav
*
F

pres Hamburg a Brémy.

v U'i<"‘ež >,oíta·

^sýllíy. peněz do ®'r°'

,^'11 a

ukládání p<'w^7"

POJIŠTĚNÍ PROTI OHNI A NA ŽIVOT.
Obstaráváme prodeje a koupě majetků.
Zkoumáni abstraktů a veškeré
notářské vykonáváme správně a levně

Číslo 207 záp. 12tá ulice,

-

Chicago, Illinois.

Domy a Loty v Chicago prodáváme na mírné splátky^ proto dříve než
koupíte neb prodáte pozemkový majetek poraďte se s námi.

