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ŠKOLNÍ KNIHY PRO ŠKOLY CESKO-AMERICKÉ VŽDY NA SKLADE.

TM. F. ŠTĚPINA,»··
právní vodce, a vcieywý notát.

Pozemkový, pojišťující a přeplavní jednatel.
Úřadovna: 658 Loomis ulice,
sev.-záp. roh 18té ul. (při Blue Island Av.)

CHICAGO, ILLINOIS,

Půjčuje peníze na majetek na levný úrok. Má na prodej pozemky a domy ve
všech částech města. (Seznam těchto obdrží každý na požádání zdarma.) Pojišťuje
domy, nábytek atd. u spolehlivých společností (zvláště u společ. „Sun Fire Office”
z Londýna kteráž byla založena-vr.J710 a ipst. -známá «« «ejstarší a nejspolehli
vější společnost na svě

Prodává přeplav
dávky ze staré vlas
bankovními závody v

Zvláštní pozori

Mích.
na Elston Avenue a

'dictvi a jiné pohlcávnimi zástupci a

a vypisování

N DTA,
HíIICAGO, ILLINOIS.

•v čísle 31.2 zápalní Khtá, VLlice.

(EJmc cnefecttrmct a S tj ri rt,
11G-118 LaSalle Street,

Chicago,

Illinois.

Půjčují peníze na pozemkový majetek v cenách nej nižších
v každém obnosu.

GEN. GRANT V BITVĚ U SHILLOH.

BITVA U GETTYSBURGU.

AMERIKÁN

na rok 1888
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S mnoha obrázky vážného i žertovného obsahu.

Obsali tohoto kalendáre.
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V obyčejném roce 1888 čítá se:
stvoření světa dle počtu židovského 5648
stvoření světa dle Calvisiusa............. 5888
shoření Jerusalema.............................. 1815
zavedení kalendáře Juliánskélio........ 1933
zavedení kalendáře gregoriánského— 306
zavedení kalendáře opraveného.........-189
vynalezení prachu a střeliva................ 598

od vynalezení knihtiskařství-.................... 448
od objevení Ameriky.................................. 306
od vynalezení dalekohledu....................... 279
od uzavření míru westfalského................. 440
od prohlášení samostatnosti Spoj Státu--112
Opravený kalendář zaveden ve Spojených
Státech 21. zářím 1853, kde poručeno bylo
místo 1. září psáti a čítati 21. září.

Letopisná znamení a čísla.

Nedělní písmeno .................................A. G. i Sluneční kruh...............................................21
Zlaté číslo.................................................. 8 Římský počet ............................................... 1
Epakta.... .......................................... 17 1 Juliánský letopočet................................ 6601

olxylL>livó
*
F

a stáló svátlty.

Sv. tří králů........................-............... 6. ledna Velikonoční neděle........................... 1. dubna
Neděle Septuagesima....... .......
5. února Na nebevstoupení Páně............................-.10.května
20. května
Neděle Quinquagesima....... ............. 12. února Svatodušní neděle...................
Úterek masopustní.......... . ............ -.14. února Neděle sv. Trojice..............
27. května
9. června
Popeleční středa..... ...........................15. února Božího Těla........... -...............
Květná neděle...........................
25. března Všeobecné posv. chrámů-................. 21. října
Zelený čtvrtek..............
29. března První adventní neděle................... 2. prosince
Velký pátek.................................................. 30.března
Vánoce.......... .
-.25. prosince
Postní dni.
1
9

........................
........ . ......................

22. února
23. května

3 .......... . .................................. .............. 19. září
4 .......................................
19. prosince

Ctyry roční oUcloUí.

Jaro počíná 19. března v, 10 hod. 54 m. več.
Léto počíná 20. června v 7 li. 6 m. večer.
Podzim počíná 22. září ve 9 li. 45 m. ráno.
Zima počíná 21. prosince v 3 h. 55 m. ráno.
*!©
F

Trvá
Trvá
Trvá
Trvá

92
92
89
90

dní
dní
dní
dní

a
a
a
a

20
14
17
19

hodin
hodin
hodin
hodin

19
39
10
52

min.
min. úhrnem
min. 365 dní
min..

lile cl roku 1SS7.

Masopust trvá od 7 ledna do 14. února, | Konec postu dne 31. března a trvá 45 dní.
tedy 5 týdnů. Začátek postu 15. února. | Mezi vánocemi a popel, středou jest 51 dní.
Zatmění slunce a měsíce.
Roku 1888 přihodí se patero zatmění a
sice tři na slunci a dvě na měsíci.
1. Úplné zatmění měsíce dne 28.
ledna, více méně viditelné po celém světě
vyjma Tiché moře.
2. Částečné zatmění slunce dne 11.
února, bude viditelné na antarktickém
moři a v jižní Patagónii.

3. Částečné zatmění slunce dne 9.
června. Viditelné v jižním Indickém moři.
4. Úplné zatmění měsíce udá se dne
22.-23. července; bude viditelné ve větší
části světa, vyjma východní Evropu a Asii.
5. Částečné zatmění slunce dne 7.
srpna. Viditelné v arktickém moři a okol
ních krajinách, pojímaje v to Norvéžsko
a Švédsko.

Kralomoc bude jitřenkou do 22. května;
potom večernic' do 8. prosince a opět jitřen
kou po zbytek roku.
Vobropán bude večernicí okolo 17 nora,

12. června a 7. října; jitřenkou okolo 30. břez
na, 29. července a 17. listopadu.
Krasopani bude jitřenkou do 11. července;
potom večernicí do konce roku.
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31
SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny.

Protestantů.

Katolíků.
Nový rok

Nový rok

Makaria
Jenovefv
Tita bisk.
Telesfora

Ábela a Seta
Enoclia
Isabelly
Simeona

&
&

Sv. Tří Králů

Zjevení Páně

ář

Raimunda

Ä

Lucian a

První neděle po Zjevení Páně.

~8 Neděle
Erb ar da
Pondělí
Basiliše
9
Úterý
Agatona
10
Hygiana
11 Středa
12 Čtvrtek Proba
Leonta
13 Pátek
14 Sobota Firmina

Erharda
Marci ala
Pavla Poust.
Matildy
Reinliolda
Hilaria
Felixa

*
'm

o

Maura
Marcela P.
Marcela
Antonína poust. Antonína póust.
Prisky
Prisky
Sáry
Kanuta
Fab. a Šebest.
Fab. a Šebest.
Anežky
Anežky

Vine, a Anast.
22 Neděle
23 Pondělí Zasnoub. P. Μ.
Timotea
24 Úterý
Obr. Pavla
25 Středa
Čtvrtek
Polykarpa
26
Jana Zlatoúst.
27 Pátek
28 jSobota Karla Vel.
Neděle Septuagesima.

Františka Sal.
29 Neděle
30 Pondělí Martiny p.
Petra Nol.
31 Úterý
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1
7
7
7
7
7
7

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

29
30
30
31
32
33
35

7 11
8 19
9 30
10 41
11 53
ráno
1 5

7
7
7
7
7
7
7

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

36
37
38
39
41
42
43

Xör
nůeux

XSf

7
7
7
7
7
7
7

35 4
35 4
34 4
34 4
33 4
32 4
31 4

44 7 27
45 8 31
47 9 33
48 10 34
49 11 34
50 ráno
52 0 32

Délka dne 9 hodin 22 minuty.

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

7
7
7
7
7
7
7

31 4
30 4
29 4
28 4
27 4
26 5
25 5

53 1 32
55 2 32
56 3 32
57 4 31
59 5 29
0 6 23
2 vých.

Délka dne 9 hodin 39 minut.

Val er i a
A del gundy
Virgila

V

Čtvrti měsíce.
Poslední čtvrt
dne 6. v 5 ho
din 52 minut ráno.
Nový měsíc 13.
JÍŠ /* ve 2 hod. 48 mi
nut ráno.
První čtvrt dne
20. v 10 hod. 59
minut večer.
©Úplněk dne 28.
v 5 hodin .29
minut večer.

>

Domnělá povětrnost.
Do 4. velmi studedeno, pak mírněji;
16. až 21. krutá zima
potom mírněji; 30. a
31.sněhové metelice

2 17
3 30 Dne přibývá od 8
50 minut do
4 41 hodin
9 hodin 44 minut.
5 49
6 50 Žid. kalendář.
Dne 14. ledna 1.
záp. Šebat
5648.
6 23

Délka dne 9 hodin 9 minut.

Jména Ježíše

Třetí neděle po Zjevení Páně.

W

Cm

Délka dne 8 hodin 58 minut.

Druhá neděle po Zjevení Páně.

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

®
o
=
=

Délka dne 8 hodin 50 minut.

Neděle po Vánocích.

1 Neděle
9 Pondělí
Q Úterý
4 Středa
5 Čtvrtek
6 Pátek
Sobota

c ®
o
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7 24 5 3 6 6
7 23 5 4 7 17
7 22 5 6 8 30

ořelia.dla.
*
TJe-li teplo v lednu
sahá bída ke dnu.
Pakli leden mokrý
bývá, jisté vína ne·
dolívá.
Za mlhavým le
dnem plíží mokré
jaro.
V lednu-li hrom
se ozývá, očekávati
lze hojnost vína.
Je-li teplý' leden,
z korce mandel je
den.
Na nový rok o sle
pičí krok, na Tři
krále o skok dále,na
hromnice o hodinu
více.
Jaké počasí je kte
rý den od vánoční
ho Božího hodu do
Tři králů, takové bu
de každý měsíc v
roce.
Na sv. Pavla na
víru obráceni (25.)
mlha — přijdou ne
moci.
Roste den, roste i
zima.
Jmén Ježíš, ke ka
mnům nejblíž.
Na sv. Pavla: Když
je voda v koleji, še
tře v žlabe ojedí (pí
ce, nebo zima potr
vá dlouho.)
Dobrá sanice,koň
ská smrt.

Vanooni olmrníV- ěpoVn □nrrlinVir íen* obsahuje 30,000 slov českých s překladem anglickým, i výslovností
KdybúUl ůlUVUlů. uub!lU’lJU^,llbll.y k dostáni u Aug. Geringera, 150 záp. 12tá ulice, Chicago, III.
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24
25

26

27
28

29

30
31

Ma krásné obrazy

JAN HUS a JAN ŽIŽKA, olejové barvy, krásná ozdoba pro obydlí Čechoslovana, stojina
platné kus $1,90, ('ba $2.00, ve skvostných rámcích od $4.60 do $7.00 bez zásýlky a balina.

SVÁTKY A JMÉNA
14 tii

n tvílnv

Katolíků.

1 Středa
2 Čtvrtek
3 Pátek
4 Sobota

Ignáci a

Brigity

Hromníc

Očist. Marie

Blažeje
Veroniky

Blažeje
Veroniky

Neděle Sexagesima.

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

Agaty
Doroty
Romualda
Jána z Μ.
Apolonie
Scholastiky
Eufroziny

Neděle Quinquagesima.

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

Protestantů.

Eulalie
Jordana
Masopustn
Popeleční
Juliany
Šimona
Man sveta

První neděle v postě.

V alburgy
26 Neděle
27 Pondělí Alexandra
Leandra
28 Úterý
29 Středa Romana
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o ®
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20 5
19 5
18 5
17 5

o re o
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« N>a,
>

E

7 9 43
9 10 55
10 ráno
12 0 7

Délka dne 9 hodin 57 minut.

Agaty
Doroty
Reinharda
Šalamouna
Apolonie
Skolastiky
Evroziny

7
7
7
7
7
7
7

10 5
14 5
13 5
12 5
10 5
95
75

L3
14
1G
17
18
20
21

1 19
2 30
3 38
4 40
5 34
6 23
záp.

Čtvrti měsíce.
/ZT Poslední Čtvrt
'VL dněl, v 1 hod.
36 minut večer.
xCiri. Nový měsíc 11.
MJex v 6 hodin 2 minuty večer.
"Vx První čtvrť dne
19. v 8 hodin 9
minut večer.
Úplněk dno 27.
\ x j v (> hodin 7 mi·
nut večer.

Domnělá povětrnost.
Do 6. krásně; do
12. snéživo; do 23.
sněhové vánice; do
konce měsíce velmi
mrazivo, celkem ale
příjemně.
Dne přibývá od 9
hodin <17 minut do
11 hodin 8 minut.

Délka dne 10 hodin 17 minut.

Eulalie
Kastora
Valentina
Faustina
Juliany
Konstancie
Konkordie

•$h
»efar-

7
7
7
7
7
G
6

65
45
35
15
05
58 5
57 5

kalendář.
23 6 1G Žid.
Dno 13. 1. Artur.—
pust Estheřin.—
24 7 18 23.
26. Purim. — 27. áu25 8 20 šan — Purim.
27 9 20
IPořelradlíi.
28 10 20 Únor bílý,pole sílí
se bouřkami
30 11 19 v Pakli
únoru rohy býkovi neviklají, nelze
31 ráno se
dobrého roku na-

dítl.
Když tě komár v
únoru za uchem za55 5 33 0 19 šimrá, poběhneš v
březnu jistě ke ka
54 5 34 1 19 mnům s ušima.
Větrové severní ku
52 5 36 2 18 konci února zvěstu
jí úrodný rok.
51 5 37 3 15 Nechce-li severní
vítr v únoru váti, v
49 5 39 4 10 dubnu se to musí
jistě státí.
47 5 40 5 0 Je-li v úm ru zima
a sucho, bývá prý
45 5 41 5 47 horký srpen.
Pakli o hromnicích jasno bývá, ji
59 minut.
stě potom zima dodržívá; pakli ale je
445 43 6 26 bouřlivo
a sněženi,
jistě že daleko jaro
výcli.
42 5 44
není.
Tmavé hromnice,
40 5 45 7 24 sedláka
radost, jasale, sněží ještě
38 5 4G 8 40 i no-li
dost.

Délka dne 10 hodin 38 minut.

Gabina
Konrad a
19 Neděle
Eucharie
20 Pondělí Eleuthera
Úterý
Eleonory
Elenory
21
Washington a nar. Washingtonu nar.
22 Středa
Serenia
23 Čtvrtek Eberhard a
Přestupný den Přestupný den
24 Pátek
Matěje ap.
25 Sobota Matěje ap.
Druhá neděle v postě.

E
O

«
«

6
G
G
8
6
6
G

Délka dne 10 hodin

Valburgy
Lesky
Leandra
Romana

Kapesní slovník anglicko-český

«
«

■žt

6
6
6
6

obsahující 25,000 slov anglických s čes
kou výslovností i překladem v kapesní velikosti, dobrý tisk pohodlný ku hledání
slov, nutná pomůcka ku čtení novin anglických a všech spisů. Stojí $1.50
u Aug. Geringera, 150 záp. 12tá ulice, Chicago, 111.
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8
9

10
11

12
13
14
15

16

17
18
19

20
21

22
23
24

25
26

27
28
29

Vídenský kat, čili tajnosti vídenských heren a šejd irských peleší.
pěli » vá'.nnč v snížcnó ceně *3 50.

Ve dvou dílech

31

1 Čtvrtek
2 Pátek
3 Sobota

Albína
Simplicia
Kunhuty

Třetí neděle v postě.

Kazimíra
4 Neděle
5 Pondělí Tolety
Bedřicha
6 Úterý
Tomáše A.
7 Středa
Čtvrtek
Jana z B.
8
Františky
9 Pátek
40
mučedlníků
10 Sobota
Čtvrtá neděle v postě.

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

Konstant.
Řehoře p.
Kosiny p.
Máti Idy
Longina
Heriberta
Patricka

Pátá neděle v postě.

Eduarda
18 Neděle
19 Pondělí Josefa p.
Joachima Sp.
20 Úterý
Benedikta
21 Středa
Čtvrtek
Oktaviana
22
Otta
23 Pátek
24 Sobota Gabriela

Běluše
Simplicia
Kunhuty

í’l

a západ Lj
měs ic e v

1
'

6 36 5 48 9 55
6 35 5 49 11 10
6 33 5 51 ráno

Délka dne 11 hodin 21 minut.
<< 6 31 5 52 0 23
Kazimíra

Bedřicha
6 29 5 53
Fridolína
SF? 6 27 5 55
Tomáše
6 26 5 56
Kadka
6 24 5 58
Crhy a Strachoty
6 22 5 59
Alexandra
6 20 6 0

1
2
3
4
5
5

32
35
32
20
2
38

Délka dne 11 hodin 43 minut.

Dobromila
Řehoře
Růženy
Matildy
Dluhose
Jindřiše
Gertrudy

*
9

6
6
6
6
6
6
6

18 6
17 6
15 6
13 6
11 6
96
86

1
3
4
5
6
8
9

Edvarda
Josefa p.
Jachima
Benedikta
Oktaviana
Udusá
Gabriela

6
6
6
6
5
5
Ä 5

66
46
26
06
58 6
56 6
54 6

11
12
13
14
16
17
18

Zvěst. P. Marie

ITaštala
Kuperta
Guntrama
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota

Emanuela
Ku přec h ta
Malcha
Zelený čtvrtek ·
Velký pátek

Bílá sobota

5
5
* 5
á
* 5
á
ÍÄ 5
5
5

52 6
50 6
49 6
47 6
45 6
43 6
41 6

Čtvrti měsíce.
Poslední čtvrt,
dne 4. v 9 hod.
C
36 minut večer.

Nový mésíc 12.
vije/ v 10 hod.31 mi
nut ráno.
íx První čtvrt dne
J7 20. ve 2 hod. 53
minut večer.
Úplněk dne 27ve 4 hod 17 mi.
nut večer.

©

Domnělá povětrnost.
Po celý první tý
den velmi studeno;
8. až 13. snili; do 24.
studeno, větrno a
bouřlivo; do konce
měsíce zimavo.
Dne přibývá od 11
hodin 12 min. do 12
hod. 46 minut.

6 10
záp.
7 10 Žid. kalendář.
Dne 13. 1. Nisau.*
8 11 27. Počátek Passah.
— 28. 2. svátek.
*
—
9 11
10 9 IPořelrxidla.
V březnu prach co
11 8 zlato
a stříbro, ale

Délka dne 12 hodin 5 minut.

Zvěst. P. Marie

Svatá biblí pro

o
C
=
w

ráno
0 7
1 4
1 59
2 50
3 37
4 19

Délka dne 12 hodin 27 minut.

Neděle květná.

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

Protestantů.

«S
Q.
·«
N

Východ

Katolíků.

slunce

Dni a týdny.

Východ ! ’

SVATKY A JMÉNA

Znamení
měsíce

í

31

19 4 57
20 5 31
22 výcli.
23 7 33
24 8 49
25 10 6
27 11 21

sníh bývá pro osení
jed.
Mnoho dešťů v
březnu přivádí hu
bené léto.
Mrzue-li na den
čtyřiceti mučední
ku, mrzne ještě po
čtyřicet nocí.
Mrzne-li na den
sv. Gertrudy, trvá
zima ještě čtyřicet
dni.
Pékné-li na sv. Jo
sefa, bývá dobrý rok
Svítí-li slunce na
den zvěstování Pan
ny Marie, očekávati
lze úrodný rok.
Březen bez vody
duben bez trávy.
Kolik březnových
mlh, tolik červenco
vých lijáků.
V březnu vítr z
břizy fouká.
Třináctý týden v ro
ce novém zem vy
hřeje—počni sít.
Březen, za kamna
vlezeni; duben ještě
tam budem;máj, vy
ženeme kozy v háj.

jest obrázkový spis obsahující zábavné obrázky ze svá
tého písma starého zákona. Vyšly 3 sešity. Stojí všecky tři 65ctů., jednotlivý 22 c u.
zasillállí

BŘEZEN.
o
Q

DOMÁCÍ ZÁPISKY.

Vydání

$

ct.

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

XI nnhřphníph ÍPPI
U I pum UUIIIUII IUUI

pro různé stavy a věky 8 připojením řečí ku pojmenování dítka
od Jos. Kaldy. Cena v obybné plátěné vazbě 55 ctů.

30

Katolíků.

Velikonoční neděle.

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

Protestantů.
Hod Boží Velik
Velikonoční

Richarda
Isidora
Vincence
Celestína
Hermana

Richarda
Ambrože
Emilie
Buška
Eberharda

Alberta
8 Neděle
9 Pondělí Kleofáše
Ezechiel pr.
10 Úterý
Lev p.
11 Středa
Čtvrtek
Julia
12
Hermenegilda
13 Pátek
14 Sobota Tiburcia
Druhá neděle po Velikonoci.

Teodora
15 Neděle
16 Pondělí Kalixta
Rudolfa p.
17 Úterý
Vernera
18 Středa
Čtvrtek
Krescence
19
Sulpice
20 Pátek
Sobota
An sel ma
21
Třetí neděle po Velikonoci.

Kajetana
22 Neděle
23 Pondělí Vojtěcha
Jiřího
24 U terý
Středa
Marka ev.
25
Čtvrtek
Kleta
26
27 Pátek
Jaroslava
Vitalíše
28 Sobota
Čtvrtá neděle po Velikonoci.

•o
ro
o.
■cú
N

•a
o
c
—
co

cd

a.“
o ·«
05
“
N >0,
E

jz

Délka dne 12 hodin 48 minut.

Hod Boží Velik.
Velikonoční

První neděle po Velikonoci.

slunce

Dni a týdny.

V ýchod

SVÁTKY A JMÉNA.

Znamení
měsíce

‘

30

5
5
5
5
5
5
5

40 6
38 6
36 6
34 6
32 6
31 6
29 6

28
30
31
32
33
35
36

ráno
0 28
1 29
2 20
3 4
3 41
4 13

Délka dne 13 hodin 10 minut.

Apolonie
Demetria
Daniel
Lev
Julia
Hermenegilda
Ctibora

čh
*
na
W
xir

ÍÄ

5
5
5
5
5
5
5

27 6
25 6
23 6
22 6
20 6
18 6
16 6

«
«

5
5
5
5
5
5
5

14 6
13 6
11 6
96
76
66
46

45 10 58
47 11 54
48 ráno
49 0 45
50 1 32
52 2 16
53 2 53

Délka dne 13 hodin 52 minut.

Sotera
Jiřího
Albrechta
Marka ev.
Kleta
Pelhříma
Vitála

«

5
<ÉT 5
áÉ 4
áí 4
4
4
4

36
1 6
59 6
58 6
56 7
55 7
53 7

55 3 28
56 4 0
57 4 31
58 5 2
0 vých.
1 8 57
2 10 11

Délka dne 14 hodin 11 minut.

29 Neděle Petra mučěnníka Sibily
Hildegardy
30 Pondělí Kateřiny S.

/ZT Poslední čtvrť
'\J_clfie 3. v 6 hod.
51 minut ráno.
Nový měsíc 11
ve 3 hodiny 18
minut ráno.
TN První čtvrt dne
i) 19. v 6 li din 2
min ráno.
Úplněk dn»1 26.
v 1 hodinu 32
min. ráno.

©

Domnělá povětrnost.
V prvním týdnu
deštivo neb dusno;
v druhém jasno a
studeno; od 15. do
?0. tepleji; 21. dus
no; do 25. mokro a
do konce měsíce
pěkně.

37 4 42
38 5 8
39 5 33 Dne přibývá od 12
hod. 47 minut do 14
41 záp. hod.
14 min.
42 8 2
Žid. kalendář.
43 9 1 Dne 2. 7 svátek.
*
8 svátek.
*
44 10 0 3.12.dubna
1 Ijar. 29. Lag—

Délka dne 13 hodin 31 minut.

Bohdara
Kalixta
Rudolfa
Vernuše
Emy
Sulpice
Anselma

Čtvrti měsíce.

4 53 7 3 11 18
4 50 7 4 ráno

beomer.

IŤ’oreliíicllíi.
Duben hojný vo
dou, říjen pivem.
Pakli mokrý a zi
ma vy duben, jest
úroda na vino.
V dubnu-li valný
vítr se ozřvá, seno i
žito pěknž bývá.
Po bouřce v dub
nu připadají mrazí
ky.
Je-li v dubnu krás
né a povětří čisté,
bude v květnu ne
příjemně jistě.
Na Tiburcia má se
vše zelenat (14.)
Je-li o sv. Jiří tak
vysoko žito, že so v
něm havran ukrýti
může, bude úrodný
rok obilím.
O Jiří krásné-li a
teplo, následuje kru
tá a moltfá povétrnost.
Jiří a Marek mra
zem nás zalek’.
Jak dlouho žába
před bv. Jiřím křičí,
rovněž tak dlouho
po sv. Jiří míči.
Prsi-li na velký
pátek, bude žíznivý
rok.

MIROSLAV TVRS, krásný litografický obraz ve velkosti 19x24. Cena 25 ctů., s poštovní
zásylkou 35ct.ů. k dostání n Aug. Geringera, 150 záp. 12tá tfice. C!iic:ig>, riinois.
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DOMÁCÍ ZÁPISKY.

Příjem

Vydání.

$

£

ct.

ct.

1

2
3
4

5
6

7
8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18

19

20
21

22
23

24
25
26

27
28
29

30

QUADROONA, obraz ze života v poledních státech severo-americké Unie.
A. Oliverius. Ztuha vázaná v snížené ceně 55ctů.

Přeložil J.

llÚterý
2 Středa
3'Čtvrtek
4 Pátek
5 Sobota
Neděle
6 Neděle

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

Filipa a -Jakuba
Zikmunda
Nal. sv. kříže
Floriana
Pia V., pap.
Rogate.
Jana Dimiana
Stanislava
3
Zjevení Micli.
ftehoře N.
*

Filipa a Jakuba
Zikmunda
Nal. sv. kříže
Floriana
Gotharda

4
4
4
4

Neděle svatodušní.
Hod Boží Svat.
20 Neděle
21 Pondělí Svatodušní
22 Úterý
Julie p.
23 Středa
Desideria
24 Čtvrtek Johanky kr.
25 Pátek
Urbana I. pap.
26jSobota Filipa Neri

Neděle sv . Trojice.

47 7
46 7
45 7
43 7

7
8
9
10

1
1
2
2

4
44
18
46

Délka dne 14 hodin 27 minut.

Jana Damiana
Bohumíra
Stanislava
Ilioba

XÄF

Mamerta
Pankráce

Neděle p< Nanebevstoupení Páně.

13 Neděle
Serváce
14 Pondělí Bonifáce
15 Úterý
Sofie
16 Středa
Jana Nepom.
17 Čtvrtek Ubald a
18 Pátek
Venance
19 Sobota
Petra 0.

a západ
si c e.

& 4 49 7 6 0 16

Na nebo vst. Páně Na nebe vst. Páně

Mamerta
Pankráce

mě

Protestantů.

Katolíků.

Východ

Dni a týdny.

slunce

SVÁTKY A JMÉNA.

Západ

31
slunce

31
V ýchod

MAY
Znamení
měsíce

KVETEN

4
4
4
4
4
4
4

4217
40 7
39 7
38 7
37 7
35 7
34 7

12
13
14
15
16
17
18

3 13
3 39
4 3
4 28
4 52
záp
8 53

ZT Poslední čtvrť
l'4_dne2. v 5 hodin
57 min večer.
Nový mčsic 10.
▼ 7 hodin 33
minut večer.
X První čtvrt dne
18 v 5 hod. 15
minut več.
Úplněk dne 25.
v 7 hodin 50
min. ráno.

®
Jf

Domnělá povětrnost.
Do 12. velmi příjemno; 13. deštivo;
14. a 15. teplo; 16. a
17. déšť; 18. dusno;
pak přijemno až do
25.; 26. pršky: do
konce měsíce dobrá
povétrnost pro rol
níky.

Dne přibývá od
14 hodin 17 min.
do 15 hod.19 min.

Délka dne 14 hodin 44 minut.

Serváce
Karolíny
Sofie
Peregrina
Jodoka
Liboři a
Potenciany

<e<

4
4
4
4
4
4
4

33 7
32 7
31 7
30 7
29 7
28 7
27 7

19
20
21
23
24
25
26

9 50 Žid. kalendář.
11. 1. Sivan ;
10 42 1G.Dne
týdní svátek; *
14 31 17. 2. svátek.
ráno F
ořekadla.
*
Je-li
už máj za
0 14 hradníkem,není
sto
milovníkem.
0 53 dolPrši-li
na 1. máje,
nezůstane půda do
1 28 sti
vlhká a pice pro

Délka dne 14 hodin 59 minut.
Hod Boží Svat.
Svatodušní

Heleny
Desideria
Zuzany
Urbana
Bědy

|4 26 7
4 25 7
áÉ 4 24 7
4 23 7
4 22 7
4 21 7
4 21 7

27 1 59
28 2 29
29 3 0
30 3 31
31 4 6
32 výcli.
32 8 59

Délka dne 15 hodin 11 minut.

27 Neděle

Nejsvět. Trojice

Trojice sv.

<&) 4 20 7 34l 10 3

28 Pondělí
29 Úterý
30 Středa
31 Čtvrtek

Ivona a Petra
Maxima
Ferdinanda

Viléma
Maxima
Eduarda
Angela

«a 4
4
4
4

Božího Těla

Čtvrti měsíce.

19 7
19 7
18 7
18 7

35 10 57
36 11 42
37 ráno
37 0 18

dobytek se nedaří.
Déšť noci před sv.
Valburgou naplňuje
stodoly i sklepy.
Déšť na Mamerta
přináší souženi (11.)
neboť, vněm nic do
brého není, takto
zní všestranné mí
nění.
Urban krásný, vy
jasněný hojným ví
nem nám odmění.
Když máj vláhy
nedá, červen se pře
dá.
V máji ať neu
schne v plotě kůl a
pastýře hůl.
Studený máj, v zá
hradách ráj, aneb:
Studený máj v sto
dole ráj.
Vlajou-li korou
hve v křížových
dnech, budou silné
bouřky.
O sv. Duše, choď
ještě v kožiše.

PrVní PÍt/Hllr/1 řPQká Pro školy česko-americké, obsahující český slabikář v sobě, mnoho
l| vlil ullulllVQ uu drvil obrázků ku krasopisu i kreslení s písněmi dětskými atd., jest k dostání
u Aug. Geringera, 150 záp. 12tá ulice, Chicago, Illinois. Cena 30 ctů. se zásylkou.

KVĚTEN.
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Vydání.
Příjem.
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ct. $

DOMÁCÍ ZÁPISKY.

1
2

3
4

5
6

7

·.

8

9

10
1L

12
13
14

15

19
17
18
19

20
21
22

23

24
25

26

27
28

29

30
ov
31

Základové českého pravopisu a mluvnice, stručný to návod pro učitele i žáky k naučení
e>e. správnému českému psaní. Cena mírná 25c. u Aug. Geringera, 150 W. 12. St. Chicago

30

30

1 Pátek
2 Sobota

Fořtu nát
Erazima

První neděle po sv. Trojici.

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

Klotildy
Františka K.
Bonifáce
Norberta
Roberta
Medarda
Primusa

Druhá neděle po sv. Trojici.

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

Oliva p.
Barnabáše
Basilida
Antonína Pad.
Basilia
Víta muč.
Benona b.

Třetí neděle po sv. Trojici.

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

Adolfa
Marcela
Gerv. a Prot.
Sylvera
Aloise
Pavlína
Edeltruda

Čtvrtá neděle po sv. Trojici.

Jana Křtitele
25 Pondělí Ivana, Sid.
26 Úterý
Jana a Pavla
27:Středa Ladislava
28'Čtvrtek Lva II. pap.
Petra a Pavla
29 Pátek
30,Sobota Pavla pam.
24Neděle

°

c. —

m žs

1

T7
cú

a zá

O

.e

Vý c

p

O

73

®

slur

T3
-

Zá

Protestantů.

E cn
CS >®
Č E

•o
o CD

-e 2

c

Katolíků.

®
°

Slur

Dni a týdny.

E
©

Vý

SVÁTKY A JMÉNA.

4 17 7 38 0 50
4 17 7 39 1 18

Rad ma
razi'ma

Délka dne 15 hodin 32 minut.

Klotildy
Kvirina
V inTida
Longina
Robeše
Medarda
Karpasia

*
ní«
*
■n4e

4
4
4
4
4
4
4

17 7
16 7
16 7
15 7
15 7
15 7
15 7

40
41
41
42
43
44
44

1 43
2 8
2 31
2 56
3 23
3 54
záp.

Délka dne 15 hodin 34 minut.

Oliva
Barnabáše
Odulfa
Tobiáše
Elisea
Víta
Zbyňka

&

<e?

4
4
4
4
4
4
4

14 7
14 7
14 7
14 7
14 7
14 7
14 7

áí

$9

4
4
4
4
4
4
4

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

48
48
48
49
49
49
49

0 33
1 2
1 31
2 3
2 38
3 19
vých.

Délka dne 15 hodin 34 minut.

Jana Křtitele
Pros pera
Jana B.
Ladislava
Lva
Petra a Pavla

Pavla p.

«0

(fT Poslední čtvrť
dne 1· v 7 hod.
3 minuty ráno.
xÄFIÄk Nový měsíc 9.
v 10 hod.44 mi
nuty ráno.
Prní čtvrť dne
17. v 1 hodinu
ráno.
Úplněk dne 23.
ve 3 hod. 17 m.
večer.
(pT Poslední čtvrť
\£ dne 30. v 10 ho
din 2 minuty večer.

Domnělá povětrnost.
Dne 1., 2., 3. a 4·
chladno; 5. až 8. za
chmuřeno: 9. clešť;
10. až 13. chladno a
pěkné; 14. až 17. te
plo a potom horko a
bouřlivo až do kon
ce měsíce.

45 8 39
45 9 24 Dne přibývá od
15 hod. 21 minut
46 10 45 do
15 hod. 34 min.
konci ubývá do
46 10 56 a15kuhod.
31. min.
47 11 31
47 ráno Žid. kalendář.
Dne 10. 1. Tha48 0 3 mus; 2G. červnový

Délka dne 15 hodin 34 minut.

Laura
Milota
Bob dal a
Sila
Aloise
Acliace
Edeltruda

Čtvrti měsíce.

4 15 7 49 ! 8 43
4 16 7 49 9 33
4 16 7 49 10 16
4 16 7 49 10 52
4 17 7 49 11 21
4 17 7 49 11 47
4 18 7 49 ráno

pust, dobytí chrá
mu.

f ořekfidlíi.
Červen-li víco su
chý než mokrý pa
nuje, dobrým ví
nem naše sudy na
plňuje.
Medardova krápě
čtyřicet dui kape.
Jaké počasí na
Medarda bývá, ta
kové o žních so ozý
vá.
Prší-li na don sv.
Víta, jeBt úrodný
rok, toliko ječmeni
to škodí.
Jaká povětrnost
na sv. Jana Křtitele
takévou očekávej i
o Michalu.
Jaké počasí na La
dislava so ukazuje
(27.) takové též po
sedm týdnu se ob
jevuje.
Na Petra a Pavla
den jasný a čistý,
rok úrodný bude ji
stý.

TľPtí ŕítflnkA ŕPSkíl pi° školy česko-americké i pro domácnosť obsahuje vypravování

IluU uliUlirQ UuuRU z c]gjjn Soustátí amerického od vynalezení Ameriky až po presi
denta develanda a má mapy, obrazy a podobizny velmi četné. Stojí poštou $1.10 u Aug.
Geringera, 150 záp. 12tá ulice, diicago, 111.
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POSTAVENI ZEN V CIRKAI pojednání o tom jak se přičinila církev křesťanská o snížení
žen a zneužití jich ku svým účelům. Matice Svobody svazek VII.
Cena 12 centů.

ČERVENEC

JULY

31

31
SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny

Katolíků.

Protestantů

Pátá neděle po sv. Trojici.

Šestá neděle po sv. Trojici.

Kiliana
Bríkcia
Sedm bratrů
Piuse p.
Jana Kv.
Markéta
Bonaventura

16Pondělí
17|Úterý
lSStředa
19.čtvrtek
20Pátek
21'Sobota

Jindřicha
Maria Karm.
Alexiusa
Symforosa
Vincence z P.
Eliáše proroka
Daniele pr.

Osmá neděle po sv. Trojici.

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

Máří Magd.
Apolináře
Kristina
Jakuba
Anny
Pantaleon a
Inocence

Kiliana
Brikcia
Amalie
Piuse
Ladimíra
Markéta
Karolina

o =
·>. w

>

CÜ

TJ

®

Čtvrti měsíce.

o®
O N

®

Nový měsíc 9.
v O bod. 23 mi
nut ráno.
“Jh První čtvrť dno
16. v 6 h. 23 mi
nuty ráno.
Úplněk dne 22.
v 11 hod. 55 mi
nut večer.
/Z7" Poslední čtvrť
dne 30. ve 2 h.
39 minut večer.

o

»S
n“

*» « _
>
E

*
1Ù

4
4
4
4
4
4
4

18 7
19 7
20 7
20 7
21 7
21 7
22 7

49
49
49
48
48
47
47

0
0
1
1
1
2
3

11
36
0
26
54
28
8

·«
<#■

&

á*

4
4
4
4
4
4
4

©

Domnělá povětrnost.
1. chladno: od 2do 6. teplo; 7. pařlivo; 12. a 13. pršky,
pak parno do 23. a
bouřemi 18.al9·; od
24. do konce měsíce
chladno a krásně.

23 7 ‘47 3 52
24 7 46 záp.
Dne ubývá od 15.
24 7 46 8 55 hodin
31 minut, do
25 7 45 9 34 14. hodin 42 min.
26 7 45 10 7
27 7 44 1 36 Žid. kalendář.
Dne 9. 1. Ab.; 17·
28 7 43 11 6 púst ? páleni chrá
mu.

Délka dne 15 hodin 15 min.

Rozesl. apoštolů
Ruta
Aleše
Arnolda
Stella
Eliáše
Daniele

áí
aft

4 29 7
4 30 7
4 31 7
4 32 7
4 33 7
4 34 7
4 35 7

43 11 3
42 ráno
41 0 5
40 0 38
39 1 15
39 1 59
38 2 51

Délka dne 15 hodin 03 min.
•
o/-r
Máří Magd.
4 36 'hrí 37
3 49
Apolináře
4 37 7 36 výcli.
Kristina
4 38 7 35 8 46
Jakuba
& 4 39 7 34 9 19
Anny
čh 4 40 7 33 9 47
Pantaleona
Ä 4 41 7 32 10 14
Inocence
4 42 7 31 10 38

Devátá neděle po sv. Trojici.

29,Neděle Marta
30Pondělí Abdona a Sen.
31| Utery
Ignáce z Loj.

’®
E

n

Délka dne 15 hodin 25 min.

Sedmá neděle po sv. Trojici.
15Neděle

®
"

Délka dne 15 hodin 31 min.

Dépolita
1 Neděle Teodoriclia
Navšt.
P.
Marie
Pondělí
Kamila
2
Helibora
Heliodora
3 Úterý
Den neodvislosti Den neodvislosti
4 Středa
Čtvrtek
Cyrila a Metoděje Filoména
5
Izaiáše
Izaiáše pr.
6 Pátek
7 iSobota Vilibalda
Veleslava

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

c
®
E
«
=
N

Délka dne 14 hodin 43 min.

Marta ...
*
Bořivoje
Hynka 1

4 43 7 30 11 3
4 44 7 28 11 28
4 45 7 27 11 56

Fořelradla.
Prší-li v den na
vštíveni Panny Ma
rie, trvá pak déšť
40 dm.
Den sedmi bratrů
když deštivý, bývá
pak déšť trvanlivý.
Déšť o sv. Maaketě trvá pak 14 dní a
zvěstuje špatné po
časí ku sklizni sena.
Pakli na sv. Mar
ketu prší, opadají
vlašské ořechy a lí
skové ořechy sta
nou se červivé.
22. V ten den rádo
poprchává, neb Ma
ria Magdalena své
ho Pána oplakává.
Pakli na sv. .Jaku
ba slunce svití, má
prý krutá zima býti.
když na den bv.
Anny mravenci pil
né hromady dělají,
následuje prý tuhá
zima.
Sv. „Markéta (13.)
hodí srp do žita, aneb: Sv.Marketa ve
de žence do žita.
Do Jakuba želícko
—po Jakube zelí (se
udělá.)
Prší-li na sedm
bratří, pršípo.sedm
neděl.

školy česko-americké Velmi užitečná pro čtení dítek, s písněmi, deklamacemi, obrázky
Drobá bítanka česká pro
mravoukou, atd. Stojí jen 65 centů poštou od Aug. Geringera, 150 záp. 12tií ni.. Chicago, Ilí.

Den

červenec.
Příjem.
Vydání.
ct. $
ct.
£

DOMÁCÍ ZÁPISKY.
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27
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30

31

Postupná anglická mluvnice pro školy i samouky s udáním výslovnosti všech slov pra
videl a hojnost příkladu. Stojí 85ctů. i s poštou každé nu od A. G »ring rn 15) W. 12. Str

31

1 Středa
2 Čtvrtek
3 Pátek
4 Sobota

Protestantů

Katolíků.

Petra v ok.
Alfonsa
Štěpána naL
Dominika

Menandra
Gustava
Augusta
Dominika

Marie Sněžné
Prom. Krista P.
Kajetána
Cyriaka
Donáta
Vavřince
Zuzany

Osvalda
Sixty
Alfry
Cyriaka
Jaroslava
Vavřince
Zuzany

Jedenáctá neděle po sv. Trojici.

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

Kláry
Hipolyta
Smila
Na nebevz. P. M Na nebevz. Μ.
Hroze
Roclia
Liberáta
Liberáta
Heleny
Heleny kr.

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

Zefyřina
Josefa Kal.
Augustina
Jana st.
Rosy p.
Raimunda

“SVORNOST”

> * E

26
25
23
22

ráno
0 27
1 3
1 45

*w
MB

ho d

4
4
4
4
4
4
4

51 7
52 7
53 7
54 7
56 7
57 7
58 7

20
19
18
16
15
13
12

2 34
3 20
záp.
8 4
8 37
9 8
9 38

áí!

4
5
5
5
5
5
5

59 7
07
27
37
47
57
67

-1CSK

1 -1Ö
*«:

5
5
5
5
5
5
5

86
96
10 .6
11 6
12 6
14 6
15 6

59 2 35
58 3 46
56 výcli.
54 7 48
52 8 15
51 8 40
49 9 4

Délka dne 13 hodin 34 min.

Adriána
Jaromíra
Augustina
Niceáše
Přibíka
Raimunda

5
5
5
5
5
5

16:6
17 6
18 6
19 6
20'6
21 6

Čtvrti měsíce.
Nový měsíc 7.
v O hod. 31 mi
@
nut ráno.

Th První čtvrť dne
y 14. v 10 h. 54 mi
nuty ráno.
Úplněk dne 21.
v 10 hod. 30 mi
nut ráno.
Poslední čtvrť
dne 29. v 8 hod.
28 minut ráno.

©
C

Domnělá povětrnost.
V prvním týdnu
nestálá; 9. a 10. krás
něji; 11. až 17. chlad
no a deštivo; 20. až
24. velmi studeno
na tu roční dobu;
27. teplo a do konce
měsíce ustá ená povětrnost.
Dne ubývá od 14.
*
hodin 40 minut, do
13. hodin 18 min.

10 10 7
9 10 38
7 11 13 Žid. kalendář.
6 11 54 Dne 8. srp. l.Elul
4 ráno
Dořekadla.
2 9 42 Čeho červenec a
neuvaří, toho
1 1 38 srpen
září neusmaží.

Délka dne 13 hodin 55 min.

Ludvíka T.
Sebalda
Bernarda
Bernarda
Anastase
Hart vika
Timotea
Zibřida
Zděnka
Filipa b.
Bartoloměje ap. Bartoloměje
Ludvíka kr.
Ludvíka

Třináctá neděle po sv. Trojici

46 7
47 7
48 7
50 7

•o
<D
o « °
x: o. —
.:
*
t

Délka dne 14 hodin 14 min.

Kláry p.
Ilipolita
Eusebia

Dvanáctá neděle po sv. Trojici.

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

«2

Délka dne 14 hodin 32 min.

Desátá neděle po sv. Trojici.

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

4
4
4
4

slunce

Dni a týdny.

Výc

SVÁTKY 4 JMÉNA.

Znamení
měsíce

31

47 9 29
45 9 56
44 10 25
42 10 59
41 11 38
39 ráno

Teplé a suché léto
přivádí za sebou
mimy podzimek, tu
hou zimu a nejlepši
víno.
Suché léto jest úrodné na žito, neboť
slunce nesvítí na
hlad v zemi, za to
však: Mokrá léta —
drahá léta.
Bylo-li léto mokré
bývá v příštím roce
drahota.
Počasí na sv. Va
vřince a nanebevze
tí P. Marie udrží se
zajisté několik dní.
Krásně-li o Vavřín
ci a Bartoloměji, na
dobrý podzimek vel
kou máš naději.
Ženci na pole, vče
ly z pole.
Vrána (když se obilí svezlo) volá: Se
dlák kraď!
Sv. královna do
stává prý výlupek
(zralý lískový oří
šek.

denní list a “AMERIKÁN” týdenník vychází u Aug. Geringera, číslo
150 W. 12tli St., Chicago, lil. 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.

Den

SRPEN
Vydání.
Příjem.
ct.
£ ct. $
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VĚK ROZUMU od Tom. Paina s doplnky jeho ostatních spisů vyhraných. Překladem
Fr. B. Zdrůbka. Cena výtisku v plátně vázaného poštou 70ctů.

30
SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny.

l|Sobota

Protestantů.

Katolíků.

[Jiljího

°
j=
„
“
>

I Jiljího

Čtrnáctá neděle po sv. Trojici.

Délka dne 13 hodin 15 min.

v
0 Neděle
Anděla Strážce
Štěpána kr.
5
Mansveta
5
3 Pondělí Mansveta
Úterý
Rosálie
5
Rosalie
4
5
Heraklia
5 Středa Viktorina
Čtvrtek
Boleslava
5
6
Zachariáše
Pátek
Reginy
7
5
Reginy
Narození
P.
Marie
NarozeníMarie
Sobota
5
8
Délka dne 12 hodin
Patnáctá neděle po sv. Trojici.
$5 5
Jména P. Marie
Brunona
9 Neděle
Mikuláše
10 Pondělí Mikuláše
5
Úterý
Pafnuce bisk.
Prota
11
■’M » 5
Kvidona
Lyra
Středa
12
5
Čtvrtek
Miloně
Tobiáše
5
13
Kornela
14 Pátek
5
1 Povýš, sv. kříže
Mariany
15 Sobota |Nikodema
5
1
j

Šestnáctá neděle po sv. Trojici.

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

Ludmily
Lamberta
Tomáše v.
Januara
Eustacha
Matouše
Maurice

Tekly p.
Gerharda
Kleofáše
Cypriana
Kosmy a Dam.
Václava krále

Michaela arch.

30|Neděle

[Jeronýma

-«tax
iůk

35
33
31
29
27
25
24

havo; do konce mésine zimavo a slabé
mrazy na nížinách.

53 minut.

32 6
33 6
34 6
35 6
37 6
38 6
39 6

5
5
5
5
5
5
5

40 6
41 6
43 6
44 6
45 6
46 5
47 5

5
5
5
5
5
5
5

49 5
50 5
51 5
52 5
53 5
55 5
56 5

22 8 41 Dne ubývá od 13
hodin 15 min. do
20 9 15 11
hod. 45 min.
18 9 53
16 10 39 Žid. kalendář.
Dne 6. 1. Tišri 5649
15 11 33 Slavnost
Nového ro
*
ku.
7. 2. svátek,
*
9.
ráno
13
půst Gedaljah; 15.
11 0 31 slavnost smíření.
JPořekadla.

9 1 34
7 2 40
5 3 47
3 4 54
1 vých.
59 7 6
57 7 30
56 7
54 8
52 8
50 9
48 10
46 11
44 11

56
24
55
33
15
4
59

Délka dne 11 hodin 48 minut.

|jarolíma

I

Čtvrtí měsíce.
® Nový měsíc 5.
v 11 hodin 6
minut večer.
První čtvrt dno
I 12 ve 4 hod. 10
minut več.
Úplněk dne 19.
vil hodin 34
min. večer.
,ZT Poslední čtvrť
\tdne28.ve 2 hod.
40 min ráno.

1 17
2 18
3 23
4 31 JDoiímělá. povětrnost.
záp
Od 1. do 5. sucho
7 39 a prášlivo; do 9.
chlodno; do 12. po
8 9 šmourno ; do 18. ml

Délka dne 12 hodin 10 minut.

Tekly
Jarmáře
Kleofáše
Pravdomily
Kosmy a Dam.
Václava
Míchala

Osmnáctá neděle po sv. Trojici.

23 6
25 6
26 6
27 6
28 6
29 6
31 6

Délka dne 12 hodin 32 minut.

Ludmily
Lamberta
Tita
Januara
Stacha
Matouše
Morice

Sedmnáctá neděle po sv. Trojici.

23 Neděle
24 Pondělí
25 Úterý
26 Středa
271 Čtvrtek
28 Pátek
291 Sobota

re o
o· —
-re w
N>®
« E

|5 5T]5 42| ráno

Jaké počasí bylo
na den sv. Jiljí, tak
vše zůstane obyčej
ně po celý měsíc.
Je·li o Jiljí krásný
den, bude kráBný
podzimek.
V jakém počasí
jde jelen k říji (osv.
Jiljí), v takovém se
vrací o sv. Michalu.
Jaké počasí na den
narozeni P. Marie,
takové má zůstati
osm neděl.
O Marie narození
vlaštovek tu vice
není.
Neprší-li toho dne
(11.), bude suchý
podzimek.
Krásné počasí 21.
v tento den trvá je
ště čtyři neděle.
Je-li na sv.Matouše dobré počasí,jest
nadeje vinařů na
množství vína opráv
něna.
Na kolik dní před
sv. Michalem mží a
mrzne.tolik dní bu
de přištihoroku po
prvním máji mžít a
mrznout.

nedělní list obrázkový, svobodomyslný, přináší zábavné povídky, svobodomyslné
UaOU články, podobizny výtečníků celého světa a žertovné obrázky i vtipy. Stojí $2
!!
u Augusta Geringera, 15Ö záp. 12. ulice, Chicago. Ill.
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HIERARCHIE a ARISTOKRATIE aneb: působení Jezuitů na život soukromý i veřejný.
Sepsal B. Hasourek. Cena jest snížena na £1.00. Vázaný pevně a pěkně $1.50,

Remigia
Leodegara
Ludomíra
Frant. S.
Placida
Břeňka

Devatenáctá neděle po sv. Trojici.

Justiny p.
7 Neděle
8 Pondělí Brigity
Dyonysia
9 Úterý
Frant. B.
10 Středa
Čtvrtek
Emiliána
11
Maximiliána
12 Pátek
13 Sobota Eduarda
Burkharda
Terezie
Havla
Hedviky
Lukáše ev.
Petra Alk.
Vendelína
Posvěť chrámu

Korduly
Severina
Rafaela
■Krišpína a Kr.
jEvarista
Sabiny

40
38
37
35
33
31

a západ

m ě s íc e

V ýchod

slunce

Západ

58 5
05
15
35
45
55

1 2
2 10
3 20
4 34
záp.
6 37

sfc
48
&

6
6
6
6
6
6
6

65
85
95
10 5
11 5
12 5
14 5

29 7 11
28 7 50
26 8 35
24 9 26
22 10 24
20 11 27
19 ráno

Burkharda
Terezie
Havla
Floriana
Lukáše
Ferdinanda
Vendelína

-i£s>r

6
6
6
6
6
6
6

15 5
16 5
17 5
19 5
20 5
22 5
23 5

IŠim. a Judy
Narcisa
Marcela
Volfganga

Nový měsíc 5.
v 8 hod. 44 mi
©
nut ráno.
"tx První čtvrt dne
j) 11. v 11 hod. 39
minut večer.
Úplněk dne 19.
ve 3 hod 19 mi
nut večer.
(fT Poslední čtvrt,
dne27.v8hod.
6 minut večer.

©

Domnělá povětrnost.
V prvním týdnu
chladno a něco de
šťů; do 13. jasná obloha; 14. a 15. zima
16. a 17. tepleji; 18.
a 19. má se k dešti;
do konce měsíce vě
trno.

Dne ubývá od 11
hodin 42 min. do 10
hod. 12 minut.

17 0 32 Žid. kalendář.
Dne 6. 1. Maršo15 1 37 švan.
13 2 43
ořel<adla.
*
T
11 3 47 Je-li říjen mrazi
vý a větrný, bude
10 4 51 leden
též tak, i únor
8 5 52 mírný.
Vějou-li suché vě
severní, obilí so
6 vých. vtrypříštím
roce ne

Délka dne 10 hodin 43 minut.

Voršily
Korduly
Šebíře
Rafaela
Vilemíny
Evarista
Sabiny

&

6
6
6
6
6
6
6

24 5
26 5
27 5
29 5
30 4
31 4
33 4

4 6
3 6
1 7
0 8
58 8
57 9
55 10

24
56
31
10
56
48
46

Dvacátá druhá neděle po sv. Trojici. Délka dne 10 hodin 22 minut.

28' Neděle
29 Pondělí
30 Úterý
31 Středa

Čtvrti měsíce.

Délka dne 11 hodin 5 minut.

Dvacátá první neděle po sv. Trojici.

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

áÉ

5
6
6
6
6
6

Délka dne 11 hodin 26 minut.

Libuše
Bryty
Diviše
Frida
Emiliána
Maximiliana
Kolomana

Dvacátá neděle po sv. Trojici.

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

Ä

slunce

Remigia
Leodegara
Kandida
Františka S.
Placida
Brunona

V ýchod

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

Protestantů.

Katolíků.

Znamení
m ěsíce

SVÁTKY A JMÉNA

Dni a týdny.

Šim. a Judy
Narcisa
Hvězdoně
Slavnost ref.

Ä

&

6
6
6
6

34'4
36 4
37 4
38 4

54 11 49
52 ráno
51 0 56
50 2 7

podaří.
Jasné-li počasí v
podleti, jisté větry 8
zimou přiletí.
Suchý den sv. Ha
vla zvěstuje suchě
léto.
Na den sv. Havla
sklízí se všeliké ovoce.
Před sv. Havlem
musí všecko seme
no ze země býti vy
bráno, ve sklepě uschováno, přes zi
mu tam ponecháno,
a dříve než kukačka
zakukala, opět na
čerstvé povětří vynešeno.
Teplý říjen, stu
dený únor,
Na den sv.Lukáše
má ozim již do str
nišť zaset býti.
Šimona a Judy
zima je všudy.

A nrrlirrbll Vil AlnVnVrrfpl neb sPeíling Book, učí jak se mají anglická slova vyslovoAnyiieKy lyOlUYUllUCl vati slabikovati> přizvukovat! a psáti. Pro každého nevylinutelué. Za dollar se pošle každému poštou od Aug. Geringera, 150 W. 12th Street, Chicago, lil.
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DVA SIROTCI, román z francouzského „Les deux Orphelines” od Dennery. Přeložil
Gust. B. Reišl. Cena 25c. s poštou 30c. u A. Geringera, 150 W. 12th St. Chicago,

NOVEMBER
30

1 Čtvrtek
2 Pátek
3 Sobota

Všech Svatých

Památka dušiček Památka dušiček
Huberta
Huberta

Karla Bor.
4 Neděle
5 Pondělí Emericha
Linharta
6 Úterý
Engelberta
7 Středa
Čtvrtek
Bohumíra
8
Teodora
9 Pátek
10 Sobota Přen. 8v. Ludm.
Martina b.
Martina p.·
Stanislava
Serapiona
Leopolda
Otomara
Řehoře D.

6
6
6
6
6
6
6

&
&
XSr

xt»·

25 Neděle
26 Pondělí
27 lUterý
28 (Střed a
29 .Čtvrtek
30,Pátek

Kateřiny
Konráda
Achace
Bufa
Saturnia
Ondřeje ap.

a západ

m ě s íc e

44 záp.
43 6 25
41 7 14
40 8 12
38 9 15
37 10 22
36 11 29

6
6
6
6
6
7
7

54 4
55 4
57 4
58 4
59 4
04
24

7
7
7
7
7
7
7

34
44
54
74
84
10 4
11 4

28 vých.
27 5 30
26 6 8
25 6 52
25 7 41
24 8 36
23 9 36

Délka dne 9 liodin 12 minuty.

Kateřiny
Delfína
Liboústa
Achace
Demetra
Ondřeje

7
7
& 7
áí 7
*
á
7
7
-éf

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

Čtvrti měsíce.
Nový měsíc 3.
-í‘ v 6 hod. 12 minuťvečer.
TX První čtvrt dne
10. v 10 hod. 26
minut ráno.
Úplněk dne 18.
v 9 hodin 26
minut ráno.
/fiT Poslední čtvrt
dne 26. v 11 ho
din 30 minut ráno.

©

Domnělá, povětrnost.
První týden za
chmuřeno a zimavo; 7. a 8. deštivo;
do 15. .příjemněji;
do 22. proménlivo;
do konce měsíce zi
ma a poslední dva
dny známky sněhu.

Dne přibývá od 10

8 minut do
35 •ráno 9horlin
hodin 2 minut.
34 0 36
33 1 41 Žid. kalendář.
5. 1. Kislev;
32 2 43 29.Dne
slavnost posvě
31 3 48 ceni chrámu.
30 4 45 Dořelxadla.
z buku třís
29 5 46 ku;Utni
je-li však suchá

Délka dne 9 liodin 27 minut.

181 Neděle
Hildy
*Odona
Elišky
19 Pondělí Alžběty
Úterý
Edmunda
Felixe V.
20
Obět. Panny M. Smicha
21 Středa
Čtvrtek
Vojislava
Cecílie p.
22
Kli menta
Klementa p.
23 Pátek
24iSobota Chrysogona
Protase
Dvacátá šestá neděle po sv. Trojici.

44 4
45 4
47 4
48 4
50 4
51 4
52 4

Délka dne 9 liodin 44 minut.

Martina
Jonáše
Diega
Levin a
Lipoida
Otomara
[Bertolda

Dvacátá pátá neděle po sv. Trojici.

V ýchod

Délka dne 10 liodin 12 minut.

Karla
Emericha
Linharta
Engelberta
Bohumíra
Bohdaiľa
Martina Lutra

Dvacátá čtvrtá neděle po sv. 'Trojici.

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

6 40'4 48 3 20
6 41h 47 4 37
6 43'4 45 5 54

Všech Svatých

Dvacátá třetí neděle po sv. Trojici.

slunce

Protestantů.

Západ

Katolíků.

slunce

Dni a týdny.

V ýchod

SVÁTKY A JMÉNA.

Znamení
měsíce

30

22 10 41
22 11 48
21 ráno
21 0 58
20 2 10
20 3 25

bude zima tuhá; je
li však vlhká, bude
zima mokrá.
Zústane-li o Mar
tině lupení ještě na
stromech, ceká se
dlouhá a studená
zima.
Je-li kobylka z hu
sy n Martině zabité
bílá, tuhá zima za
vítá.
Jaký den sv. Ka
teřiny, takové poča
sí bude v příštím
lednu.
Je-li zamračeno na
sv. Martina, bývá
prý neustálá zima.
Sníh na sv.Ondře
je žitu velmi ne
přeje.
Hřímá-li v listo
padu, bude dobrý
rok.
Chodí-lihusa osv.
Martině po ledě,pla
ve o Viínocích po
blátě.
Na sv. Martina se
kouřivá z komína.

Příruční kniha parlamentárních pravidel pro řízení uvažujících shromáždění;
spracovaná od bývalého smírčího soudce právníka Ed. A. Fishera v Chicagu. Uži
tečná pro každého člena spolku. Prodává se vázaná v ohebné plátěné vazbě za $1.

LISTOPAD.

ČESKO-AMERICKÝ ZPĚVNÍK, sbírka písní národních, společenských i zábavných, če
ských i amerických s českým překladem. V trvalé plátěné, stříbrným tiskem okrášlené
vazbě stojí pouze 65ctů.

l|Sobota

|Eligius

První neděle adventní.

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

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

Třetí neděle adventní

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

Albína
Lazara
Graciána
Nemesia
Kristiána
Tomáše ap.
Zenona

Čtvrtá neděle adventní.

[Viktoria P.
24 Pondělí Adama a Evy
25 Úterý
Narození Páně
26 Středa Štěpána muč.
27 Čtvrtek Jana evang.
Mláďátek '
28 Pátek
29,Sobota (Tomáše biskupa

23 Neděle

Neděle po Vánocích

30 Pondělí Davida kr.
Sylvestra
31 Úterý
BESEDA,

český národní tanec.

a západ

m ě s íc e .

V ýchod

Délka dne 9 hodin 1 minuta.

Bibiana
Kasiana
Barbora
Sabaše
Isidora
Ambrože
Početí P. Marie Kajícní den

Leokadia P.
Melchiada
Dam a se
Sinesiusa
Lucia p.
Nikasiusa
Ireneusa

slunce

|7 19|4 20| 4 43

Dluhoše

Bibiana
František X.
Barbora
Judita
Mikuláš
Ambrože

Druhá neděle adventní.

Západ

Protestantů.

slunce

Katolíků.

Východ

SVÀTKÏ A JMÉNA.
Dni a týdny.

Znamení
měsíce

31

« 7 21 4 19 6

cK 7 22 4

7
7
7
7
7

23 4
24 4
25 4
26 4
27 4

2
19 záp.
19 5 53
19 6 56
19 8 5
18 9 15
18 10 23

Délka dne 8 hodin 51 minut.

Bělena
Jitka
Damase
Donáta
Lucia
Duclioslova
Kristiána

tâl

*
ní«

*
0

7
7
7
7
7
7
7

28 4
29 4
30 4
30 4
31 4
32 4
33 4

Délka dne 8 hodin

Viktoria
Adama a Evy
Narození Páně
Štěpána

Jana evang.
Kastora
Milada

«
<&■

áí
áí
Ä

7
7
7
7
7
7
7

Délka dne 8 hodin

Davida
Sylvestra

7
7

©

Domnělá povětrnost.
Dne 1. až 5. velká
zima; do 11. příje
mná; 12. a 13. sníh
aneb déšť, pak za
chmuřeno; 19. až 23.
bouřlivo; od 20. do
konce měsíce sníh
neb déšť.

18 11 30 Dne ubývá od 9
1 min. do 8
18 ráno hod.
hod. 45 min. a ku
přibývá do
18 0 34 8konci
hod. 49 min.
19 1 37
kalendář.
19 2 38 Žid.
Dne 5. 1. Tebet;
19 3 38 14. půst, obležení
Jerusalema.
19 4 39

Délka dne 8 hodin 46 minut.

Běl uše
Lazara
Vunibalda
Nemesia
Blahoroda
Tomáše
Blažena

Čtvrti měsíce.
®Nový měsíc 3.
ve 4 hod.15 mi
nut ráno.
"tx Prní čtvrť dne
JJ 10. v 0 hodinu
56 minut ráno.
Úplněk dne 18.
ve 4 hod. 51 m.
ráno.
/ZT Poslední čtvrť
xL dne 26. v 0 ho
din 10 minut ráno.

Dořeliadla.

Na sv. Eligia tuhá
zima trvá prý celé
4 19 5 39 čtyři
měsíce.
jitřní jasné
4 20 6 38 sePakli
ukazuje, rok přeti zvěstuje.
4 20 v velí. úrodný
Padá-li o štědrý
sníh, urodí se
4 20 5 36 večer
chmel.
vánoce, bí
4 21 6 30 lé Zelené
velkonoce; bílé
*7
Q(
)
vánoce,
zelené
vel4 21 •
lrnnnnů
konoce.
vánoce,svě
4 22 8 33 tléTmavá
stodoly.
Pakli na Štěpána
větrové uhodí příští
45 minut.
rok víno špatně se
37 4 22 9 39 urodí.
Na Sylvestra-li ví
38 4 23 10 46 tr a ráno slunce svi
tí, nelze nám vina
38 4 24 11 54 dobrého se nadíti.
Dvanáct nocí od
38 4 25 ráno štědrého večera až
do sv. Tří králů zvě
39 4 25 1 5 stují prý povětrnost
příštích 12 měsíců.
39 4 26 2 19 Když v prosinci
mrzne a sněží, úrod
39 4 27 3 35 ný rok na to panuje.
Má li sv. Barbora
bílý fěrtoch, bude
48 minut.
hodně trávy.
jiřtní, tma
39 4 27 4 51 véSvětlé
stodoly, tmavě
světlé (prázd
39 4 28 6 í jitřní
né) stodoly.

Pro piano na dvě ruce uspořádal A. Svoboda.

Cena 50 ctů. poštou 55 ctů.

PROSINEC.
c
o
Q

DOMÁCÍ ZÁPISKY.

Příjem.
ct.
$

Ny&axA.
ct.
$

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

31

v

Život Ježíšův, prostonárodně sestavený od Davida Fridricha Strausse. Pro český lid
přeložil a upravil Fr. B. Zdrůbek. Cena výtisku vázaného poštou 80 ctů
V

Seznam jmen.
Aaron 16. dubna.
Abdon, Bořivoj, 30. Čerce’
Ábel 2. ledna.
Abraham 6. října.
Absolon 2- září.
Adalbert v. Vojtěch.
Adam 24. prosince.
Adaukt Přibík, 30. kv.
Adaukt. z Božný 30. srpna.
Adelhaid op., Adléta, 5,
února.
Adelinde 20. srpna.
Adléta v. Adelhaid.
Adolf 11, května.
Adolf 17. června.
Adolf 21. srpna.
Adolfina27. září.
Agatha v. Háta.
Agaton. Dobroslav, lO.led.
Agnes v. Anežka,
Agrikola 4 listopadu.
Achac22. června,
Achac 27. listopadu.
Achilleus 12. května,
Aka30. listop.
Akar22. června,
Albar, b.,Bělobor, 21, červ.
Albert p. z J. 3. dubna.
Albert v, 15. listop.
Albín, Bělouš,l. března.
Albína p. a m. Bělouše. 16.
prosince.
Albrecht 23. dubna.
Aleš 17. Července.
Alexander, Leska, 18. břez.
Alexander 26. února.
Alexius, Aleš, 17. čerce’
Alfons2. srpna.
Alfred 19. července.
Alipius 15. srpna.
Alois 21. Června.
Alto 9. února.
Alžběta král, Eliška, 8.
Července.
Alžběta lg. listopadu.
Amadeus v, Bohumil.
Amalie, Libuše, 10. čerce’
Amalie 7. října.
Amandus, Milota. 8. dub.
Amatns, MiloS, 13. září.
Ambrož, b„ Brož, 16. říjua.
Ambrož 7. prosince.
Aramon 8 září.
Amos 31. března.
Anaklet 13. Července.
Anastas 21.8 rpna.
Anastasia, Protibora, 15.
dubna.
Anastasia m. 25. prosince.
Anast isius m. 22. ledna.
Anatolia 9. července.
Anatoliu 3. Července,
Anežka, Agnes, 16. list.
Anežka p. a m. 21. ledna
Anežka Češka, Něčiše, 6.
a 28. března.
Anjela 13. května.
Anjelika 28. března.
Anjelina 16. Července.
Anna 26. července.
Anseim 18. března.
Antonia, Tonka, 10. ledna.
Antonín poust. 17. ledna.
Antoniu 13. června.
Apolinář 23 července.
AooloniaO. února.
Aquilina, Orlična, 13. Červ.
Araad 19. října.
Arnold 18. července.
Arn lf 18. června.
Arnošt 12. ledna.
Arnoštinaa 31. Července.
Arsenius 19. července.
Asterius, Hvězdon, 30. říj.
Athanasia 26. února.
Athanasius 2. května.
August p. 7. října.
Augusta 29. března.
Aug stiň cirk. 28. srpna.
Aurelia 1. prosince.
Aurelian 16. června
Aurelins, Zlatko 27. čerce’
Babylas 24. ledna.
Balbina 31. března.

Baldomer 7. února.
Baltasar 6. ledna.
Barb ra 4. prosince.
Barnabáš 11. června.
Bartoloměj ap. 24. srpna.
Baruch 30. května.
Basiliše9. ledna.
Basilius v. 14. 1 dna.
Bathilda26. ledna.
Bdín v. Vigil.
Beata v Blažena.
Beatrix, Blažena, 10. květ.
Bedřich 6. března.
Bedřiška 6. říjua.
Bělena v. Leokadia.
Bělobor v. Alban.
Bělouš v. Albert.
Běluše v. Albín.
Benart v. Benard.
Benedikt b., Beneš, 15. dub.
Benedikt 21. března.
Benigna, Dobravka, 9. kvt.
Benignus Štědrý, 6. června.
Benja uin 21, března.
Benno. Zbyněk, 16. června.
Bernard p., Benart, 20. srp.
Bernardi n 20. května.
Bernhard T. A. 20. srpna.
Berta, Perchta, 4. července.
Bertram 17. srpna.
Bertrand 15 října.
Bibiana2. prosince.
Blahomir 13. října
Blahoslav 21. března.
Blahorod v. Eugenius.
Blahovoj, Eustrates, 9. led.
Blandina 5. listopadu.
Blažej 3. února,
Blažena 22. prosince.
Bojisláv 9. dubna.
Bohaboj 15. dubna.
i, Bohachval 10. července,
Bohdal d. 8. listopadu.
Bohdan v. Teodosius.
Bohdana v. Theodosia.
Bohdar v. Theodor.
Bohdik 22. března.
Bohpomozi v. Gotthelf.
Bochuchval, Lausdeo, 10.
července.
Bohumil, Amadeus. 7. Červ.
Bohumil 3. listopadu.
Bohumila 28. prosince.
Bohumír 13. ledna,
—
b. 8. listopadu.
Bohuslav, Deogratias, 22.
března.
Boleslav v. Magnus.
Bonaventur 1, Ďobrohost.
11. Čce., 26. října.
Bonifác p., Vinfrýd, 5.
Června.
Bonifác m., Dobroděj, 14.
května.
Bořek v., Tiburc.
Bořivoj v., Abdon
Božena 29. července.
Břeněk v. Bruno.
Brigida p. 1. února.
Brigyda v., Bryta, 8. října.
Brož v. Ambrož.
Bruno b., Břeněk 21. dub.
Eryta v. Brigita.
Burkhardll. října.
Búhspěj 22. Června.
Busek v Celestín.
Cecilie22. listopadu.
Cecilitis 3. června.
Celestin P., Busek, 6. dub.
Celestin p. a m. 19. května.
Celina21. října.
Celerinus vyz. 20. února.
César z B. 15. duona.
Chraniborv. Sevác.
Crha A. M. 9. března.
Ctibor v. H norat.
CtimírV. Čestmír.
Ctirad v. Honor
Cyprian b. 14. září
Cyria 5. června
Cyriak m. 8. srpna
Cyrila 5. Července
Cyrin 12. června
Cyrus m. 31. ledna

Čeněk v. Vincenc
Česlav 20. června
Čestmír, Ctimír, 9. ledna
Čestislav 16. Června
Daroasus 11. prosince
Damian 27. září
Daniel 21. července
David 30. prosince
Deicola, Čtiboh, 17. ledna
Delfln 24. prosince
Deogratias v. Bohuslav
Děpolt v. Theobald
Desider. Zdaií, Zádostiv.
28. kvělna
Dettel, Ditlev, 31. března
Dětmar26. září.
Dětřich 6. května
Devota 27. 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
Ďobrohost v. Bonaventura
Dobromysl, Euthlmius, 11.
března.
Dobroslav v. Agaton.
Dobrožizn. Eutropius, 11.
února.
Dodá abat. 24. dubna
DomicianB 10. ledna
Domicius 5. Července
Dominik4. srpna
Domnína 14. dubna
Donatus 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
Eligiu8 1. prosince
Eliseus 24. června
Eliška v. Alžběta
Emanuel 26. března
Emerencia 23. ledna
Emerch 5. listopadu
Emil 22. května
Emilia 5. dubna
Emilian 11. září, 11. říina,
Emiliana p. 24. pros.
Emilius 30. května
Emma 1. a 19. dubna
Engelbert7. listopadu
Enoch 3. ledna
Erhard 8. ledna
Erik (Erich! m, 15. února
Ermelinda 25. října
Esthcr 29. května
Etbin 19. říjua
Eucharius 20. února
Eufemisa. Ofka, 13. dubna
Eufrosma 11, února
Eugenia 25. prosince
Eugenius, Blahorod, 3.
Července
Eulogius, Ložck. 3. čerce’
Eivebia 16. března
Eu-ebius, Smil, 14, srpna
Eustach, Sta h, 20. září
Eustachia 29, března
Eva 24. prosince
Evald 3. října
Evarist, Blahoklas, 26. říj.
Evermond 17. února
Ezechiel 10. dubna
Fabian 2ledna
Fandila m. 13. června
Fano b. 28. října
Faust 16. července
Faustin 15. února

Fau8tina20. září
Feliciau 9. Června
Felicitas m. 7. března
Felix b. a. m., Šťastný, 24.
října
Felix 21. května
Felix Val. 2J. listopadu
Ferdinand k. 19. ledna
Ferdinand k. 30. května
Fidelis28. dubna
Filemon 22. listopadu
Filip ap. 1. května
B’ilip N. 26. května
Filip b. 28. srpna
Filipma 16. února
Flavian m. 18. února
Florenc 7. listopadu
Florencia 10. listopadu
Florentin 27. května
Florian 4. května
Fortunat 24. října
Frant. S. z As. 4. října
— B. 10. října
— de Paulla 2. dubna
— Sales 29. ledna
— Xav.„3 prosince
Františka R. 9. března
Fridolín 6. března
Frldus v. Friedman
Friedman, Fridus 10. říj.
Frodoaldus 12. září
Frumencius 27. říma
Fu gentius 1. ledna
FuIko 10. říma
Gabian 19. února
Gabriel arch. 24. března
Gabriela 10. února
Gaudentius v Radim
Gebhard, Jaromír, 27. srp.
Gelas Smich, 18. list pádu
Gene8ins 8, „června
Genovefa, Zeneva, 3.ledna
Genuin 5. února
Gerhard, Radko, 24 září
Gerlach v. Jarlnch
German 28. května
Gertrnda, Gediuta, 17.břez.
Gervás 19. Června
Gideon, Jedek, 1. Června
Gilbert 4. února
Gil as 29. ledna
Gisela, Hisla, 7. května
Glyceria 13. dubna
Goar 3. července
Gordian 10. května
Gotthard, Hotart, 5. května
Gottšalk in. p. 7. Června
Gracian 18. prosince
Gratus, Vděčný, 8. října
Gudval 6. června
Guibert 28. května
Gustav 2. srpna
Gnntíř, Vintiř,28. listopadu
Kanibal 2. srpna
Ilartman 30 října
Ilartvík 21. srpna
Has al 26. března
Háta 5. února
Havel 16. října
Hedvika 17. října
Helena m.. Jelena, 22. květ
Heliodor3. července
Herkules 5. záři
Hermens28. srpna
Ilermine 24, prosince
Herman 7. dubna
,
Hilaria 12. srpna
Hilarion 21. řijna
Hilarius 21. 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
Hygin 11. ledna
Ida vd. 4. ledna
Ignác, Loj, 81. Července
Iluminata 29 listopadu
Inocenc 28. Července
Irena 5. dubna
Ireneus, Lubomír, 15. pros.
Isak 20. prosince.

fsak 20. prosince
Isabela 4. ledna
Isai.š 6. července
Isidor pr. 10. května
Ivan 25. listopadu
Ivo 28. května
Jachim 20. března
Jadocus, Jošt, 17. května
Jairus, Jar, 3. října
Jakub v. 25. července —ap.
1. května
Jan Zlatoústý 27. ledna
— M. 8. února
— boží 8. března
— Nep. 16. května
— z Pf. 6. května
— a Pav., Jan Burian,
26.června
Jan Křtitel 24. června
— Kvalb. 12. „
— stětí 29. srpna
. u kř. 24. listopadu'
— Evang. 27. prosince
Januar 27. září
Jarloch, Gerlach, 5. ledna
Jarolím 30. záři
Jeremiáš 26. Června
Jetřich, Eustasius 19. bř.
Jindřich, Hynek 15. če’cc
Jindřiše 16. března
Jiří 24. dubna
Job 9. května
Joel 24. „
Johanna 24. května
Jonatan 29. prosince
Jordán 13. února
Josafat 27. listopadu
Josef Kal. 27. srpna
— pěst. 19. března
Josua 23. února
Jovita 15. února
Juda 28. října
Judit, Jitka, 5. prosince
Julia 22. května
Julian m. 9. ledna
Juliana p a m. února
Julita 15. června
Julius p. 12. dubna
Justina, Pravomila 7. října
Justinian. 26 záři
Justiu 8. srpna
Justus, Pravoslav, 9. září
Juta 3. listopadu
Juvenal, Mlád. 3. května
Kajetán 7. srpna
Kamil 2. července
Kandid, Bělouš 3. října
Karel Bor. 4. listopadu
— v. 28. ledna
Karolina 14. Června
Karolínka 5. července
Kašpar 6. ledna
Kateřina p. 25. listopadu
Kazimír 4. biezna
Kilián 8. července
Klara 12. srpna
Klement, Klimeš. 23. list.
Klementina 23. listopadu
Kleofáš 25. září
Kletns 26 dubna
Klotliar, Lidbor, 7. dubna
Klotilda 3. června
Kolumba 17. září
Kolumban, Holubán, 21.
listopadu
Kolůmnin 31. července
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
Krištof 15. března
Krisnstom, Zlatoust, 27. led.
Krišpín 25. října
'Kunhuta z P. 3. března

Kuno, Kuneš, 29. května
Kvalbert 12. července
Kvido 31. březi.a
Kvirin m. 30. března
Ladislav 27. Června
Lambert b. L. 14. června
Laura 17. Června
Lazar 17. prosince
Lebrecbt, Pravožij, 20. ún.
Leo v. p.. Lev, 11. dubna
— p. 12. 28. června
Leodegar 2. října
Leokadia, Bělena, 9. pros,
beonard, Linhart. 6. list.
Leoncia 6. prosince
Leoncius 13. 1· dua
Leonora 12. dubna
Leonilla 17. ledna
Leopold, Lypolt, 15. listop.
L pnldiua 15. listopadu
Levin 14. července
Levina24. července
Libor. Litnbor, 23. července
Liboúst, Liebmund, 27.
listopadu
Libuše v. Amelie
Lidmi a 16. září
Lidvina 15. dubna
Ligorl3. září
Longin, Dluhos, 15. března
Lot 4. ledna
Lotar, Lideř21. dubna
Lucie 13. prosince
Lucian 7. ledna
Luciana. Světluše, 30. červ.
Lucius 11. února
Ludomír, Leufried. 3. října
LudovikaSO. ledna
Ludvik T. 19. srma
Luise 9. července
Luitgarda 16. června
Lukáš 18. října
Lukrecia 7. června
Lydia 3, srpna
Magdalena 22. července
Magnus. Boleslav, 19. srpna
Makar, Blah, 2. 15., ledna
Malachiáš 3. listopadu
Mamert 11. května
Mansuet, Miloslav, 18. ún.
Marceli 16. ledna
Marcella 31. ledna
Marcellian 13. června
Marcellin 10. dubna
Marcel lina 17. července
Marciál, Marciáš, 27. února
Marek 25. dubna
Mariána 15. září
Marián, Mareš, 30. dubna
Marie Zasn. 23. ledna
— Nar. 8. září
— Sněž. 5 srpna
— Bol. 30. března
— Hrom i. i c 2, února
— Zvěst. 25. března
— Navšt. 7. červense
— u Hory 16. ..
— Nanebevz. 15. srpna
— Obět. 21. listopadu
— Početí 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
Mechtilda31. ,,
Medardus 8. června
MelicharG. ledna
Michála zjev. 8. května
Mikleta 9. září
Mikuláš b. 6. prosince
Milada 29. prosince
Minart, Meinhard. 21. ledna
Mojžíš 3. září
Monika 4. května
Morif,-22. září
Myroíi 16. srpna
Napoleon 15. srpna

Narcis 29. října
Natalia 1. pro ince
Nathan 24. října
Nereus 12. května
Nestor 26. února
Nicefor p. 13. března
Nicetas, Mi kat, m. 15. září
Nikodém 15. září
Noe 28. listopadu
Norbert 6. června
No hburga 14. září
Odila 1. ledna
Odon a. 18. listopadu
Oktavia 22. března
Oktavian 22. ,.
Oldřich 4. Čevence
Oliva 10. června
Olympia 26. března
Ondřej a. 30. listopadu
Optatu8 4. června
Osva.d k. 5. srpna
— 15. říj a
Otilia 13. prosince
Otokar 4 lis opadu
Otmarl5.
„
Otto, Udo. Otík. 23. března
Pankrác, Vševlad, 12. květ.
Pantalenon 27. Července
Papin 28 listopadu
Patricius 16. března
Paula vd. 26. ledna
— p. 18.června
Paulina2.’. června
Pavla obr. 25. ledna
— poust. 15. ,.
— pam. 30 června
— ap. 29.
„
— a Jana 26. „
Pelegrin Pelřín 16. května
Perpetua 7., 15. března
Petr Alk. 19 říma
— Cel. 19. května
— Ap. 28. června
— st. okov. 1. srpna
— m. 29. dubna
— Nol. 31. ledna
Petronilla 31. května
Pius m. 11. července
Pravota 21. pr< since
Primus 9. června
Priska 18. ledna
Prokop poust. 4. července
Protas, Tas, 20. Června
Prudencie 9. března
Quinibert 18. května
Ráchel 14. července
Radím. Gaudentius, 1. červ
Rafael 24. října
Raimund 23. srpna
Reiner 17. Června
Rainold 7. ledna
Rebesa 9. března
Regina?, záři
Reichard 7. února
Reinhard, Reinart, 23. ún.
Rembert 4. února
Richard 3. dubna
Robert, Robeš, 7. Června
Rochus, Ilrož. 16, srpna
Roland 9. srpna
Roman 28. února
Romana 28. února
Róza, Růž na 30. srpna
Rosalia. Rozára, 4. září
Rosina 13. března
Rudolf 27. dubna
Rusiua, Růžena, 10. čer’ce
Rufinus, Ryšavín, 14. červ.
Rupert, Rauš, 27. březDa
Ruthardl6. července
Řehoř Naz. 9. května
— 12. března
— 17. listopadu
Sabas 12. aubna
Sabian 27. srpna
Salome 24. října
Salomena7. dubna
Samuel m. 16. února
— 26. srpna
Sara. 16. května.
Sebald 19. srpna
Serafín 12. října
Serapion 14. listopadu
Servác, Chranib r. 13. kv.
Severián 8. listopadu
\Sibilla29. dubna

Sidonia, Zdenka, 23. čer
*ce
Sidonius, Zdeněk, 23. srpnu
Silver 20. června
Silvia. 3. listop.
Silvin 17. února,
Simeon b. a m. 17. února
Simplic P. 2. března
Stanislav b. a m. 7. května
— K. 13. listopadu
Strachota9. března
Successus, Prospěch, 19.
ledna
Svatofl, Sanctus, 2. Června
Svatopluk 13. srpna
Světlík, Photius, 4. března
Sylver20. června
Sylveser31 prosince
Šalamoun 8. února
Sebastian 20. ledna
Simek, 18. února
Šimon ap. 28. října.
Skolastika 10. února
Sofronius Modrota 11. bř
Štěpána nal. 3. srpna
— K. 2. září
Štěpána m. 26. plosince
Štěpán Pr. 13. listopadu
T.- dyaš 28. října
TeresielS října
Thekla ab. 15. října
Theobald 1. červ· nce
Theodolinde 22 ledna
Theodor b., Bohdar, 19. záři
Theodora m„ Božena. 28.
Theodorich, Detřich, 1.
Července
Theodosia p. m., Bohdan,
2. dubna
dubna
Tib rc m., Ctibor, Bořek,
14, dubna
Timotheus b., Bohaboj,
24. ledna
Titu- b. 4. ledna
Tobiáš, Dobeš, 13. června
Tobiáš 13. září
Toleta 5. března
Tomáš 18. září
— ap. 21. prosince
— b. 29. prosince
— Aq. 8. března
Trojan 30. listopadu
Ubald 16. května
Ulrika, Oldřiška, 6. srpna
Urban p. 25. května
Václav 28. záři
Valburka 25. února
Valentin ni., Valeš, 7. a 11.
ledna
Valentina 25. července
Valter, Vladiboj, 29. listop.
Valerian m.. Jaroslav, 24.
dubna
Valtrud 9. dubna
Vavřinec 10. srpna
Venanc 18, května
Vendelín, Venda, 20. října
Verner. Vernuš, 18. dubna
Veronika 4. února
Viktor A., Vítězslav, 26. ún.
Viktor m. 30. září
Viktoria 23. prosince
Viktorin 3. září
Vilém a. 6. dubna
Villibald, Veleslav, 7. Če’ce
Vincenc m., Čeněk 22. led.
Vincenc Fer. 5. dubna
— z P. 19. července
Vít 5. června
Vladimír 24. července
Vojslava 22. listopadu
Vojtěch, Adalbert, 23. dub.
Volden ar 6. května
Volfgang, Vlk, 31. října
VoršilaŽl. října
ZachariáŠ pror., Zachař, 6
září
Zeno m. 22. prosince·
Zikmund 2. května
Zuzana p. a m. 11. srpnu
-čitotná
„
„
Zbislav 24. března
Zbislava 21. února
Zděnek 7. listopadu
Zdislava 29. ledna
Zofle, Zofka. 15. květní

Tabulky ku vypočítání úroků.
ŠEST ZE STA.

SEDM ZE STA.

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

Na dobu $1 $2 $3 84 $5$6 $7$8 $9 $10 $100 $1000

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

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

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
p
8
3
3
3
3
3
4
7
11
14
18
21
25
28
32
35
39
42

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

0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
9
14
18
23
27
82
36
41
45
50
54 |

0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
A#o
2
2
3
3
3
3
8
8
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
10
15
20
25
80
35
40
45
50
55
60

17
2
8
83
50
5
67
7
83
8
10 1 00
12 1 17
13 1 33
15 1 50
171 1 67
18 1 83
20 2 00
22 2 17
23 2 33
25 2 50
27 2 67
28 2 83
3()! 3 00
32, 3 17
38 3 33
85 3 50
37 2 67
38 3 83
40 4 00
42 4 17
43 4 33
45 4 50
47 4 67
48 4 83
50 5 00
1 00 10 00
1 50 15 00
2 00 20 00
2 50 25 00
8 00 30 00
3 50 35 00
4 00 40 00
4 50 45 00
5 00 50 00
5 50 55 00
6 00 60 00
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

den.
„
„
M
„
„
„
,
„
„
M
„
„
„
„
„
„
„
„ \
M
„
„

2:i „
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5

„

„
„
„
„
měs.
„
„
n

7
8 ,
9 „
10 ,
ii
1 rok.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
i
▲

1
1
1
1
1
2
2
8
4
4
5
5
6
6
7

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
▲

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

1 i1
1 2;
1 2,
1 2
1 2'
1 2i
1 2
2 2
2 21
n 2
2 2
2‘ 2
4 5
5 7
7 9
9 , 12
11 14 :
12 16
14 ' 19'
16 21 i
18 2-3
19 26
21.28

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
6
9
12
15
18
20
23
26
29
32
35

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
81
8
3i
81
8
A.
ii
11 1
14 :
18
211
25
28 1
32
35
39
42.

0
0:
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2:
2
21 !
3
3
8
3
3
3
3
4
4
4
4
4
8
12
16
20
25
29
33
37
42
45
49

0 0
o 0
0 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 8
2 8
3 8
3 3
3 8
3 4
3 4
3; 4
4 4
4 4
4! 4
41 5
4! 1 5
4 5
B 5
5 5
9 1 11
14 ' 1G
19 21
23 26
28 3 '
33 37
37 42
42 47
47 1 53
51 58
56 63

Na dobu $1 $2 $3 S 4 $5 $6 $7

0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
1 li
1 1
1 2
to0 2
2 2
2 2!
2 2I
2 3
2 3
8 8
3 3
8 3
3 4
8 4
3 4
4 4
4 4
4
4 ! 51
4 1 B!
4 1 5,
5 5
5 B
5 6
5 6
10 112
15 18
20 23
25 29
30 35
35 41
40 47
45 53
50; 58
55 . 64
60: 70

0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
8
8
4
4
4
4
4
5
5!
B
B
6
8
6!
6
6
7
13
20
27
33!
40
47
53
60
67 i
73
80 1

1

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
4
5
5
6
7
7
1 rok. 8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
5
7
8
9
11
12
13
1.5
16

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

0
0
0
0
0
1
1
1i
1
1
1
1
1
1
1
1
2!
2i
2i
2:
2.
2,
2
2:
21
2,
2'
21
3
3!

r.

8'
lil
13 1
16
19
21
24
27
29
32

0
0
0
0
1
1
1
i
1
1
1
1
1
2
2
o
2
2
2
2
2
2
3
3!
31
3
3
8
3
3
7
I"
13
17
20
23
27
30
33
37
40

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
41
4•
8
12
16i
20
24
28
32
36
40
44
48|

0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2'
0
01
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
41
4
41
4i
51
1

·'

14
19
23
28
33
37
42
47
51
56

0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
21
2'
01
3 1'
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
11
16
21 1
27
32
37
43
48
53
59
64|

0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
33

3
4
4
4
4
4
5
5'
51
51
5
6:
6i
6;
12
18
30
36
42
48
54
60
66
72

0
0
1
1
1
1
2
o
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
13
29
27
33
40
47
53·
60
67
73
80

2
22
4
44
7
67
9
89
11 1 11
13 1 33
16 1 56
18 1 78
20 2 00
22 2 22
24 2 44
27 i 2 67
29 2 89
31 3 11
33 3 33
36 ; 3 56
38 3 78
40 4 00
42 4 22
44 4 44
\ \«7 4 67
49 4 89
51 5 11
53 5 33
56 5 56
58 5 78
60 6 00
62 6 22
64 6 44
67 6 67
1 33 13 33
2 01120 00
2 67 26 67
3 33 33 33
4 00140 00
4 67 46 67
5 83 53 33
6 00|6Q. 00
6 67 ,66 67
7 33 73 33
8 OOJ8O 00

2
19
0
39
4
0
6
58
1
8
78
1
10
97
1
12 1 17
1
14 1 36
1
16 , 1 56
2
18 1 75
2
19 | 1 94
2
21 1 2 14
2
23 2 33
2
25 2 53
3
27 1 2 72
8
29 2 92
3
31 3 11
8
33 3 31
8
35 3 50
4
4 > 37 3 69
39 3 89
4
41 4 08
4
43 4 28
4
45 4 4?
4
47 1 4 67
5
49 4 86
5
51 ; 5 06
5
53 5 25
5
54 5 44
5
56 , 5 64
6
58 5 83
6
12 1 17,11 67
18 1 75'17 50
23 2 33 23 38
29 2 92 29 17
35 8 50135 00
41 4 08 40 83
47 4 67146 67
5.3 5 25 52 50
58 5 83 58 33
64 6 42:64 17
70 7 00 70 00
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Na dobn $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 88 $9 $10 $100 $1000
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0
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0
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0
0
0
0
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
5
6
7
8
9
11
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13
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00

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 1 1
0 0 I 1
0 0 1 1
0 0 1 1
0 0 1 1
0 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 1
1
0 1
0 1 i 1
0 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
0 1 1 2
1 1 2 2
1 2 3 4
2 3 5 6
2 4 6 8
3 5 8 10
8 6 9 12
4 7 11 14
4 8 12 16
5 9 14 18
5 10 15 20
6 11 17 22
6 12 18 24
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6
7
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9
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13
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„
3
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Z
4
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5
”
6
„
7
8
,
8
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0
0
0
0
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
8
5
7
8
10
12
13
15
17
18
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0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
21
2
2
2
2,
2
2i
2'
8
5
8,
10 i
13
15 :
18
20,
23
25
28
80

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
31
8
3
8:

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
8
3
3
3
3
3
3
4
4
88 i 44
31 4
7 18
10 12
13 17
17 i21
20 25
23 29
27 1 83
30 1 38
33 ,42
37 ! 46
40 1 50

$9 $10 $100 $1000

1

1 den.
2 „
8 „
4 „
5 „
6 „
7 n
8 „
9 „
10 „
H „
12 „
13 „
14 „
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18 „
17 „
18 „
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21 „
22 „
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25 „
26 „
27 „
28 „
29 ,,
1 mes.
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Tabulka mzdy na základě desíti hodinné denní práce
HODINY:

1.00

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
.H
.31·
.5
•61
.81
.10
• 1H
.131
.15

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

.11
.31'
•6j
.10
.131
*
.16
.20
.231
.261
.30

.24
.5
•71
.10
.121
.15
.171
.20
.221

DNI.
Za 1 den----------- • 16J .25
Za 2 dni----------- •33i .50
.75
Za 3 dni----------- .50
Za 4 dni----------- •66i 1.00
Za 5 dní----------- .83| 1.25
Za 6 dní----------- 1.00 1 50

•21

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

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

.31.
.3
•61
.6
*
.111 . .13
.171 .20
.231 •261
.291 .331
.40
.35
.41
• 461
*
.461 .53
.521 .60

•31
•71
.15
.221
30
.371
.45
.521
.60
.671

.41
81
.161
.25
.331
•411
.50
*
.58
.661
.75

•41
.91
*
.18
27.1
.361
.46
.55
.641
.731
.821

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

.6
.51
61
.61
.71
11
.111 .121 .131 .15
.261 .30
.211 .231 .25
.45
.321 .35
.371 .40
.431 .461 .50
.531 .60
.621 .661 .75
• .541 .58
*
.65
.80
.90
.75
.70
.76
.931 1.05
.811 .87
*
.861 .931 1.00 1.061 1.20
.971 1.05 1.121 1.20 1.35

1

|
.331
.661
1.00
l 331
1.661
2.00

411 | .50
1.00
•831
1.50
1.25
1.661 2.00
2.081 2.50
3.00
2.50

I .661
1.331
2.00
2.661
3.331
4.00

.75
1.50
2.25
3 00
3 75’
4.50

•831
1.661
2.50
3 331
4.161
5.00

.911
1.831
2.75
3.661
4.5815 50

1.00
2 00
3.00
4 00
5.00
6 00

1.081
2.161
3.25
4 331
5.4H_
6.50

1.161
2.331
3.50
4.661
5 831_
7.00

11

.81
.161
.331
.50
661
.831
1.00
1.161
1.331
1.50

.9
*
.18
.361
.55
.731
.911
1.10
1.281
1.46:1
1.65

.20
.40
.60
.80
1 00
1.20
1.40
1 60
1.80

1.661
3.331
5.0G
6.661
8.331
10 00

1.831
3.661
5 50
7.331
9 161
11.00

2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00

12
.io

1

1

.581
1.161
1.75
2 331
2.911
3.50

10.

1.25
2.50
3.75
5.00
6.25
7 50

1.331
2.661
4.00
5.331
6.661
8.00

1.50
3.00
4.50
6.00
7.50
9.00

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

ní $8,
obnos
hodin
obnos

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

Jïvèten.
prorvy mraků slunce Šlehlo
zlatým bleskem v háj i luh,
každé poupě v stráni líbá,
sladkou tuchou plni vzduch.
Stará jabloň větve shýbá,
plné vůně, rosy, květu —
jaro je tu, jaro je tu!

Sad se plní zpěvem pěnkav,
drobných děti šveholem,
jásavě ty oěi jasné
obzírají kolkolem;
mysl v údivu hned žasne
a hned plesá v tklivém vznětu:
jaro je tu, jaro je tu!
A za tiché, vlahé noci
kam jen padne luny svit,
ňadro mladé výš se zvedá
srdce bouřné^ zaěne bít.
Růžový rtík marně hledá
pro cit nový vhodnou větu----jaro jp tu, jaro je tu!
fí. fíitlMr.

SNEZDÁRNÝ SYN.g
Žj paměti člena new-yorské tajné policie.

I.

ŽtVOTĚ člena tajné policie
mnohdy se udává, že zatím
co se zabývá s odhalováním
nějakého tajemství, aneb slíděním po nějakém zločinu, zcela z ne
nadání jinému zločinu na stopu přichází;
ale jen málo kdy mohl tajný policejní
jednatel přijíti na skutek trestuhodný,
jehož odhalení bylo tak zcela neočeká
vané a tak pozoruhodnými okolnostmi
provázené, jako v případě, o němž tuto
vypravováno bude.
i
Již po delší dobu dovedla schytralost
roty penězokazů, kteří západní část
státu Massachusetts padělanými bankov
kami zaplavovali, velmi bystrozraké
úřadníky obelstí ti. Nejlepší síly tajné
policie Spojených Států bez úspěchu se
v té věci již namahaly, když tu jednoho
dne došla do Washingtonu zpráva, že
větší počet psaní vesměs písmenami
„X. Y. Z.” adresovaných do Brandonu
v státu Massachusetts posláno bylo. —
Poněvadž se domníváno, že okolnost
tato poskytne snad žádoucí příležitost

zločincům na stopu se dostati, proto by
jsem vyslán na sever, abych tajuplné té
záležitosti pozornost svou věnoval.
V pěkný den červnový roku 1881
vystoupil jsem na nádraží v Brandonu z
vozu železničního i nalézal jsem se nyní
ve venkovském městečku, jež na mne
učinilo dojem velmi příjemný.
Když
jsem pohlížel na cestu po obou stranách
stromy akátovými vysázenou a různé
odstíny svěžího zeleného listí jsem viděl,
jež se v paprscích poledního slunka
skvělo, domníval jsem se, že jsem se
ještě nikdy nepustil do podniku nějakého za předzvěstí příznivějších a se
srdcem lehčím.
Pamětliv jsa jen úkolu mi vyměře
ného odebral jsem se rovnou cestou na
poštu a když jsem poštmistrovi byl vy
jevil příčinu mého příjezdu, pustil jsem
se hned do prohlídky všech psaní, jež
byla opatřena tajuplnou adresou: , ,X.
Y. Z.”
Bylo jich celkem asi dvanáct a vše
chna ta psaní—pouze jedno vyjímaje—
podobala se až na rukopis adresy jedno
druhému. Na poštu byla dána v něko
lika místech v novo-anglických státech.
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Na jednom psaní, jež se od ostatních
lišilo, byla v spodním levém rohu obál
ky přidána slova: ,, Budiž podrženo na
poště až on bude požádáno”.
Zatím co jsem psaní sebral, chtěje
jich zase vhod i ti do skřínky, povšimnul
jsem si, že psaní posledně zmíněné bylo
opatřeno modrou obálkou; obálky ostat
ních tyly si podobné a měly všechny
odstíny od žluté ku červenavě-hnědé
b rvě.
„Kdo obyčejně přichází pro tato psa
ní?” tázal jsem se poštmistra.
,,Neznám jméno muže toho,” zněla
odpověď. ,,Nikdo v zdejší krajině jej
nezná.
Z pravidla přijíždí sem před
soumrakem v lehkém kočárku, poprosí
za vydání zásylek došlých pod adresou
„X. Y. Z.” a rychle zase ujíždí.”
„Prosím, popište mi jej blíže.”
„Jest to hubený, vysoký člověk, ne
motorný a ostýchavý 7e svém jednání i
v spůsobech; obličej jeho jest tak zsinalý a bezbarvý, jako by člověk ten trpěl
bledničkou. Kdyby neměl tak pichlavé,
podezřele mžhouravé oko, řekl bych, že
to chlapík zcela neškodný.”
„Takové zjevy mi nejsou cizy. Kád
bych chlapíka toho spatřil.”
„Musíte tedy míti strpení než nade
jde soumrak,” odvětil poštmistr. „Ne
přichází sem nikdy za jasného, bílého
dne. Sečkáte-li do sedmé hodiny večer
ní, můžete mu sám vydatí věci proň
došlé.”
Pokývnul jsem na znamení souhlasu
a vystoupil jsem z obražení, kterýmž
místnost poštovní byla oddělena od ostatních místností, při tom však mladý
muž, jenž rychle přicházel ze strany
opáČné, nevolky do mne vrazil.
„Prosím za odpuštění!” zvolal zdvo
řile. —
Obrátil jsem se, abych se za ním podí
val, neboť hlas, jímž slova ta pronesl,
jakož i lehký úklon, jímž je provázel,
prozrazovaly pečlivě vzdělaného člověka.
Stál u okénka poštovního a čekal. Jediný

pohled dal mi poznati ušlechtilý vzrůst
jeho těla a sličný jeho obličej; pouze
neklidné, těkavé jeho oko, jež se nena
lézalo v souladu s ostatním jeho zjevem,
učinilo na mne nepříznivý dojem.
Zdálo se, že vydání, od něho požado
vaných zásýlek poněkud se protahuje;
musel v t im vězeti nějaký háček a ka
ždá minuta průtahu netrpě ivost mladé
ho muže jen zvýšovala.
Viděl jsem, jak se sklonil, aby úřadníku několik slov pošeptal a divil jsem
se jeho úzkostlivosti. Tu pojednou za
slechnu náhlé zvolání a ohledná se,
spatřím ve dveřích obražení kynoucího
mi poštmistra. Odebral jsem se hned
k němu.
„Nevím, co to znamená,’’šeptal mi do
ucha, „avšak zde jest mladý pán, jenž
se podstatně liší od všech těch osob, jež
jsem tu vůbec kdy spatřil a přece se táže
i on po psaní adresovaném „X. Y. Z.”.”
„Dejte mu všechna psaní,” pošeptal
jsem mu; „dáme si pak pozor, cos nimi
počne.”
Šel jsem potom nazpět, abych vyčkal
výsledku mé porady.
Úřadník učinil, jak jsem mu poradil
a již v nejbližším okamžiku jsem viděl,
jak mladý muž udiven ucouvnul, když
mu doručena všechna, podivnou tou
adresou označená psaní.
„Všechna ta psaní přece nejsou pro
mne!” zvolal, brzo ale ustoupil stranou
a počal vydaná mu psaní jedno po dru
hém ótevírati. Když byl obsah jejich
kvapně přehlednul, zasmušily se rysy
jeho obličeje.
Psaní v modré obálce však se zdálo
vzbuzovati v něm příjemnější pocity.
Kýchle je přečetl, pak je zase složil a
vstrčil do obálky, již s ostatními papíry
v levé ruce držel.
„Musí tu mimo mne býti ještě jiný X.
Y.Z.,” pravil, blíže sek okénku a vraceje
všechna psaní kromě onoho, jež bylo
opatřeno modrou obálkou. Psaní to
rychlým pohybem odloučil od ostatních
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a zastrčil je do kabátové kapsy. „Ne tliti, když tu spozoruji, že se mezi nimi
mohu Činiti nároků na žádný z těchto nalézá složený papír. Vytáhnuv papír
dopisů,” dodal, pak se zase uklonil a přečetl jsem co na něm bylo napsáno a
opustil spěšně obchod, zatím co všichni nové udivení se mne zmocnilo Pakliže
klerkové a kupci zvědavě za ním po jsem se velice nemýlil ve vzhledu psaní
obsaženého v modré obálce, jež mladý
hlíželi.
Odebral jsem se bez odkladu ku dve muž s tak velkým zájmem byl četl, tož
řím a díval se za ním. Bral se zrovna muselo psaní ono býti totožné s papí
přes ulici, aby vešel do protějšího ho rem v mé ruce se nalézajícím. Jak sem
stince, kde se jistě—tak jsem si myslil přišel ten papír? Což jsem neviděl, že
mladý muž psaní zastrčil do obálky a
—několik minut zdrží.
Vrátil jsem se rychle k poštmistrovi. tuto i s jejím obsahem do kapsy? Zde
„Nuže,” zvolal jsem v radostném po ovšem nebylo obálky, bylo tu však
psaní. Jakým kou- .
bouření, ,,náš plán
zlem mohlo se sem
s e znamenitě osvědčíl! Ukažte mi
dostati z místa mu
přisl lišícího?
přece tajuplná ta
psaní! Když již
Pojednou jsem
si
vzpomněl, že
byla bez vaší viny
otevřena, můžeme
příjemce měl v
ruce celý balík ji
v zájmu spravedl
nosti do nich naných listin, když
hlednouti!”
psaní toto do pří
slušné obálky zaPoštmistr sice
proti tomu Činil ná
strčil aneb zastrciti /'* ✓
se snažil; jakkoliv
mitky, ale brzo
přemohl své rozpa
se to bude zdáti
nevy s vě tlitelné,
ky a když byl psaní
přinesl, prohlednul
mladý muž přece
patrně v přílišném
jsem si jejich obsah.
Musím doznati, že
rozechvění vstrčil
papír mezi dvě
mne výsledek této
prohlídky
velice
psaní, místo, jak
Ad elina Patti.
zklamal, vždyť
se domníval, do
obálky. Neodvážil
jsem v psaních ne
nalezl nic, co by bylo uvrhlo nějakého jsem se rozhodovati o tom, je-li toto
světla v záležitost padělání bankovek, mé vysvětlení zdánlivého zázraku správ
V každém psaní nalezl jsem jen adresu né, bylo mi však jasno, že mi štěstí
a poštovních známek za padesát centů. chce býti příznivo.
Mocně radost svou potlačuje, četl
„Sprostý to podvod!” zvolal jsem.
„Jest to jeden z těch podvodnických jsem následující, nepochybně přetváře
kousků, kde původce jeho za nepatrnou nou rukou psané řádky:
„Vše se daří dobře. Cas nadešel.
náhradu slibuje obratem pošty zasiati
radu, jejímž uposlechnutím příjemce své Vše jest v chodu a úspěch jest jistý.
Dostav se určitě o deváté hodině večer
štěstí založiti může!”
Celý ten případ se mi zhnusil a proto ní na severo-východní roh zahrady.
jsem psaní zase svázal do balíčku a Budou Ti dány škraboška a jiné pro
právě jsem je chtěl zase do skřínky vho- středky, jichž ku dosažení cíle, kterýž

jsi sobě vytknul, zapotřebí máš. On
nemůže na dlouho takovému překvape
ní odolati. Heslo, podle něhož přátel
svých poznáš, zní: „Counterleit”.”*)
„Aha,” pomyslil jsem si, ,,to vyhlí
ží zcela jinak než obsah onoho množství
bezvýznamných psaní,” a poslušen jsa
náhlé o jakéhosi vnuknutí, rychle jsem
si opsal psaní do mé zápisníčky a věnovav opět originálu pozornost svou, vy
škrabal jsem pero řízkem slova ,, severo
východní” a napsal jsem místo nich
„jihozápadní”. Potom vhodil jsem psaní
do skříně, doufaje, že se mladý muž
brzo na poštu vrátí, aby tu své ztracené
psaní hledal.
V tomto předpokládání jsem se také
nemýlil, neboť sotva že se mi mé dílo
podařilo, již se očekávaný vrátil do
krámu a prosil, aby mu bylo dovoleno
ještě jednou prohlednout] navrácená
psaní, aby se mohl přes vědci ti, nenale• zá-li se mezi nimi ono, jež pohřešuje.
Brzo na to nalézal se opět v držení po
hřešovaného psaní a vrátil se s ním do
hostince.
„Bude-li překvapen při čtení slova
„jihozápadní” místo slova „severový
chodní”, bude se domnívati, že se mu v
tomto případě stala paměť nevěrnou,”
pomyslil jsem si a obrátiv se ku poštmistrovi, tázal jsem se ho: „Nalézá se
v zdejším okolí villa se zahradou a
křovinami?”
„Znám pouze jednu,” odvětil tázaný,
„jest to venkovský dům páně Bensonův.
Všichni ostatní obyvatelé zdejšího okolí
jsou příliš chudí, než aby si mohli něco
podobně nákladného dovoliti.”
„A kdo jest onen pan Benson?”
„Široko daleko nej bohatší muž, a
jak se domnívám, i nejneoblíbenější.
Přišel sem před dvěma lety z Bostonu
a zbudoval si dům, kterýž by mohl býti
dosti dobrý pro krále. Proč to učinil,
nikdo nemůže pochopiti, neboť jak se
*) Counterfeit—Padělek.

zdá, nenalézá na domě přece jen žádné
ho potěšení. S jeho dítkami ovšem se
to má jinak—ty těší se pěknému tomu
majetku a to jest také asi vše, o co se
pan Benson podle mého zdání stará. Ob
zvláště mladý pán nikdy se nemůže nabažiti procházek v paiku, pozorování
různého stromoví a uvazování v nné
révy. Slečna Karolina jinak jest utvářena;
ona miluje jen společenskost, ale otec jí
dosud velmi málo společnosti dopřál.
Zdá se mi, že se pán ten domnívá, že
nikdo není dosti dobrý, aby mohl na po
hovky a křesla jeho hovorny usednouti
a přece on sám nikdy na ně neusedne
. . podivný ten muž. . nýbrž zavírá se
stále do své knihovny aneb do jiné,
ještě odlehlejší komnaty svého domu.”
„Jest to pán pracovitý, činný?”
„Pochybuji o tom, neboť dosud jej
nikdo neviděl něco vykonati.”
„A jak si dopomohl ku svému jmě
ní?” —
„To nevím. Zdá se, že se hromadí
bez jeho přičinění. Když se sem přistě
hoval, říkalo se o něm, že jest bohat—
dnes však jest jistě třikrát tak zámožný
jako tehdy.”
„Spekuluje snad?”
„Musel by své spekulace prováděti
prostřednictvím svého syna, neboť on
sám nikdy neopouští klidný svůj do
mov!”
„Má tedy dvě dítky?”
„Ano - syna a dceru. Mladý pán jest
roztomilý člověk a všeobecně jest vážen
aniž by zrovna byl oblíben. Jest přísný
a zdrželivý, dosud však nikdo na něm
nepoznal ničeho, co by ho bylo nehodno. Jest pýchou okresu a kdyby jen
chtěl býti ve svém jednání poněkud dů
věrnější a sdílnější, mohl by nyní již
býti v kongresu.”
„Jak jest asi stár?”
„Může mu býti asi třicet let.”
„A Karolina, jeho sestra?”
„Dvacetpět.”
„Manželka Bensonova ještě žije?”
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„Nikoli. Vypravuje se, že na rok
před přesídlením se rodiny do Brandonu za velmi truchlivých okolností ze
mřela, její pozůstalí však o tom nikdy
nemluví.”
,,Zdá se mi podle toho co jsem od
vás slyšel, že jsou to lidé na slovo skou
pí. Což pat se nezajímají o nic?”
„Jsou to nejzamlklejší lidé, jež jsem
vůbec kdy viděl. Nebylo to od nich, že
jsem zvěděl, že žije ještě druhý syn,
jenž se někde po světě potlouká. Rodi
na jeho nikdy nemluví o něm a co jest
horšího, oni si nedopisují s mladým
mužem, jenž jest
patrně zavržen.
Nikdo nemůže to
lépe věd ěti než
právě já?”
Tu byla naše
rozprávka přeruše
na a já vyšel ven,
abych se vmísil do
skupin zahálečů,
kteří obyčejně při
příjezdu posty okolo venkovských
obchodů se naléza
jí. Měl jsem v li
my slu vyslechnout
všechny ty klepy,
jež snad o BensoFrant.
novýcli mezi lidem
kolovaly.
Dosud jsem sice neodkryl nic, co by
mne bylo oprávňovalo uváděti tuto vše
obecně váženou rodinu ve spojení s rotou
penězokazů, na jejichž stopu jsem b\ 1
vyštván — ale povolání jest povolání!
Ani sebe menší stopa, nechť si byla
sebe nejistější a nepatrnější, nesměla se
spouštěti se zřetele tam, kde cesta byla
tak temná, jako ona, kteráž ležela přede
mnou.
S dobráckým úsměvem, jenž byl vy
počítán na zapuzení všeho podezření,
vmísil jsem se mezi okolostojící a brzo

jsem seznal, že ani nemusím obratným
spůsobem řeč o rodině Bensonově teprvé zaváděti. Hovor o rodině té byl již
v plném proudu a mně nebylo třeba
ničeho více než naslouchati.
„Ve ville Bensonově má býti odbý
ván ples!” To bylo první věcí, již jsem
zaslechnul.
, Starý ten podivín pořádá maškarní
ples,—on, jenž ještě nikdy neměl tři
hosty najednou v domě!”
,,Ano, oni chtí sem dostati i lidi z
Clayton, Lawrence a Hollowell,” mínil
jiný. „Má to býti
opravdová čertovi
na s těmi maškara
mi.”
„Praví se, že
slečna Karolina o
to otce svého tak
dlouho žebronila,
až konečně svolil,
jen aby měl po
koj,” ozval se třetí.
„Jsou dnes její na
rozeniny, aneb ně
jaký jiný svátek
rodinný a slečna
chtěla mermomocí
viděti okolo sebe
větší společnost.”
„Ale takové po
bouření!” zvolal
Liszt.
čtvrtý. „Kdo pak
kdy v naši počest
né obci o něčem podobném slyšel? Jestiť
opovážlivo a liříšno, zakrývati obličej
bohem propůjčený škraboškou a procházeti se v šatu, jenž byl od samého
ďábla vynalezen. Jsem jednáním páně
Bensonovým nanejvýše překvapen. Po
leta nám všem uzavírá dveře a nyní je
pojednou otevírá, aby mu bláznovství
plným proudem do domu vtrhnouti mo
hlo. Já ovšem nebyl pozván!”·
„My také ne! My také ne!” volalo
několik hlasů najednou.
„Neznám vůbec nikoho v naši obci·,
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jenž by se mě) súčastniti na tomto ma
škarním plesu,” ujišťoval muž telnatý,
podle všech známek řezník. ,, My nejsme
pro Bensonovy dosti dobrými. Starý si
vyzdobil dům svůj jako palác a domní
vá se nepochybně, že by vepřům před
hodil perly, kdyby občanům brandonským vstupu dovolil.”
,,Ano,” volal nyní jeden farmer, ,,on
se obává, že zablácené naše boty by mu
zašpinily drahocenné jeho koberce!”
,,Aneb,” ozval se řezník znovu, , ,aneb
se domnívá, že by naše mozolovité ruce
ohmatávaly v jeho pokojích nahromadě
ná díla umělecká, jimž my tak málo
rozumíme, jako se vůl vyzná v hudbě.
Praví se dokonce, že starý podivín šel
ve své bezohlednosti tak daleko, že nám
zabrání vstup do zahrady a že tam ni
kdo nebude vpuštěn, kdo se nebude
moci vykázati vstupenkou. Má prý také
v úmyslu zahradu osvětliti.”
,,Nebudou nám ale snad moci zabrániti, abychom tu neb tam na všechny
ty krásy pohlednouti mohli?”
,,Uvidíte po čertech málo; chcete-li
něco shlédnouti, mí síte přes plot pře
lézt!!”
„Ó—to není nic nesnadného. Big
John a Tom Henshaw se dostaví, dou
fají, že si čas příjemně ukrátí a co ti si
jednou umíní, to také proved u. Zlí
hoši však přece jsou a čím méně člověk
s nimi má co dělat, tím lépe jest na
tom!”
,,Velmi rád bych viděl Ilartley Bensona v jeho maškarním obleku!”
Když tyto řeči ukončeny, skupina
umlkla. Nemohl jsem si nastavší mlče
ní vysvětjiti, když jsem ale vzhlednul
před sebe, viděl jsem, jak k nám jede
mladý muž, v němž jsem snadno poznal
předmět naposledy učiněné poznámky.
Hrdý, ušlechtilého držení těla a ele
gantní v celém svém zjevu, však s vý
razem největší zdrželivosti ve svém
obličeji, dojel Hartley Benson až skoro
ku mně a učiniv sotva znatelnou úklonu

seskočil tu s koně. Aniž by byl pro
mluvil jediného slova, aneb na lidi okolostojící jediný pohled byl upřel, vešel
do poštovní úřadovny.
Až do jeho návratu panovalo hlubo
ké ticho. Když se byl zase na koně
svého vyšinul, pozdržel se nějakou chvíli
aby promluvil s nějakým mužem, jenž
právě byl přišel. Příležitosti té jsem
použil ku bližšímu prohlednutí rysů jeho
obličeje. Nelíbily se mně. Obličej jeho
byl nade všechnu pochybnost krásný a
pravidelný, pleť jasná i světlá, výraz
vznešený, skoro velitelský, avšak dojem
jaký na člověka činil, nebyl příjemný.
V zjevu Hartleyho spočívalo příliš mno
ho uzavřenosti a to jest pro tajného poli
cejního jednatele, jenž se snaží charakter
muže a pohnutky k jeho jednání vy
zkoumat], úskalí, o něž se stroskotá
nejhorlivější úsilí. Úsměv mladého muže
byl vynucený, v pohledech jeho spočí
vala hrdá odmítavost a jistý sarkasmus.
Když odjížděl patrně jej následovaly
myšlenky všech přítomných, přece však
jsem pochyboval o tom, že pozornost,
jíž vzbudil, z pocitů přátelských vznika
la, neboť nikdo nemohl mu rozuměti—
celá jeho bytost byla každému knihou
se sedmi pečeťmi.
,,Člověk ten jest mrazivý jako led,’
pomyslil jsem si, ,,jest však méně prů
zračný!”
Ples, o němž skupiny zahálečů roz
mlouvali měl se odbývati v nastávající
noci a vědomost o této okolnosti vrhala
na psaní, jež jsem byl Četl, zcela podiv
né světlo. Slova ,,škraboška” a,,counterfeiť’ neměla nyní již žádný krom oby
čejný význam, přece však bylo znění
psaní takové, že jsem cítil, že se tu musí
jednati o nějaké zločinné spiknutí, jehož
vyčenichání snaživému tajnému policej
nímu jednateli ku slávě dopomoci by
mohlo. Zabývaje se tímto uvažováním,
rozevřel jsem svou zápisníčku a pozna
menal jsem si spěšně následující sku
tečnosti:
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„Záhadná rodina, kteráž zachovává mi ještě plná hodina. Co měl jsem za
tím pocíti? Pohled můj pojednou utkvěl
nějaké tajemství!”
,,Jest bohatá, aniž by měla viditel na nedaleké půjčovně koní a povozů a
hned jsem byl rozhodnut. Vypůjčil
ných pramenů svého bohatství!”
„Žije v nejpřísnější odloučenosti, aniž jsem si koně a jel jsem k ville páně
by proto měla patrnou nějakou příčinu!” Bensonově, abych si vše prohlednul, ale
„Hlava rodiny tráví dny života své čím více jsem se blížil venkovskému
domu, tím toužebněji vzrůstala v mysli
ho jako poustevník!”
mé žádost, abych mohl vniknouti do
„Syn jest nevyzpytatelný!”
,; Přání dcery jen málokdy se dbá!” zvláštní oné domácnosti a na místě se
,,Okolnost, že tato rodina, když po přesvědčiti o tom, stojí-li za práci a*náleta žila odloučena a sousedů svých Se mahu podrobiti rodinu Bensonovu bed
vzdalovala, pojednou pořádá ples, jest livému dozoru.
Jakou pravdě
podivná!”
„Že tento ples
podobnou omluvu
jsem si mohl vy
vlastně bude ma
škarádou, druhem
my sliti pro neo
právněné mé vnik
to zábavy, kteráž
nutí do domu v den
pro svou novotu a
takového neklidu a
pro svou odchylku
steré práce i neko
od pravidla panu
nečných příprav?
jícího v Brandonu
Za jízdy rozhlížel
velice nápadnou a
jsem se na všechny
podivnou býti se
strany, jako by se
jeví, jest nanejvýše
mi odněkud mělo
pozoruhodno!”
dostati poučení v
„Odkrytí psaní,
tom ohledu — ale
kterýmž se umlounadarmo Zatím
vá dostaveníčko
objevily se zraku
dvou osob mužské
mému mohutné,
ho pohlaví v sadech
dům obklopující
té osoby, kteráž
stromy a brzo na
ples ten pořádá, a
Ch. Nillson.
to spozoroval jsem
na němž má příle
i krásy villy za vy
žitosti, již maška
ráda poskytuje, využitkováno býti ku sokým železným mřížovím, jež park
fedrování nějakého dlouho obmýšleného obklopovalo. Viděl jsem, jak lidé sem
tam přebíhali, na stromy zavěšeny sví
plánu, zdá se rovněž býti důležito.”
Na konec těchto poznámek postavil tilny i zdálo se, že jest vše pro nastáva
jící večer připraveno.
jsem následující závěrku:
Pojednou mi napadlo, že se asi pan
„Patrně stává nějakého spojení mezi
jedním členem aneb více členy rodiny Benson sám o všechny tyto přípravy
ples pořádající a mezi osobou ku dosta nestaral. Co měl jsem jen přednésti, a·
veníčku pozvanou. Zábava slouží pouze bych vzbudil zájem takového samotáře?
za předstírku, ne-li za prostředek ku do Namáhal jsem si mozek, až mi přišel
smělý nápad. Brankou touto musím pro
sažení účele.”
Byly nyní čtyry hodiny; do času na jiti, domácímu pánu musím býti před
který dostaveníčko umluveno, zbývala staven, dobrodružná má zvědavost musí
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bvti upokojena a chtěl-li jsem toho docí
lit, musel jsem se již k něčemu odhodlati.
Vyňal jsem z tobolky lístek, napsal
naň mé jméno a k němu jsem připsal:
,,Prosím o neprodlenou rozmluvu v zá
ležitosti stejně tajné jako důležité.”
Pak jsem uvedl tělo své v držení po
kud možná nejelegantnější a vjel jsem
lhostejně bránou do parku.
Kdybych byl přišel pěšky, nebyl by
mne nepochybně sloužící, jenž, sem tam
se procházeje, do cesty mi přišel, propu
stil, ale kůň byl mi velice nápomocen a
brzo nalézal jsem se před portálem tváří
v tvář několika mužům a hoqhům.
Nápodobuje hrdé chování se mladého
pana Bensona, seskočil jsem s koně a
hodil úzdu nejbližšímu výrostkovi. Ale
dříve ještě než jsem mohl učiniti krok
v před, vystoupil z otevřených dveří
lokaj a se zděšením v obličeji postavil
se přede mne tak, že mi učinil další po
stup v před nemožným.
„Můj pán dnes nepřijímá návštěv,”
pravil.
,,Nejsem obyčejným hostem,” odvětil
jsem, ,,neboť musím s panem Bensonem
vyříditi velmi důležité záležitosti.”
Při tom jsem mu podal navštívenku,
již on jen nerad přijal.
,,Rozkazy mého pána jsou promne
závažné i nesmím jich nedbati,” ujal se
sloužící znovu slova. ,,On dnes nepřijí
má nikoho!”
„Má záležitost jest profí nanejvýše
důležitou,” odvětil jsem. „Pán váš mi
nemůže slyšení odepříti.”
Sloužící povážlivě zavrtěl hlavou, ucouvnul ale přece o krok a nechal mne
vstoupiti. ,,Zavolám pana Hartleyho,”
pravil.
,,Ten tu nebude nic pláten,” odvětil
jsem tichým, ale rozhodujícím hlasem.
,,Není-li pán váš nemocen, musím býti
k němu uveden!”
Na to vešel jsem do malého přijíma
cího pokoje po mé pravé straně a used
nul jsem na první židli.

• Sloužící tvrdošíjností mou celý zma
tený, stál tu ještě chvíli nehybně, pak
mne pronikavým pohledem změřil od
hlavy k patě a konečně mne opustil,
vrtě hlavou a nesrozumitelná mruče
slova.
Já zatím se obdivoval nádheře a krá
se mého okolí. Předsíň, z níž jsem
vstoupil dó pokoje, byla prostorná a mo
hutná; prostor, v němž jsem seděl, byl
co nejvkusněji vybaven; obrazy vykou
zlené rukou mistrovskou, zdobily stěny;
oko setkávalo se všude s tvary lepé
krásy.
Mezitím co jsem se oddával tomuto
požitku, jakýž mi pozorování všech těch
to děl uměleckých skýtalo, dorážely z
vedlejší komnaty ku sluchu mému při
tlumené hlasy. Pán a dáma horlivě tam
spolu rozmlouvali. Těším se dobrému
sluchu a proto bylo pro mne věcí leh
kou, rozmluvu jejich vyslechnout!
„Ach, jak rozčilující den to dnes
máme,” ozval se ženský hlas. ,,Nejmé
ně dvacetkráte jsem se již chtěla tázati,
jak ty o tom soudíš. Podaří se nám to
dnes? Bude míti tolik zmužilosti ucho
pili se této příležitosti a bude míti také
tolik taktu, aby si úspěch zabezpečil?
Bylo by trapno, kdyby se náš záměr
měl nezdařiti! Otec....”
„Tiše!” vyrušil ji hlas muže. „Neza
pomeň, že výsledek závisí od tvé chy
trosti. Prozradíš-li jediného slova o
tom, co zamýšlíš, bude vše zkaženo!”
„Budu velmi opatrna; soudíš však,
že bez překážky cíle svého dosáhneme?”
„Nebude to mou vinou, npstane-li se
tak. ”
V tu chvíli vrátil se sloužící s mou
navštívenkou.
„Pan Benson přeje si věděti, v jaké
záležitosti sem přicházíte,” pravil tak
hlasitě, že musel býti slyšán v nejbližším pokoji a osoby tam se nalézající o
naší blízkosti zpraveny býti musely.
„Přicházím v záležitosti konstébla
zdejší obce,” odvětil jsem mu.
Vzpo

— 41 —

mněl jsem si totiž, že mi poštmistr řekl, takové maličkosti a od všech obyvatelů
že jeho bratr zastává tento úřad. ^Do tohoto domu sdílené a velice podivné
dejte mou navštívenku ještě jednou přání, učiniti pana Bensona dnes každé·svému pánovi!” připojil jsem rychle.
mu vetřelci nepřístupným,” tak zněl
Sloužící mne zase pátravě pozoroval, můj o věci té v duchu učiněný posudek.
pak řekl: „Prosím, pojďte za mnou!” Nepřekvapovalo mne, když jsme po na
a vedl mne do předsíně.
šem sem příchodu nalezli dveře knihov
Následoval jsem jej velmi rád, neboť ny uzamčené.
útěk z této komnaty se mi zdál býti
Několik slov, jež můj průvodčí skrze
neodkladnou nutností; když však jsem, klíčovou dirku pošeptal, zdálo se, že
práh překročil zavzněl za mnou z póla vyburcovalo samotáře z jeho úvah; dve
radostný, z póla úkostlivý výkřik a jak ře byly z vnitř otevřeny a majitel villy
mile jsem se obrátil, setkal se pohled stál přede mnou. Byl to pozoruhodný
můj s očima mladé
okamžik: předně
proto, že obraz zra
dámy, kteráž za
kům mým se jevící,
záclonou stojíc, na
hluboký na mne
mne zírala.
učinil dojem a za
,,Prosím za od
druhé proto, že sta
puštění,” — slyšel
rý pán mi dal znát,
jsem ji ještě volatí,
že jest mým obje
pak rozpačitě zase
zmizela v komnatě,
vením se co nejne
z níž byla vystou
příjemněji dotknut.
pila. Rychle však
Pan Benson byl
muž vysokorostlý.
se vzpamatovala ze
Vlas jeho byl již
svých rozpaků, v
sněhem věku kmet
něž při mém spa
ského zbělaný a
tření uvedena, ob
třeba jeho postava
jevila se zase a mé
ještě přímou a neosobnosd ani dost
skloněnou býti se
malou pozornost
zdála, bylo přece
nevěnujíc, tázala se
R.
M.
Hoe.
jen patrno, že to
sloužícího, jenž stál
dlužno připsati
po mé straně:
,, Jonáši! Kdo jest tento pán a kam pouze neobyčejně silné· vůli, již podiv
ný ten muž byl obdařen.
jej vedete?”
Když jej člověk takto viděl obrážejí
Oslovený se uklonil a pravil:
,,Přichází v jisté záležitosti, slečno; cího se od krásného pozadí, jejž malba
váš pan otec jest ochotný jej přijmouti.” mi zdobené obloukové okno na druhém
„Ale můj otec přece výslovně zaká konci komnaty tvořilo, když jej takto
zal, aby dnes nebylo nikomu dovoleno viděl státi, do jeho přísného, svraštělého
do knihovny vstoupiti!” zvolala a aniž obličeje pohlednul a mocné pohnutí jeho
by byla odpovědi nějaké vyčkala, brala mysle tušil, tu skýtal mu poeticky živý
obraz, kterýž se duchu diváka vštěpo
se kvapně chodbou.
Dobře jsem si povšimnul nepokoje, val a kterýž by bvl ruce mistrovské za
s jakýmž se za námi dívala, když jsme vzor sloužiti mohl.
„Vy přicházíte od konstébla obce?”
dále kráčeli.
,,Příliš· velké pohnutí myslí k vůli tázal se pan Benson hlasem, kterýž byl
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právě tak perný a pronikavý jako jeho
pohled; „smím se tázati proč?”
Ohlednuv se po sloužícím, viděl jsem
že se již vzdálil; sebral jsem tedy ve
škerou svou odvahu a odpověděl jsem:
„Chcete dnešní noci pořádali maškar
ní ples. Taková událost, pane, jest v
zdejší krajině něčím neslýchaným a
vzbuzuje všeobecnou zvědavost měrou
největší. Doslechl jsem, že několik
mužů hrozilo, že přelezou mřížové oplotění, aby si společnost u vás shromáž
děnou co nejlépe prohlednouti mohli,
nechť si vám to pak jest milé neb není.
Pan White by proto rád věděl, zdali
pomoci nějaké potřebujete, abyste hosty
své uchránil všeho znepokojování. Pak
li ano, že vám rád poskytne potřebnou
ochranu!”
„Pán, jenž vás sem poslal, jest vel
mi laskav,” odvětil stařec. „Nepomý
šlel jsem na žádné výtržnosti. Násilné
vniknutí surových lidí nebylo by mi
ovšem pří.emné; lůza taková mohla by
si konečně i cestu do domu proklestiti.”
Dlouho tu stál váhaje; potom pohled
nul na mne ostře a tázal se zhurta:
„Kdo jste?”
S největším klidem jsem odpověděl:
„Vidíte před sebou muže, jenž někdy
panu White-ovi u vykonávání jeho po
vinností jest nápomocen; potřebujetě-li
pomoci konstébla, byl bych vám dnes
v noci k službám. Pakliže mi ale ne
důvěřujete mohla by řádka....”
Odmítavý pohyb ruky starého pána
rozkázal mi umlknouti. „Domníváte
se, že budete s to udržeti každého nepo
volaného v přiměřené vzdálenosti od
mého domu?” tázal se.
„Chtěl bych se aspoň o to pokusiti.”
„Pozvaní líosté jsou opatřeni vstu
penkami; ty by však málo pomohly, kdy
by drzí rušitelově přelezli přes plot.”
„Budu dbáti toho, aby se tak nesta
lo!” zvolal jsem, nanejvýše jsa potěš n
vyhlídkou, že se budu moci obje viti na
jevišti těch událostí, jež se měly sběh-

nouti! „Splnomocníte-!i mnejednati ve
vašem jménu, jistě že vykonám svou
povinnost. ”
„Nuže dobře, můžete přijití!” odvětil
pan Benson a podal mi jednu ze vstu
penek, jež na stole ležely. „Tento lístek
vám pojistí vpuštění do parku,” pokra
čoval, „ostatní již sám si zařiďte tak,
abychom se vyhnali všemu škandálu.
Nechci rníti žádnou výtržnost; uvidíte-li
ale někoho plížiti se okolo domu, aneb
nahlížeti okny do prostorů mým hostům
vykázaným; aneb spozorujete-li že se
někdo snaží kteroukoliv jinou cestou než
hlavním vchodem dostati se do villy,
toho jen bez všech okolků zatkněte.”
Aniž by si povšimnul úplné změny
mých myšlenek, kteráž se v obličeji
mém musela zrcadliti, dodal ještě:
„Za služby takto mně prokázané, vám
zítra, skončí-li se vše dobře, zaplatím!”
„Peníze jsou mocnou pobídkou ku
konání povinností,” podotknul jsem, zá
roveň nahlédnuv do zrcadla naproti mně
visícího, v němž jsem v tu chvíli spatřil
bledý, následkem vnitřního rozechvění
škubající se obličej mladého pana Bensona. Ten ode dveří stínidlem z póla
zakrytých a za námi se nalézajících
bedlivě pozoroval mne a svého otce.
„Budu dnes večer po ruce,” dodal \
jsem pak, lehce se ukláněje a opustil
jsem komnatu.
U dveří domových setkal jsem se s
panem Hartleym. „Na slovíčko!” zvo
lal. „Jonáš mi řekl, že vás sem poslal
konstébl obce. Smím se tázati, co se
přihodilo zlého a proč jste se k nám
namáhal zrovna dnes, kdy v domě na
šem tolik důležité jest práce?”
Přízvuk jeho hlasu nebyl neláskavý;
kdyby se mi v paměť nebyl vštípil ble
dý, škubající se obličej jeho, jak jsem
ho v zrcadlé maně byl zahlednul, byl
bych v tuto chvíli nepochyboval alespoň
o dobrotě jeho srdce. Tato vzpomínka
vzbudila ve mně nedůvěru k němu;
přece však jsem zodpovídal jeho otázku
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pokud možno nejupřímněji a ukázal jsem nemám co namítati. Konejte svou po
vinnost jak se vám zlíbí, nepočítejte
mu lístek od jeho otce obdržený.
„Vy si tedy berete za povinnost dne však na mou podporu, pakliže se ná
šní noc v parku stráž konati?” tázal se sledkem pošetilého nějakého přehmatu
■dále, zasmušile se dívaje na lístek, kte studem budete muset zardívati!”
Odcházeje, dal mi pokynem na jevo,
rýž jsem držel v ruce.
abych pokoj opustil. Odcházel jsem
„Ano,” odvětil jsem.
Vtáhnul mne do malého, z polovice kvapně, ale sotva že jsem vstoupil na
stezku, kteráž vedla ku mřížovým dve
rostlinami naplněného pokoje.
,Nuže, můj milý,” počal nyní znovu, řím domu, zaslechnul jsem za sebou
„podobné vmíšení se jest zbytečné; na lehké krqčeje. Ohlédna se, spatřil jsem
darmo jste otce mého postrašil. V mě spanilou slečnu Karolinu.
,,Prosím, sečkejte!” volala na mne,
stečku tomto není žádné surové luzy a i
aniž by se byla
kdyby se několik
občanů chtělo do
sebe méně snažila
žatajiti pobouření
parku vkrásti, ne
mysle, jež se jevilo
mohlo by to nikte
rak uškoditi. Do
v jejím obličeji i v
celém držení těla.
vnitř domu by se
„Vím, že právě
přece nedostali.—
přicházíte od mého
nepřeji si, aby se
tomuto první-mu
bratra.”
Při tom se mi
projevu naší poho
stinnosti
dostalo
blížila s* něžnou
roztomilostí, kteráž
nepřátelského ně
jakého nátěru.
mne varovala, aNechť si můj otec
bych se měl na po
pak chová jakéko
zoru.
„Povězte mi,”
liv obavy, musím
pokračovala, „kdo
vás přece jen žádavlastně jsou oni
ti, abyste vykoná
vání své povinnosti
sprostí lidé, již se
co nejvíce obmezil
chtí vedrati do na
Mrs. Folsom.
a abyste se učinil
šeho parku?”
, ,Jmena jejich
s p o z o rovatelným
pouze pak, budete li ku pomoci zavo ní ě nejsou známa, ctěná slečno,” od
větil jsem, „na každý však způsob to
lán.”
,*Však váš pan otec může zcela při jsou velice suroví ničemové, jež byste
rozeně očekávati, že jeho přání co nej nerada viděla mezi svým hostmi.”
„Zde není takových lidí,” prohlašo
přísněji bude uposlechnuto,” namítal
jsem. „Nebyl by spokojen, kdybych vala ona. „Musí v tom býti nějaká
neměl učiniti více než ode mně požadu mýlka. Můj otec jest úzkostlivý a snad
jete. Nesmím zklamati důvěru, již ve no si nechá nahnati strachu. Bylo ve
lice nedobře jednáno, že mu nahnáno
mne skládá.”
Pohlednul na mne pátravě. „Velmi strachu.”
Vzpomněl jsem si velitelského vze
dobře,” pravil konečně, „trváte-li na
tom a chcete-li dbáti více na přání zření starcova, jenž se zdál býti obdařen
mého otce než na cokoliv jiného, pak dostatečnou zmužilostí, aby mohl celý
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pluk vzpurníkův udržeti na úzdě i musel
jsem se právě vyslovenému náhledu
mladé dámy jen pousmáti.
„Přejete si tedy, aby park nebyl
střežen?” tázal jsem se hlasem pokud
možno nejlhostejnějším.
„Mám opravdu za to, že toho není
zapotřebí,” zněla její odpověď.
„Já se ale již zavázal, že vykonám
rozkazy vašeho pana otce!”
„Vím to; za stávajících poměr ô. to
také bylo zcela v pořádku, ale já a můj
bratr, jež přece můžeme tvrditi, že jsme
s lidskou společností obeznámenější než
samotář, jakým náš otec jest—my vám
pravíme, že jest to zbytečné! Obáváme
se škandálu, jaký by to spůsobiti mohlo,
někteří z hostí třeba by raději meškali
mezi stromovím parkovým a nemálo by
se pak poděsili, kdyby měli býti zatčeni
jako vetřelci.”
„Nuže, jak se tedy mám zachovati,
abych vašemu přání zadost učinil?”
„Vezměte tyto peníze,” šepotala pak,
zardívajíc se, „a obmezte se na to, zůstati v pozadí, dokud nebudete volán!”
To nebylo nic jiného než návrh jejího
bratra, jen že podporovaný zvonivými
důvody. Přijav měšec, kterýž mi po
dávala a potěžkávaje ho chvíli v ruce,
zavrtěl jsem zvolna nlavou, pak ale jsem
se otázal:
y
„Žádáte ode mne, abych se o jistou
osobu nestaral ji si nevšímal?”
To byl odvážlivý tah, kterýmž jsem
mohl celou svou hru prohráti. V prav
dě jsem se již obával, že slečna Karoli
na pozvedne svého hlasu a několika
sloužícím rozkáže, aby mne z parku vy
hodili. Místo toho však zůstala zardí
vajíc se, státí; potom mne změřila
pohledem, jenž mi živě připomenul otce
jejího.
„Dostaví se sem mladý muž,” pra
vila konečně přitlumeným hlasem, „a
hlavně ten aby za všech okolností zůstal
neznepokojován, jest mým vroucím přá
ním. Jest to milý mně host,” pokračo

vala, zatím co růžičky z tvářiček jí
vymizely a smrtelná bledost obličej její
pokryla. „On má právo tu býti, pochy
buji však, že jen tak beze všeho do domu
se dostane; ano domnívám se, že raději
zůstane nějaký čas v parku, prvé než
se odhodlá přidružiti se ku společnosti.
Prosím vás tudíž, abyste mu nekladl v
cestu žádnou překážku!”
Uklonil jsem se se všemi známkami
úcty a oddanosti. „Popište mi hosta,
na němž vám jest tak mnoho záleženo!”
Slečna chvíli váhala.
„Až domů přijdete, pohledněte do
zrcadla,” pravila pak, „a spatříte jeho
postavu, třeba ne jeho obličej, neboť on
jest blondýn, kdežto vy jste brunet.”
A hrdě pozvednuvši hlavou, nepo
chybně proto, aby mne zbavila lichoti
vého pocitu, jejž slova její v hrudi mé
vyvolati mohla, odstoupila nyní zvolna
nazpět a chtěla se vzdáliti; já však ji
pokynem ruky poprosil, aby setrvala.
„Slečno,” pravil jsem, „vezměte si
svůj měšec nazpět! Za služby jakékoliv
jež otci vašemu prokáží, dostanu-již za
placeno, až nadejde k tomu čas. Zále
žitost, o níž jste zmínku učinila, přilnula
mi k srdci, jsem však „gentleman” a
proto nemohu za laskavost dámě pro
kázanou peněz přijmouti.”
Slečna Karolina zavrtěla hlavou a
odpověděla:
„Podržte si jen co jsem vám dala a
ubezpečte mne, že se na vás spolehnouti
mohu!”
„Můžete se na mne spolehnouti bez
takovéhoto odměňování případných
mých služeb,” prohlásil jsem a vtisknul
jí měšec zase do ruky.
„Budu tedy upokojena,” zavznělo to
z jejích úst a lehkým krokém vracela se
ku domu.
Hned na to nastoupil jsem cestu zpátečnou.
„Co to vlastně všechno znamená?”—
tázal jsem se sebe sama. „Což to není
nic více než milostná pletka, o níž jsem

45

já bloud klopýtnul a znepokojoval jsem
se zbytečně k vůli dostaveníčku, jež
snad mělo skonciti únosem Karoliny,
kteráž měla býti vyrvána dozoru příliš
přísného svého otce?”
Vyňal jsem z kapsy psaní, jež mne
svedlo ku všem dosavadním krokům i
četl jsem po třeú:
„Vše se daří dobře. Čas nadešel.
Vše jest v chodu a úspěch jest jistý.
Dostav se určitě o deváté hodině večerní
na se vero-východní roh Zahrady. Budou
Ti dány - škraboška a jiné prostředky,
jichž ku dosažení cíle, kterýž jsi sobě
vytknul, zapotřebí máš. On nemůže na
dlouho takovému překvapení oddolat.
Heslo, podle něhož přátel svých poznáš,
zní: „Counterfeit.””
Zcela přirozeně--milostné psaníčko!
A já byl tak pošetilým a hledal jsem v
tom něco jiného. Mladí lidé chtěli sta
rého pána v přítomnosti svých přátel
překvapiti. Možná, že již uzavřeli tajný
.sňatek a zvolili si nyní tuto cestu, aby
smíření přivodili.
Ale ono slovíčko
„counterfeit” a jednání Hartleyho!
Málo bratří jeví tak značný zájem pro
srdeční záležitosti svých sester, aby se
k vůli tomu stali potměšilci! Za tím se
přece jen muselo něco skrývati, co jsem
dosud vypátrati nemohl.
Když jsem se vrátil do městečka, na
vštívil jsem pana White-a a zpravil jej o
všem, co jsem v jeho jménu byl učinil;
potom jsem zašel do hospody.
Cizí mladý muž tam stále ještě byl.
Usednul si s námi k jednomu stolu,
spozoroval jsem ale, že se pokrmů mu
předložených sotva dotknul a po skon
čené hostině totéž úzkostlivé očekávání
projevoval, jež jevil hned při prvním
našem setkání.

II.
O půl osmé hodině jsem byl na svém
stanovišti. Tajuplný cizinec, jejž jsem s
očí nespustil, vešel již do parku a me
škal v jihozápadním rohu houštin. Tím

poskytnuta mi příležitost plot a vchody
sprostí ti drzých vetřelců. O půl hodiny
později byli hosté po většině shromáž
děni. Opustil jsem nyní plíživým kro
kem své stanoviště a ukryl jsem se mezi
houštinami, jež místo ku dostaveníčku
určené, zatemňovaly.
Park byl osvětlen četnými svítilnami,
ale tato část sadu jako by zúmyslně zů
stala neosvětlena. Ani proudy světla,
jež dveřmi a okny skvěle osvětlené villy
unikaly, nenalézaly cesty skrze zelenou
houštinu, kteráž tento úkryt odlučovala
od přední části parku.
Zde bylo vše temné a tajuplné, vše
bylo příznivo odvážlivému záměru, který
jsem pojal.
S utajeným dechem naslouchal jsem
blížícím se kročejům. Nemusel jsem
dlouho čekati; v nejbližší chvíli jsem za
slechnul slabý šramot, potom jsem spo
zoroval mužskou postavu a hlas nějaký
šeptal:
,,Jest tu někdo?”
Mlčky jsem se mu přiblížil a přícho
zí hned zase promluvil:
,,Jste připraven, Counterfeit?”
„Jsem k službám,” zašeptal jsem.
Doufal jsem, že takto hlas svůj s důsta
tek přetvářím, abych v příchozím vzbu
dil pocit bezpečnosti a jej tak přiměl k
tomu prozraditi vlastní účel tohoto ta
juplného dostaveníčka.
Avšak osoba přede mnou stojící nepronesla jediného slova, nýbrž učinila
jen rychlý pohyb, hned na to jsem po
cítil, že mi přehozeno přes ramena
,,domino”. Teprvé nyní zaslechl jsem
tiché zamumlání.
,,Zakukli se pokud možno nejpečlivě
ji,” napovězeno mi do ucha, „jest tu
dnes liščích očí až běda!”
Zatím co jsem bezděky vyzvání toho
uposlechl, promlouval ku mně záhadný
ten muž dále:
„Nyní si dej dobrý pozor a zachovej
se podle mého návodu! Nebudeš moci
vstoupiti do domu předními dveřmi,
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môžeš ale použiti okna balkónového po
levé straně; jest otevřeno a příručí konstéblův, najatý za tím účelem, aby od
puzoval vetřelce, jest uplacen, aby tě
propustil. Až se octneš v domě, přidruž
se jen bez okolků ku společnosti a neo
stýchej se mluviti s každým, kdo ti heslo
naše našeptá. Přesně o desáté hodině
dávej pozor na Černé domino. Až jej
spatříš, následuj ho, ale opatrně, tak
aby toho ostatní nespozorovali. Dříve
neb později domino se zastaví a ukáže
na uzavřené dveře. Těmi vstup dále,
jakmile tvůj průvodčí zmizí. Budeš se
pak nalezati v pokojíku, jenž se nalézá
ve spojení s knihovnou. Bude-li vinná
sklenička, již uvidíš na stolku v knihov
ně, zaváněti vínem, jest to znamení, že
otec tvůj poslední svůj doušek požil a
na odp činek se odebral; bude-li však
sklenička obsahovati pouze malou dávku
bílého prášku, poznáš z toho, že se ještě
jednou navrátí a že se ti pak naskytne
příležitost s ním promluví ti.”
Podivný ten muž vtisknul mi pak do
ruky škrabošku a zmizel v stromoví, jež
nás obklopovalo.
V němém údivu nad situací, do níž
jsem se tak bezstarostně byl uvrhnul,
zůstal jsem tu státi. Celá odvážlivost
mého jednání stávala se mi teprvé nyní
zcela jasnou. Tázal jsem se sama sebe,
co mne pohnulo k tomu, zabývati se
podrobnostmi tajemství, kteréž bylo tak
daleko vážné té záležitosti, s jejímž vy
pátráním jsem byl pověřen. Rychle jsa
odhodlán upustiti od odvážlivého svého
předsevzetí, pokusil jsem se o odhození
domina, bylo mi však, jako by mi v tom
neviditelné ruce bránily.
Zdálo se mi, že ještě jednou slyším
hlas, kterýmž mi muž tajuplný své in
strukce udílel a zatím co mi bylo, jako
bych byl upamatován na hlas Hartley
Bensona, vzpomněl jsem si také skoro
zuřivé prudkosti, kteráž již jednou slo
vům jeho tak silného a překvapujícího
významu propůjčila.

Tajemství, jež mělo býti odhaleno,
nebylo ničím obyčejným a seznal jsem,
že se o ně stále více a více zajímám.
Všechny tv omluvy, jimiž jsem dosud
svědomí své upokojoval, vracely se mi
s obnovenou sílou; bezděky jsem si tedy
připnul škrabošku na obličej i byl jsem
nyní hotov uposlechnouti až do nejmenších podrobností návodu mého průvod
čího.
Okno, na kteréž mi poukázal, bylo
otevřené. Zvuky hudby a šum veselých
hlasů dozníval z vnitra domu k mému
sluchu. Pestrý dav lidí v malebné ma
škarní šaty oblečených neustále mi tanul
před očima. Zvědavost i mne .ovládla
—bezstarostně vstoupil jsem oknem do
vnitř i byl jsem u cíle.
Tiše vydechnuté ,,Pst!” mne pozdra
vilo. Přicházelo od hosta za Indiána
přestrojeného, jejž jsem spatřil v malém
výklenku. Když jsem si ho zostra změ
řil, domníval jsem se, že to musí býti
mladý elegantní pán; puzen jsa snadno
*
odpustitelnou zvědavostí, podíval jsem
se nyní v zrcadle i na sebe i seznal jsem
že zjev můj jest dosti nápadný. Domi
no, v němž jsem vězel, bylo zhotoveno
z pěkné jasnež’.uté látky a tu a tam po
kryto černými figurami, jež představolv všechna možná i nemožná stvoření.
„Při sám bůh!” pomyslil jsem si.
„Zdá se mi, že mi nebude dopřáno,
prodrati se nepozorovánu touto tlače
nicí!”
První osoba, jež se mi blížila, byla
malá veselá ovčářka. Pozdravila mne
veselým zvoláním: „Aha, zde přichází
jedna z mých ztracených ovcí!” a vesele
se smějíc, snažila se stříbrným hákem
mne k sobě přitáhnouti. Ta vybledlá
krasotinka však pro mne neměla půva
bu a hlasem nepříliš přívětivým jsem ji
ujistil, že nejsem ničím jiným než vlkem
v rou-e beránčím, jenž ji celou pohltí,
pakliže se co nejrychleji nevytratí. Děva
se tomu srdečně zasmála a zmizela. Byl
jsem na chvilku samoten. Maskovaná

— 47 —

Byl jsem dojat a polekán zároveň;
jedna dáma, již jsem dříve pozoroval,
stála rovněž samotu a ve vzdáleném dojat bolem Karolíniným, z něhož bylo
koutě sálu. Jakmile mne postřehla, při znáti, že pohnútky její jsou čisté a dobré
blížila se ku mně, uchopila se mé ruky a polekán postavením, do jakého jsem
se patrně na škodu obmýšleného smíře
a rychle mne odtáhla stranou.
,,Oh Joe!” šepotala. ,,Jsito opravdu ní v pracoval.
,,Což pak věříš,” šepotal jsem, „že
ty? Jak jsem šťastna, že tě tu konečně
mám! Nyní doufám, že vše zase bude se otec mým spatřením dá obměkčiti?”
,,Jsem o tom přesvědčena,” zněla od
v pořádku!”
Obávaje se, že bych oslovil dámu, pověď ,,On po tobě touží. Kdyby ne
kteráž, jak se zdálo, tak velice byla dů byl přísahal, že se s tebou nikdy více
věrná s mužem, jehož místo jsem uchvá nechce setkati, byl by již dávno poslal
til, spokojil jsem se tím, že jsem stisknul pro tebe. Hartley rovněž soudí, že nyní
malou její ručičku, již tak něžně položi nadešel vhodný čas.”
„A přeje si můj bratr,” odvážil jsem
la do ruky mé. Zdálo se však, že ji to
úplně upokojuje, neboť rozpředla se se nikoliv bez tajného strachu před hro| zícími následky tázati sb, ,,přeje si
mnou ihned velmi čilou rozmluvu.
opravdu tohoto obapolného usmíření?”
.,Ach, vždyť jsem tak nevýslovně
,,Oh, Joe, můžeš o tom pochybovat!?
toužila po tom, uviděti tebe zase jednou
Nepřičifioval se hned od počátku o to,
u nás,” počala znovu. „Hartley může
otce k mírnosti nakloniti? Byl by tě
ovšem býti velmi dobrým bratrem, ale
povzbuzoval, abys sem dnes přišel? Byl
mým dávným druhem ve hře přece jen
by tě jinak byl opatřil vším k tomu ponení. O;ec bode se cítiti šťastným, po
i třebným a byl by mne postavil tobě po
daří li se ti docílí ti toho, aby minulosti
1 bok jako věrnou rádkýni? Ty mu neroz
zapomenul.”
umíš a nikdy jsi mu nerozuměl, sice bys
Z této řeči jsem poznal, že mám co si byl vážil toho, že ti přišel vstříc a
činiti se slečnou Karolínou; stisknul I nebyl bys jej odmítnul. On má hrdost
jsem ji zase ruku a přitáhnul ji blíže k I muže, jenž se nikdy nedopustil bezpráví.
sobě. Ze jsem se za této komedie po Vždyť on ví,· jak mnoho a jak dlouho
važoval za prohnaného darebáka, nemu jsi trpěl a jeho smysl pro spravedlnost
sím snad teprve dotvrzovati.
I činí jej nyní tvým obhájcem.”
,, Sdělil ti Hartley, co nyní počíti
„Tak, tak,” pomyslil jsem, ,,Joe to
máš?” pokračovala Karolina. ,, Otec jest i tedy jest, o jehož znovudosazení v otcopevně odhodlán, že se nedá obměkčiti a • vu přízeň, bratr a sestra tak úzkostlivě
byl po celý den zavřen ve své knihovně, ! pečují? Ty milé děvče, kéž bych byl
poněvadž se obával, že bys se k němu | mužem, za nějž se tak hanebným spůmohl vetříti. Nikdy bych nebyla mohla 1 sobem vydávám, abych tě mohl obejzískati jeho svolení, ku pořádání tohoto mouti a za tvou dobrotu ti poděkovati.”
plesu, kdybych mu zároveň nebyla ře
,,Má drahá, milá sestřičko!” šepotal
kla, že ty zůstaneš při té příležitosti ■ jsem a zároveň jsem pojal předsevzetí,
vzdálen. Myslím skoro, že počíná ne- I že pospíším do zahrady, abych tam
důvěřovati své pevnosti. Jakmile tě svlékl domino a je vydal muži, pro nějž
spatří, rozprchnou se jeho obavy, jako bylo určeno a pak rychle opustil rodin
sníh pod paprsky slunečními. Zdraví nou slavnost, na níž podílu bráti jsem
jeho za minulého roku velice trpělo.”
nebyl oprávněn.
Ale zrovna v tu chvíli přihodilo se
Tu mocné duševní pohnutí utlumilo
něco,
následkem Čehož jsem př.šeBo mou
hlas dívčin.
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družku.
Černé domino se okolo nás
kmitlo a odtáhlo ode mne slečnu Bensonovu. Mně při tom pošeptalo: ,,Měj
se na pozoru, Counterfeit! Stavětí se,
jako bys byl v neprávu, zatím co jsi v
právu—to může vésti jen ku nedorozu
měním!”
Byl jsem zaražen, neboť z reci té po
znal jsem přítele Joe-ova, jemuž jsem
nemohl uniknouti, aniž bych byl vzbu
dil podezření.
,,To jest pravda,” odvětil jsem v na
ději, že odpověďmi pokud možno nejkratšími rozmluvu skončím a že tak
hodně brzo se vykoupím z postavení,
jež se mi již stávalo zrovna nesnesi
telným.
·
Ale něco v této odpovědi bezvýzna
mné muselo vzbuditi zájem muže vedle
mne stojícího.
,,Odpovědí svou vzbuzuješ v duchu
mém tisíceré vzpomínky,” pošeptal mi
a táhl mne s sebou z tlačenice. ,,Měl
jsem vždy svou pochybnost, zdali jsi
také....” tu umlknul, jako by se roz
mýšlel, jaké že má použiti slovo, ,, zdal i
jsi také,” vyrazil pak ze sebe, ,,to uči
nil, z čeho tě obviňuji. Věc ta byla
nanejvýše pravdě nepodobna, neboť úlo
ha, jíž jsi v čom hráti měl, nezdá se po
vaze tvé býti podobnou. Nyní však se
domnívám spatřovati v tvé přítomnosti
něco, co snad může vysvětliti událost
dosud nepochopitelnou. Tys sice nikdy,
můj milý Joe, neřekl, že jsi nevinný,
ale.... ”
,,Kdo jste?” vyrušil jsem jej chladno
krevně a pohlížel jsem mu přitom ostře
do mžhouravých očí, jež mu z pod škra
bošky vykukovaly. „Mluví-li se o tako
vé záležitosti, mohla by každá mýlka
míti nejsmutnější následky.”
,,Což pak nepoznáváš svého strýce?”
tázalo se černé domino hlasem vyčíta
vým. ,,Vždyť jsem schválně přijel z
Hallowell, abych s tebou promluvil,
poněvadž mi Karolina dala na srozumě
nou, že chceš učiniti poslední pokus o

to, abys docílil rozmluvy se svým ot
cem. I E íith tu jest,” dodal a přiblížil
se svým obličejem k mému, ,,nechtěla
jinak než že půjde s sebou, ačkoli jsme
se-všichni strachovali, že by se mohla
prozraditi. Srdce její jest snadn > po
bouřené; ubohé dítě—ona nikdy nepo
chybovala o tvé nevinně a neklame-li
mne mé podezření—”
,,EJith?” vyrušil jsem jej, ,,Edith!
Neměl jsem o její přítomnosti ani tuše
ní, mimo to jest o a poslední osobou,
již za stávajících poměrů chci viděti.
Kde však jest?” pokračoval jsem chvějí
cím se hlasem, chtěje se vzdáliti ze stra
chu před touto neznámou mi veličinou.
Můj soudruh se mne ale chopil za
rámě a zadržel mne. ,,Nalézá se v nej
větší blíz
*kosti,
” odvětil. ,,Nevedlo by
to však k ničemu, kdybys ji nyní vy
hledal. Ani bys ji v její masce nepo
znal. Ostatně přijde sama k tobě, zůstaneš-li jen klidně zde.”
Toho jsem se právě bál.
Když jsem se byl na všechny strany
ohlednul, aniž bych někde byl spozoro
val podezřelou nějakou dámičku, umínil
jsem si, že se zbavím všech obav, jež
jsems ohledem na Edithu choval a budu
sledovati pásmo myšlenek, jež slovy
starého pána ve mně vzbuzeny byly.
,,Máte pravdu,” odvětil jsem a uchý
lil jsem se tlačenicí tancechtivých do
výklenku u okna, jenž byl opatřen zá
clonami krajkovými. ,,Zde posečkáme;
zatím mi můžete vyjevjti své podezření,
neboť cítím, že nadešla chvíle, kdy
pravda musí býti prohlášena. A kdo
by mne v tom ohledu mohl lépe podpo
rovali nežli vy, muž, jenž mi vždy byl
nápomocen?”
„To jest pravda,” zněla jeho odpo
věď. ,,Jest tedy optavdu něčeho, co
nikdy nebylo prozrazeno a Edith měla
tedy pravdu, tvrdíc, že ty jsi dluhopisy
z otcova stolku neodcizil!”
Když můj společník slova ta promlu
vil, upřely se jeho zraky na mne, jako
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by chtóly proniknouti mou škrabošku a
z očí mých vyčisti odpověď. Poctivý a
dobromyslný strýc žádal tudíž zcela roz
hodně vysvětlení. Co však mohl mu
odpověděti tajný policejní jednatel, jenž
právě v této chvíli stál před rozluštěním
neodhaleného rodinného tajemství a je
diným nerozvážným, aneb špatně vole
ným slovem všechno dosavádní aama-

sím znáti skutečnosti, mám-li ti pomoci;
neznaje skutečný stav věcí, nemohu
činně zasáhnouti. Neklame-li mne však
mé tušení, chápu zcela dobře, proč do
sud s pravdou nechceš ven. Tys člověk
velkodušný, Joe, však i velkodušnost
lze přehnati.”
,,Strýčku,” zašeptal jsem, blíže k
němu přistupuje, ,,jaké chováte pode-

Prof. M. Karel Hrubý.

hání bezúčelným učiniti mohl? V těchto
rozpacích se nalézaje, umínil jsem si,
že mu dám jednu z těch dvojsmyslných
odpovědí, jež nejsou ani přisvědčivé ani
záporné,
,,Ó netažte se mne!” zašeptal jsem,
odvraceje se od něho se všemi příznaky
největšího nepokoje.
Na štěstí netušil mou válečnou lesť.
,, Ale milý hochu,” odvětil tiše, „mu-

zření? Až budu věděti, v jaká slova
odíváte své domněnky, nebude mi již
tak těžko se vyjádřiti.”
Když se byl váhavě okolo sebe roz
hlédnul a se přesvědčil, že na blízku
není naslouchace pošeptal mi do ucha:
,,Kdybych s tím, co ti nyní sděliti mám,
uvedl jméno Hartleyho ve spojení, pře
kvapilo by tě to?”
S líčeným překvapením ucouvnul jsem
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o krok. „Vy myslíte,” zakoktal jsem,
„že... .že....” a jako bych byl nanej
vyše zděšen, uvízl jsem se svou řečí.
„Ano, já myslím, že on to byl, jenž
darebáctví to spáchal,” dáno mi v od
pověď, ,, my šlím, že ty, jenž jsi věděl,
s jakou láskou otec tvůj k němu lnul,
že tys vzal na sebe klatbu zločinu, aby
oklamanému starci srdce nepuklo.”
S povzdechem ulehčení po nejhroz
nějších mukách duševních zvolal jsem:
„Ach! Jest to hrozné podezření, po
vězte mi však sám, nebylo by to otcevraždou, kdyby jediné slovíčko z toho
dolétlo k uchu starce?”
Zdálo se, že strýc otázky té nedbá;
domlouval mi horlivě: ,,Nemám prav
du, můj hochu, není to ono tajemství,
jež od onoho hrozného dne tebe tíží?”
,,Ó nepátrejte dálel” prosil jsem a
více se k němu přiblíživ, dodal jsem:
„Proč myslíte, že jeden z obou bratří
to musel učiniti? Co víte vy o tom, že
něco podobného s takovou určitostí
tvrdíte?”
„Nuže, mně také jest známo, co ni
koho z nás nezůstalo tajno: že totiž otec
tvůj když za tmavé jedné noci spal ve
syé studovně, šramotem nějakým byv
probužen, vstal, tiše ku spojovacím dce
řím knihovny se připlížil, a ještě v čas
přišel, aby mohl slyšeti vzdalující se
tiché kročeje, jež se braly chodbou až
ku dveřím pokoje tebou a tvým bratrem
obývaného, tak že, znepokojován jsa
tímto případem a nejistým nějakým
podezřením ovládán, svítilnu rozžhal a
nyní psací svůj stolek vypáčený nalezl
a zároveň seznal, že mu odcizeny někte
ré cenné papíry. Jako by hromem omráčen, stál tu chvíli, ale hned na to
vešel do tvé a tvého bratra ložnice.
Hartley ležel na lůžku svém, v klidný
jsa pohroužen spánek, kdežto tys byl
nanejvýše rozčilený a rozpačitý, tak že
jsi nemohl snésti pátravý pohled otcův.
Ihned obvinil tě z krádeže, prohledal
pokoj a nalezl cenné papíry v skříni nad

tvou postelí. Když se tě tázal, zdali jsi
tam cenné papíry uschoval a tys mu zů
stal odpověď dlužen, věřil, že tě ze zlo'činu toho usvědčil.”
Žalostné „ano” bylo mou jedinou
odpovědí.
„Podivno, že tvému otci nikdy ne
napadlo pochybo váti o tvé vině,” počal
strýček žnovu, „Otevřené okno a zlo
dějská páka mu dokazovaly tvou zvrh
lost. Já však jsem se s domněnkou tou
nemohl spřáteliti, mně ani v hrozné ono
ráno neunikla okolnost, že obličej tvůj
byl prost všeho rázu viny a že se v něm
zračily klidná oddanost a pevná odhod
lanost; přece však jsem nemohl tušiti
pravdu, neboť jinak bych byl ve tvůj
prospěch hlasu svého pozvednul, ve
. prospěch tvůj, jenž jsi byl obětí otcov
ské kletby, jenž jsi jako zločinec z do
mova, z kruhu svých příbuzných a přá
tel vyvržen býti měl. Již k vůli dobré
Edithě bych se byl býval nespravedli
vému tomu rozsudku opřel.”
Úzkostlivě se namáhaje, abych v ně
kolika mně popřaných minutách pokud
možno nejvíce slyšel a abych konečně
pravdy dopátrati se mohl, zakoktal jsem:
„Co pak se ale událo—copak mohlo
ještě v hodině předposlední vzbuditi
vaše podezření? Proč pochybujete nyní
o Hartleym, vůči němuž jste tenkráte
neměl žádného podezření?”
„To sám nevím. Nepochybně má s
tím co činiti nepřekonatelný odpor Edithy vůči němu; pak také se stal chlad
ným a tvrdým, zatím co tobě zůstala
mladická tvá svěžest a dobrosrdečnost.
Přiznávám se: já jej nemám rád—on se
mi protiví a s mým vůči němu odporem
vzmáhaly se také mé pochybnosti o jeho
poctivosti. Tobě, můj milý Joe, uvě
řím, prohlásíš-li, že jen on jest vinníkem
a i otec tvůj méně než kdy jindy jest
přesvědčen o bezúhonném charakteru
Hartley ho.”
Náhlé jakési hnutí mezi hosty mělo
za následek jeh > umlknutí. Vstoupila

51

právě úplně bíle oděná dáma vysoké,
ušlechtilé postavy i zdálo se, že si chce
k nám cestu proklestiti.
„To jest Edith!” zvolal strýc. „Vy
hledává žluté domino, v němž že se
skrývá její milenec jí pověděno bylo.
Mám se k ní odebrati a ji přivésti, aneb
se chceš ztrpěti tak dlouho, než tě na
lezne?”
„Sečkám raději,” odvětil jsem ve
velkých rozpacích se nalézaje a přikradl
jsem se blíže k oknu, abych na sdělení
strýcovo tím snadněji zmizeti mohl.
„Pohledni tamto! Ona se nyní nalé
zá po boku s arého lichváře, jenž, jak
se zdá, si oblíbil stříbrnou obrubu jejich
rukávů.”
„Doufám, že použijete té příležitosti
a nespozorován se ztratíte,” pošeptal
jsem mu se smíchem, „neboť schůzky
zamilovaných mají malé zajímavosti pro
osobu třetí, kteráž při tom jest mírně
řečeno —zbytečná. ”
„Že jest zbytečná? I ty šelmo!” od
větil starý pán a žertovně mne mezi že
bra šťouchnuv, dodal: „Myslím, že máš
pravdu! Tys mi ale ještě neřekl, zdali..”
„Po uplynutí jedné hodiny vám vše
sdělím,” ujišťoval jsem jej. „Nyní vy
hledám mého otce v knihovně. Jakmi
le zví pravdu, budete připuštěn a o všem
zpraven.”
„To jest zcela v pořádku,” mínil
strýc. „Tvůj otec ovšem má první ná
rok. Avšak Joe, můj milý hochu, ty
dobře víš, že trpělivost má snadno vez
me za své. proto mne nenech dlouho
čekati. ”
Přátelsky mi stisknuv ruku, vystoupil
z výklenku, v němž jsme stáli a brzo na
to zmizel mezi maškarami, jež se semo
tamo pohybovaly.
Sotva že mne opustil, otevřel jsem
rychle okno.
„Nyní nadešla chvíle, kdy by sku
tečný Joe na jevišti obje viti se měl,”
pomyslil jsem si. „Učinil jsem pro něj
co by snad žádný jiný pro sebe sama

nebyl učinil — vyzvídal jsem na tomto
starém pánovi a nasadil jsem všechny
páky, abych potměšilé záměry Hartleyho zmařil. Ale dvoření se děvčeti—to
jest něco jiného. Ani v knihovně vůči
uraženému otci by nebylo zastupování
přípustné; herci tudíž musí úlohy vy
*
měniti.”
Aniž bych byl dlouho přemýšlel o
následcích mého počínání, zrovna jsem
se hotovil ku skoku s okna, když tu po
jednou kmitl přes trávník paprslek svě
tla a tak mi ukázal ku nemalé mé mr
zutosti, že okno ve výši alespoň dvaceti
stop od země se nalézá. Rychle js?m
ucouvnul nazpět i pomyslil jsem si:
„Nikoliv, takové „salto mortale” jest
přece jen příliš nebezpečné,” a s poko
řujícím vědomím, že jsem sám vlezl do
pasti, zavřel jsem zase okno.
„Joe,” šepotal nyní tichý, ale nanej
výše sympatický hlas. Otočiv7 se, po
zdravil jsem s veškerou touto příležitostí
mi vnucenou vroucností bíle oděnou
dámu, kteráž rychle ku mně vstoupila
do výklenku.
„Tys se nepochybně domýšlel, že ani
nepřijdu?” tázala se. „Vše se namáha
lo, aby se mi namanulo do cesty hodně
překážek a Hartley jest nanejvýše nedů
věřivým. Jeho oči mne pronásledovaly
s tak nepřemožitelnou vytrvalostí, že
jsem se nemohla odvážiti, dáti mu zá
měr můj na jevo. Sotva tomu minuta,
co se hnul od mého boku. Kdybys se
byl nalézal na kterémkoliv jiném místě
mimo toto, nebyla bych snad mohla s
tebou slova promluviti,”
V tu chvíli ruka nějaká stáhla záclonu,
kteráž nás ukrývala před zrakoma ostat
ních hostí a vysoký, v černé domino za
halený muž nás měřil pronikavým po
hledem; pak se uklonil a pustil zase
záclonu.
„To byl Hartley,” zašeptala Edith.
Uchopil jsem se její ruky — nemohl
jsem jinak, musel jsem dále hráti úlohu
zbožňovatele a pomocí posuňků dáti na
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jevo to, co jsme si na štěstí slovy říci
nesměli.
,,Nesmím tu déle prodlévati,” pošep
tala mi konečně. „Hartley mne pro
následuje jako můj zlý duch. Až si
odbudeš návštěvu u tvého otce, budu
snad míti té odvahy opět se k tobě přidružiti; nyní však bude nejlépe, rozejdeme-li se.”
Oči její zabloudily k zácloně, zatím
co malá její ručka, jíž jsem držel v mé
vl-a&tní, chladnouti a chvěti se počala.
Přitisknul jsem ručku tu k srdci svému,
nežádal jsem však roztomilou její maji
telku, aby se zdržela jen o okamžik déle.
Vzdor tomu se zdálo, že nemá s od
chodem na spěch a nebesa jen ví, do
jakých obtíží byl bych ještě přišel, kdy
by opětné pohnutí záclony nebylo vzbu
dilo její strach a jí nebylo vzdor její
nechuti pohnulo k opuštění výklenku,
nás ukrývajícího.
Ani já se tam nezdržel déle, neboť
sotva že ruka Edithy záclonu pustila,
vystoupil jsem rychle ven; ale stejně
rychle zmizela má naděje, že se rychlým
ústupem vyprostím z mých nesnází.
Sotva že jsem se vpletl mezi veselící
se hosty, kteří v skupinách stáli poblíž
dveří, ucítil jsem slabé dotknutí se mého
ramene. Ohlednuvše, spatřil jsem před
•sebou černé domino. Hodiny právě
odbily desátou a můj průvodčí, jenž mi
cslíbil, že mne doprovodí do knihovny,
•pokynul mi, abychjej nádiedoval. Nyní
mi již nezbývala žádná volba; musel
jsem jiti s ním.
Byl jsem veden okolo četných skupin
veselých maškar; pák jsme prošli, můj
průvodčí a já, tolik komnat a chodeb,
že jsem se musel obávati, že se z laby
rintu toho více nedostanu. Tajuplný
domino spěchal přede mnou a vedl mne
ode dveří ku dveřím, tak že mne trpěli
vost opouštěti počala a já si umínil, že
uklouznu, jakmile se mi k tomu naskyt
ne příležitost a že se odeberu do zahra
dy k Joe-ovi.

(

Dříve však než jsem to mohl dokázati,
můj vůdce pojednou se zastavil i ukázal
na dveře na konci chodby se nalézající;
pak se uklonil a rychle odešel.
Když jsem nyní osamotilěl, uvažoval
jsem, mám-li v odvážné hře pokračovati
aneb rázem jí přítrž učiniti. V prvnějším případě musel jsem se ještě jednou
s panem Bensonem setkati a vyjevit!
mu, co jsem za tu půlhodinu, v nížjsem
syna jeho tak úspěšně představoval,
zvěděl o intrikách osnovaných v kruzích
jeho rodiny. Mohl jsem pak očekávati,
že starému pánovi podám něco světla o
důležité otázce, je-li mladší jeho syn
nevinný, starší pak strůjcem úkladů,
kdežto zbabělý můj útěk v rozhodném
okamžiku musel vésti ku nemilému vy
světlování mezi mnou a mladším jeho
synem, o jehož povaze, mravech a smý
šlení jsem dosud ničeho nezvěděl.
V obou případech bylo dosti obtíží,
jichž skončení nikdo nemohl dohlednouti; však další prodlévání ve vnitru domu
nezdálo se mi býti příliš nepříjemné a
trapné, neboť třeba pan Benson ne
schválil mé nežádané míšení se do zá
ležitostí jeho rodiny, bylo mi jen činiti
s nevolí starého muže, nikoliv ale s
prudkými popudy horkokrevného mla
dého pána.
Vše to uváživ, otevřel jsem dveře i’
vstoupil jsem do malého pokojíku, jenž
sousedil s knihovnou. Zde viděl jsem
se obklopena knihami. Vchod do ve
dlejší komnaty velmi prostorné, byl za
kryt stínidlem a teprvé když jsem toto
poněkud stranou odstrčil, seznal jsem,
že se v knihovně nikdo nenalézá. Sta
romódní nábytek, jenž tu byl rozestaven
dodával velkému tomu prostoru výraz
zasmušilý. UprostŤed nalézal se kulatý
stůl, na němž stály skleněná nádoba a
práédná sklenka vinná.
Pamětliv jsa uděleného mi návodu,
přistoupil jsem blíže a pozoroval jsem
co nejbedlivěji skleničku. Tu domníval
jsem se, že pojednou slyším tichý vý
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křik, nemohl jsem ale okolo sebe niko
ho spatři i. Na dně sklenky ležící prášek
byl ještě nesmočený, musel jsem se
tudíž domnívati, že pan Benson ještě
nepožil nápoje, jehož před ulehnutím
užíval i ustoupil jsem rychle zase do
svého úkrytu.
Sotva o minutu později slyšel jsem
kroky, jež se ozývaly v komnatě za1

Bedřich

mnou ležící a v nejbližším okamžiku
vešel pan Benson do knihovny. Odebral
se bez odkladu ku stolu, nalil z nádoby
vína na prášek a jedním douškem vy
prázdnil sklenku.
Odložil jsem nyní co nejtišeji mé
zakuklení a zrovna jsem chtěl slabým
zaklepáním
na
dveře přítomnost
mou prozraditi, když se postavení i vže

zření starého pana Bensona tak ná
padným spůsobem změnily, že jsem
celý hrůzou ztrnulý od provedení mého
záměru ustál. Vysoká postava starcova
se zkřivila a zavrávorala, ruce mu po'
stranách sklesly dříve než křečovité je
jich pohyby prozrazovaly, že v nich jest
ještě života. Pan Benson se však brzcr
vzpamatoval i kráčel pevně ku dveřínv

Šimonek.

na chodbu vedoucím, na něž právě silně
zabušeno.
,,Kdo jest to?” tázal se zhurta.
„Hartley,” zněla odpověď.
„Jsi sám?”
Nejsem, Karolínka jest se mnou-ostatn.; však nikdo!”
Starý pán nyní otevřel, ale sotva že
tak učinil, již zavrávoral, jako by se ofi
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mdloby pokoušely. Několikráte zavra
voral sem i tam, pak ale sklesnul a
zděšením oněměvší dívka skláněla se
ku postavě nehybně na koberci ležící.
Hlasitý výkřik bolesti vydral se hrdlu
Karoliny; vrhla se po straně otcově na
kolena a bědovala: , ,On jest mrtev!
Ó Hartley, on jest nám navždy vyrván!
Tušíš, co se přihodilo a co přivodilo
tak náhlý konec jeho života? Věříš, že
Joe....?”
„Tiše!” vpadl ji bratr do řeči a když
se byl váhavě okolo sebe ohlednul, do
dal: „Jest ovšem možno, že se zavržený
vkradl do villy a smrt otcovu zavinil.”
Potom povstal, prošel rychle komna
tu a zamířil k mému úkrytu.
Nalézal jsem se nyní v postavení na
nejvýše nepříjemném.
Abych nebyl
přistižen jako naslouchač, potřeboval
jsem rychlého rozhodnutí, kteréž by mne
nechalo využitkováti všech pomocných
prostředků, jichž mi příznivá náhoda
poskytovala.
·
Kvapný pohled mne poučil, že portiéra, kteráž mezi mnou a knihovnou
visela, pó jedné straně byla v řasy sta
žena.
„Kdybych se mohl za řasami těmi
ukrýti,” pomyslil jsem si, „uniknul
bych si^jd pátravému oku Hartleyho.”
Stálo to na každý spůsob za pokus —
já ho uč nil a dosáhnul jsem toho, čeho
jsem dosáhnou ti chtěl.
Spatřiv domino, jež jsem odhodil,
projevil mladý muž své uspokojení polohlasitým výkřikem.
„Již tu není,” pravil pak, vraceje se
ku své sestře a plaše ku otevřeným
dveřím pohlednuv, zvolal nyní s líčenou
prudkostí:
„Ten kluk, jenž svého otce zavraždil,
uprchnul. Jaký jsem to byl bloud, do
mnívaje 8°, že mu mohu důvěřovati!”
,,Toť hrozné!” vydralo se bledým
rtům Karoliny, zatím co jsem já bez
děčně zašeptal: „O Hartley, ty ničem
ný padouchu!”

Hned na to hrnuli se sem polekaní
hosté i nastal nyní výjev, jejž tím méně
mohu vylíčiti, poněvadž v onom oka
mžiku celá má pozornost Hartleymu
byla věnována—muži to, jenž od náhlé
smrti otcovy propadnul trestající spra
vedlnosti!
Však padouch ten byl obdařen tak
značnou, dávkou sebeopanování, že ani
v případě tak tragickém, jakým byl
právě vylíčený neprozrazoval nápadné
pohnutí mysli. Jen jednou jsem viděl,
jak se rtové jeho zachvěly, když obsta
rožní pán, domácí lékař dr. Travis po
dokonalé obhlídce mrtvoly prohlásí', že
tu nelze ml uviti o mrtvici. Když to ni
čema zaslechnul, počal se opravdu
chvěti a prozrazoval značné rozechvění,
jemuž jsem teprvé pak úplně porozuměl,
když o několik minut později lékař po
ložil ruku na nádobu a na vinnou sklen
ku. Přesvědčiv se poněkud o povaze
usazeniny na dně sklenky a tekutiny v
nádobě obsažené, zavrtěl povážlivě hla
vou a uzavřel obě nádoby do skříně v
jednom rohu komnaty se nalézající.
III.
Když byla lékařem zjištěna náhlá
smrt starého Bensona, vzdálila se větši
na hostí. Záhy zavládlo ve ville největ
ší ticho; pouze členové rodiny, jakož i
strvc Joe, Edith a domácí lékař tu zůstali pohromadě.
,,Toť přece jen zcela neočekávaná
katastrofa,” mínil dobrácký strýc. „Měl
jste někdy, milý doktore, tušení, že
statný ten pán někdy podlehne srdeční
vadě?”
„Ne,” zněla krátká odpověď.
Bledý obličej Hartleyho zrudnul, ač
koliv oko jeho ne prozrazoval o jeho mu
čivou úzkost, nýbrž pevně a ztrnule
bylo upřeno na dveře, kterýmiž právě
odnešena mrtvola jeho otce.
„Starý pán byl ještě před měsícem
úplně zdráv,” pokračoval domácí lékař;
„vím to, poněvadž jsem stav jeho těla
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podrobil důkladné prohlídce krátce před
tím, než učinil svou závěť. Tehdy ne
bylo u něho ani památky po nějaké
vadě srdeční.”
Hartley obrátil se nyní k doktorovi;
zatím co strýc Joe za všech příznaků
zoufalosti okolo sebe se rozhlížel, jako
by doufal a zároveň i se obával, že jeho
oblíbený synovec z některého tmavého
kouta komnaty vystoupí.
„Můj otec se tedy s vámi radil o
stavu svého zdraví?” tázal se Hartley
lékaře. ,,Nedal tím na jevo, že jest si
vědom těžké choroby?”
„To by ovšem bylo možno, ale muž
náchylný ku těžkomyslnosti velmi Často
se domnívá, že má nemoc smrtelnou;
podle mého nejlepšího přesvědčení byl
váš pan otec zcela zdráv, šťastným se
ale necítil!”
V hlasu, kterýmž lékař slova ta pro
nesl, spočívalo něco významuplného i
nebyl jsem ani dost málo překvapen,
spozorovav, že syn zemřelého ucouvnul
a lozpačitě se otázal:
„Proč věříte. ...”
Lékař nenechal jej domluviti.
„Nevěřím nic,” odvětil, „za to však
vím, že láhev, z níž otec váš na noc se
napil, obsahovala psotinu. Zápach po
dobný onomu trpkých mandlí nepřipou
ští žádnou pochybnost o tom, že tu co
činiti s jedem.”
Když lékař spůsobem tak zřetelným
poukázal na nepřirozenou příčinu smrti,
nastalo hluboké ticho a v obličejích
všech přítomných zračilo se zděšení.
Postavení mladého Bensona stávalo
se stále strnulejším a oči jeho lpěly pá
travě na lékaři, jenž pokračoval:
„Poučen jsa mnohaletou zkušeností,
vím velmi dobře, jak jest bezúčelným
každý pokus o zatajení sebevraždy a
poněvadž jsem koronerem okresu a po
vinnost má mi káže vám oznámiti, že
bude névyhnutelno vyšetřování, jež bude
vyžadovati jistých opatrnostních opatře
ní, proto bych vás rád připravil na to,

že musím zapečečiti papíry pozůstalého
a že musím učiniti ještě jiná nemilá
opatření ”
„Jednejte jak vám povinnost vašeho
úřadu ukládá!” zvolal Hartley, jenž se
náhle stal pokojnějším, když byl za
slechnul slovíčko „sebevražda”. Pak
pokračoval: „Nemohu však skoro uvěřiti tomu, že by se můj otec sám byl
usmrtil. Jest ovšem pravda, že se cítil
býti nanejvýše nešťastným a bol a žal
často dohání nejlepšího člověka ku zou
falství.”
Strýc Joe pohlednul vyčítavě na své
ho synovce, zdržel se však každé po
známky.
„Nevím, co starého pána zarmucova
lo,” ujal se lékař znovu slova, „mám
však za to, že smím tvrditi, že zemřel
vlastní rukou—také možná že jako oběť
velice žalostné mýlky. Z obsahu skle
něné nádoby unikající zápach ovšem
nasvědčuje tomu, že pan Benson psot
ninu zúmyslně přimíchal do vína, jež
jsem mu, jak se nyní pamatuji, před
několika dny k vůli nepatrné c lorobnosti předepsal, měl je piti před ulehnu
tím, když v něm byl dříve nechal rozpustiti prášek. Nepochopitelno jest mi
pouze jedno a sice to, že když se již ku
sebevraždě odhodlal, ještě mých lékař
ských pře .pisů byl dbalý. Tolik jest
jisto, že prášek užil, neboť na dně vi .né
sklenky po něm ještě zůstala usazeni
na.”—
„Požil ho, poněvadž již byl ve skle
nici,” podotknul Hartley. „Má sestra
prášek do sklenice nasypala dříve než
sé odebrala nahoru, aby se převlékla.
Myslím, že se obávala, že by na to mohl
zapomenouti. Otec můj byl v tom ohle
du velmi nedbalým.”
„Byl ale přece dosti opatrným, aby
žádného jiného člena rodiny neotrávil,”
odvětil lékař. „Sotva nechal zbýti jedi
né kapky.”
,, Prosím za odpuštění, pánové!” ozval
se hlas člověka vystoupivšího z pozadí.
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Byl to lokaj Jonáš, na nějž nyní každý i
udiven pohlížel. Přišel z druhé konina- >
ty a pouze mnou jsa pozorován, vyslech
nul rozmluvu v komnatě vedenou. „Panuje-li tu domněnka, že pán spáchal
sebevraždu,” pokračoval, „nerad bych
zatajil mé pozorování. Možná, že to,
co vám mám sděliti, přispěje ku objas
nění záhadné této záležitosti.”
„Co nám máte sděliti?” tázal se do"
ktor, jenž jsa překvapen sebevědomým
vystoupením sloužícího, k němu se
obrátil.
,,Jistě ne mnoho,” mínil Hartley,
jemuž neočekávané objevení se starého
Jonáše velmi nemilým bytí se zdálo.
„O tom sami posuďte, pánové!” po
čal lokaj znova. ,,Mohu jen vyprávěti
o tom, co jsem za posledních deseti
minut na vlastní oči byl viděl.
Pane
Ilartlev, pamatujete se ještě na ono žluté
domino, jež se po celý večer po sále ·
potloukalo?”
,,Velký bože!” zvolal nyní strýc Joe
v největším pobouření; chopil se při tom
svého synovce za rameno a pozoroval
mladého muže pronikavýma zrakoma.
„Ano,” vydralo se Hartleymu zdlou
havě z hrdla.
,,Nevím,” pokračoval Jonáš, ,,přikládát.e-li věci té nějaké důležitosti, když
jsem ale asi před deseti minutami na
balkoně semo tamo přecházel, nahlédnul
jsem náhodou do tohoto pokoje a spa
třil jsem tu muže, jenž nahýbaje se ku
sto.u, nahlížel do vinné sklenky, jíž
slečna Karolina tamto pro vašeho pana
otce postavila. Držel skleničku v ruce
a měl hlavu k ní sehnutou, co s ní však
učinil, nevím, neboť jsem byl příliš uleknut, když jsem v pokoji viděl cizou
osobu, ačkoliv můj pán po celý den měl
dveře zavřené. Opustil jsem balkon a
. v naději, že naleznu pana Ilartleyho,
proběhnul jsem všemi pokoji vili v, po
hříchu jsem však nenaleznul ani jeho,
ani slečnu Karolinu. Když jsem sě pak

později navrátil do knihovny, byl starý
pan Benson již mrtev.”
„Hm!” ozval se lékař pohlednul při
tom významně na strýce Joe-a. Ten ale
celý zdrcený sklesl do lenošky, jíž mu
synovec jeho rychle byl přistrčil.
,,Můj nešťastný pán,” vyprávěl Jonáš
dále, ,,byl úzkostlivě dbalý toho, aby
dnešní den ztrávil samoten v knihovně
a hned záhy z rána byly dveře do míst
nosti té vedoucí zavřeny. Po všem tom
byl jsem nanejvýše překvapen, když
jsem spatřil v místnosti této žluté domi
no. Mimoto....”
Tu pojednou Jonáš uvíznul, neboť
povšimnul si toho, že Hartley, na nějž
náhodou pohlednul, v obličeji zrudnula
rychle vzdáliti se chtěl.
,,Tak! Tak!” zvolal lékař. „Jen po
kračujte a povězte nám také to ostatní.”
,,Nemám již co pověděti,” pravil
sloužící polohlasitě, zatím co se Hartley
rozčilený a rozpačitý snažil dáti mu po
sunky na srozuměnou, aby pokoj opustil.
On sám přistoupil ku stolu, aby, tváře
se, jako by prohlížel jisté papíry tu le
žící, rozpálený obličej svůj ukryl zra
kům okolostojících.
,,Po le mého náhledu by bylo nejlépe
vyhledati žluté domino,” prohlašoval
lékař, zatím co Jonáš odcházel. „Na
každý spůsob by se mělo alespoň vyšetřiti, kam se poděl.”
Hartley zatím opět nabyl duchapří
tomnosti.
„Doktore!” ujal se nyní slova. „My
již víme, kd ■ byl ono domino. Můj
bratr Joe....”
„Ó mlč!” prosil strýc na všech údech
se chvějící, položil při tom ruku svou
synovci na rameno'a pohlížel naň tak
úzkostlivě a prosebně, že to pozornosti
lékařově uniknou ti nemohlo.
„Váš bratr!” zvolal tento. „Odpusť
te, prosím—já nevěděl—ach, nyní se
pamatuji, že jsem slyšel, že pan Benson
měl ještě jednoho syna.”
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Obličej Harileyho stále více se za můžete neb chcete býti i přítelem mým?
Jakkoliv jest hrozno v případě tomto
cil mu řo val.
,,Ano!” odvětil. ,,Joe se již před věřiti třeba jen v sebevraždu, přece jen
delším časem odcizil svému otci; proto sotva lze pochybovati o tom, že est to
jste jej také nikdy neviděl v našem do sebevražda. Otec strachoval se již pře
mě. Dnes však zdálo se, že dojde ku dem tohoto dně, v kterýž před lety jeho
smíření. Touto nadějí jsouce ovládáni, otcovská pýcha co nejkrutěji byla poko
dovedli jsme, má sestra a já, dovedli řena a upomínka na smutný onen pří
jsme to navléci tak, že mu vstup do pad otravovala mu život. Môj bratr—
villy byl zjednán. Opatřili jsme mu do ach, jak mne bolí, že musím pornšiti
mino a já sám profí ještě více učinil, mnohaleté tajemství—byl jednou od otce
ukázav mu tajné dveře, jimiž se mohl přistihnut při vloupání 3e do skříně, v
dostati do knihovny; vždyť mi ani ve níž otec náš své cenné papíry uschová
val. Vždy ve vý
snu nenapadlo, že
roční den zločinu
by se následkem
této tajně zosnova
vracel se ztracený
do domu otcovské
né schůzky otce a
syna neštěstí státi
ho, aby prosil za
mohlo. Miloval
prominutí své vi
jsem svého bratra
ny. Dosud podařilo
a aniž bych b y 1
se otci mému vybýval pamětliv mi
hnouti se dotěravonulosti, plně jsem
sti Joe-ově, dnes
mu důvěřoval. Ne
ale zdál se míti
mohu také pochopipředtuchu, že jej
ti, jak by byl mohl
očekává nějaké ne
míti co činiti s uštěstí. Mylně do
dálostí, kteráž. . ”
mníval se, že se
Tu počal se hlas
jeho dítky proti
licoměrníka chvěti,
němu zapřísáhli.
jako by mu žalem
Zdá se, že spatřoval
nad Joe-ovou zka
zrádu i v Karolinžeností srdce puka
čině nevinné lsti—
Theodor Thomas.
lo Sklesl, bolem
ve vytouženém jejsa přemožen, na
j ím
uspořádání
židli a zakryl si obličej rukama.
plesu a podezření to snad jej takovou
Lékař, jenž neměl příčinu pochybo- měrou pobouřilo, že chtěl raději podvati o upřímnosti muže tolm, pozoroval stoupiti smrť, než aby byl musel spatřiti
nezdárného svého syna.”
jej s největší'účastí.
,,Pane Bensone,” pravil konečně,
Lékař dobromyslně vlezl dó pasti, jíž
„buďtež ujištěn mé nejhlubší soustrasti. mu Hartley s ďábelskou dovedností byl
Tragická událost, jakou byla ta, jejímž upravil a pravil zamyšleně:
jsem byl svědkem, jest vždy dosti smut
,,To jest možné, ale—ale byl-li tu váš
nou, aby otřásla i nejsilnějším srdcem. bratr, kam pak se poděl? Od onoho oka
Je-li tu váš bratr....”
mžiku, kdy jej Jonáš viděl v knihovně
,, Doktore Tra vise,” vyrušil jej Hart- sklenici v ruce držícího, mohlo uplynouti
ley a povstav, uchopil se jeho ruky, ,,vy pouze několik minut. Musel v tutéž
jste aneb jste byl přítelem zesnulého,— chvíli, v k eréž jste vy a vaše sestra
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do komnaty vstoupili a otce vašeho v
posledním tažení nalezli, musel se v tu
chvíli nalezati vám zcela na blízku.
Musel tu meškati, když starý pán vy
cházel ze své ložnice a musel viděti, jak
otec jeho vyprazdňoval sklenici jed ob
sahující. Proč ale uprchnul—jak mohl
se vzdáliti v okamžiku tak osudném,
nebyl-li k tomu snad doháněn strašnou
nějakou mukou duševní—snad zděše
ním nad sebevraždou svého otce?”
,,To nevím, nemyslím však, že on
jedu do sklenice dal. Zloděj nemusí
bytí zrovna také otcevrahem. I kdyby
Joe ve velké bídě se byl nalézal a kdy
by byl nutně potřeboval podíl, otcem v
poslední vôli mu odkázaným, nebyl by
se přece jen tak odvážil, se mnou a s
Karolínou na vždy se znepřáteliti. Ne,
ne! Pakliže otec můj zahynul jedem,
stalo se to následkem neblahého omylu
aneb vlastní jeho vůlí, avšak nikdy no
vým zločinem mého bratra. Kdo mohl
by se odvážiti viniti jej z takového zlo
činu?”
Polekáni obrátili se oba pánové, když
se jim mladá dáma zasmušilého vzezře
ní blížila.
„Edith!” Zvolal Hartley. ,,7b není
místo pro vás! Prosím vás, abyste se
bez odkladu vzdálila.”
„Budu vždy přítomna tam, kde se
pronáší jméno Joe-ovo,” odvětila hrdě,
„nechť se pak o něm mluví dobře neb
špatně—budu vždy přítomna, neboť jsem
jeho snoubenkou. Kdo že se odvážil jej
podezřívati, jej, něžného syna a velko
dušného bratra z nej hroznějšího zloči
nu?”
„Nikdo!” odvětil Hartley a uchopil
se ruček Edithy, chtěje bouři její nevo
le zažehnuti.
„Řekl jsem pouze....”
Dříve než mohl pronésti slovo více,
odvrátila se od něho mladá dáma s posunkem odporu a přistoupivši k lékaři,
pohlížela mu prosebně v obličej.
„Vy jste nevyslovil žádnou pochyb
nost o nevinně Joe-ově, není-liž prav

da?” pravila.
jej jistě nebudete
obvinovati ze zločinu, jenž se tresce
smrtí—nebudete jej obvifíovati jen proto,
že byl náhodou přítomen ve ville, když
jelio otec zemřel! Vy jej patrně ani ne
znáte; i muž, jenž mu život dal, jej ne
znal—nedovedl jej alespoň oceniti, ale
strýc Joe a já—my dva víme, že není
schopen žádného zneuctívajícího činu.
Pakliže starý pán byl otráven, musím
věřiti, že mnohem spíše Hartley něž
jeho zavržený bratr v tom měl ruku.”
„Vy se zapomínáte!” zvolal podezří
vaný mladý muž s obdivuhodným sebeopanováním. „Hrozná událost, jejímž
jevištěm byla tato villa, spůsobila, že
mluvíte bez smyslu. Já sám se tomu
nedivím, avšak panu doktoru Travičovi
mohlo by se jednání vaše zdáti nepocho
pitelným. Slečna Underhillova,” po
kračoval, obraceje sek lékaři, „připou
tala se s nepochopitelnou oddaností k
mému bratru. Zaslíbila se s ním krátce
před onou smutnou událostí, kteráž jej
vypudila z kruhu rodiny naší a nyní ne
může nikterakž navyknouti tomu, aby
považovala vyvoleného srdce svého za
člověka, jenž se dopustil činu hanebné
ho. Spatřuje v něm mučedlníka—syna,
jenž byl hněvem otce podveného a
slepotou raněného, obětován—zapuze
ného a nešťastného muže — zkrátka
spatřuje v něm vše, jen ne to, čím v
pravdě jest. Opravdu se zdá věřiti v
jeho nevinnu, kdežto my....” tu po
hlednul na sestru, kteráž právě dveřmi
vcházela, pokročil ji vstříc a uchopil se
její ruky, — „kdežto my oba velmi
dobře víme, že Joe jest padouchem, jejž
jeho a náš otec právem zapudil. To
však sem nepatří; nejedná se nyní o to,
co před lety učinil, nýbrž o jeho příto
mnost za dnešní noci, o jeho osobní
objevení se v této ville, o objevení se,
s nímž náhlou smrť našeho otce patrně
ve spojení uvésti musíme. Nerad vě
řím, že tu máme již zase co činiti s no
vým zločinem Joe-a a přece....”
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,,Ó Hartley!” vpadla inu sestra hla
sem, jenž se rozčilením chvěl, do řeči.
,,Nevyslovuj žádné tak hrozné podezře
ní!
Žádná z přítomných zde osob
nebude s to věřiti, že se bratr náš do
pustil zločinu, jenž zaslouží trestu smrti!”
V obličeji Edithy rozhostil se nyní
výraz zoufalství, neboť si dívka dobře
povšimnula, jaký dojem slova Hartleyho
11a lékaře byla učinila; viděla, jak jeho
poctivý obličej se zasmušil a pak pode
zření vštípené mu ďábelskou zlomyslno
stí účinkovati počalo. I strýc ubohému
Joe-ovi povždy věrný, odvrátil se, jako
by chtěl zatajiti, že i on byl ovanut
jedovatým dechem podezření vyslove
ného Hartley m.
,, Ach!” z volala dívka za svého milence
bojující. ,,Ach, kéž by podezřívaný jen
byl přítomen—kéž by sám mohl vy stou
piti! Jediným slovem by lživé předivo
utkané úhlavním jeho nepřítelem, roz
trhal jako pouhou pavučinu!”
Dr. Travis nebyl však mužem, jenž
by se byl bezdůvodným pobouřením
mysle mladé dívky dal odvrátiti od svého
úmyslu. Vášnivé si počínání Edithy
neučinilo naň žádný dojem a s vlastním
mu dobráctvím pravil:
,,Ano, ano, žluté domino bylo by
nyní velmi vítané!”
,,Ta okolnost, že tu není,” podotknul
Hartley zdlouhavě a odměřeně, ,,ne
svědčí v jeho prospěch. On uprchnul,
když byl uskutečnil vražedný svůj
záměr. ”
,,Však on se vrátí,” ujišťovala Edith
v jejímž obličeji se zrcadlilo rozhorlení.
,,Potom nepotřebujeme dalších důkazó jeho nevinny,” ozval se strýc Joe.
,, Spokojte se jen—zde již jest!” zvolal
jsem nyní v mém úkrytu a když jsem
si rycli e škrabošku ku obličeji připevnil
a se do domina zahalil, vystoupil jsem
ven. Klidně postavil jsem se proti oso
bám okolo stolu seskupeným.
Velký byl údiv vyvolaný mým ná
hlým se objevením; úzkostlivý výkřik

obou dívek přehlušil hluk muži spůso
bený.
Edith chtěla hned ku mně pospíšiti,
já však jí pokynul, aby zůstala kde se
nalézá a ona tak učinila; potom obrátil
jsem se s výhrůžným posuňkem ku
Hartley Bensónovi.
,,Co tě přimělo,” tázal jsem se přísně,
,,co tě přimělo k tomu věřiti, že otrá
vení, jež se tu událo, bylo dílem žlutého
domina?”
,,A to ty se mne tážeš?” odvětil oslo
vený. ,,Či snad mi chceš vzdoro váti?”
,.Kád bych věděl, co muž tebou po
dezřívaný učinil —onen nešťastník, jejž
chceš činili zodpovědným za onu truchlohru, kteráž se tu odehrála!” odvětil
jsem pevně a rozhodně.
,,Jakže? Ty tedy nejsi můj bratr?!”
zvolal Hartley zuřivě a zároveň i pole
kán. ,,Nebyl jsi to ty, s nímž jsem se
setkal v houštině, jejž jsem opatřil
žlutým dominem, abych mu poskytnul
příležitost vyprosí ti si dnešní noci odpu
štění otcovského? Nenásledoval jsi mne
do této komnaty? Neukryl jsi se v
pokojíka, z něhož jsi právě vystoupil?
Nepodniknul jsi vše to za tím účelem,
abys se starci, jenž tak náhle s životem
se rozžehnal, k nohoum uvrhnul a jej
sobě zase naklonil? Aneb jsi drzým.
šaškem, jenž se opovážil navléci na sebe
domino, jež tu můj bratr zanechal, —
šaškem, jenž nedbaje strašné rány, jakouž
rodina naše postižena, sem přišel, aby
ji svými neslušnými, ba zločinnými
žerty v nepokoj a starosti uvrhoval?”
,,Já jsem muž, jemuž jsi ty, Hartley
Bensone, dal domino—je-li to vše, co
chceš věděti. Jsem také týž, jejž jsi do
pokojíku uvedl. Otrávil-li muž v žlutém
dominu víno tvého otce, tož jen na mé
duši lpí ten zločin, neboť jen já měl
jsem toto zakuklení od oné chvíle, kdy
jsme se v houštině setkali. Myslím, že
to mohou dokázati starý pán, jejž jsi
jmenoval strýcem Joem, jakož i slečna
Editha.”
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Tento způsob útoku neminul se žá
doucím účinkem.
,,Kdo jste?” vydralo se nyní z úst
Hartleyho, jehož obličej náhle zsinal.
,,Demaskujte jej, doktore,” obrátil se
pak ku lékaři. ,,Ať poznáme bídáka,
jenž se odvažuje v takové noci prováděti
podobné kousky.”
,,Sečkejte jen chvíli ještě.” zvolal
jsem a posunkem jsem zastavil ty, kdo
se mně nyní blížili ,,Radil bych pánům,
aby si dříve zjednali jistotu o tom, jsem-li
opravdu žluté domino, jenž dnes večer
komnatami tohoto domu se pohyboval.
Slečno Bensonova, odpustíte mi, opovážím-li se tázati se vás, s jakými slovy
jste mne při našem setkání se pozdra
vila?”
,,Ach,” odvětila ona, „já věru nevím,
pamatuji-li se na to ještě. Jak myslím,
vyslovila jsem svou radost nad tím, že
zase vidím drahého bratra a vyslovila
jsem naději, že jeho pro dnešní večer
chystané záměry nebudou zmařeny.”
„A na toto oslovení nedal jsem vám
žádnou slyšitelnou odpověď,” pravil
jsem na to, ,.nýbrž stisknul jsem vám
ruku, kteráž spočívala v mé, poněvadž
jsem s jistotou se domníval, že jste
dobrou přítelkyní, ačkoliv jste slovíčko
,,counterfeit” nevyslovila.”
.,Ano, ano, tak jest!” odvětila Karo
lina zardívajíc se,
,,A vy, strýčku Joe,” pokračoval
jsem, ,,jak jste mne vy oslovil, jak jste
pozdravil muže, o němž vám bylo řeče
no, že jest vaším synovcem, jenž se
proti povinnostem svým tak velice byl
prohřešil?”
,,Měj se na pozoru, „counterfeit”!
•Stavětí se jako bys byl v neprávu, kdežto
přece v právu jsi—to může vésti toliko
ku nedorozuměním! To byla má slova!”
odvětil tázaný.
,, A na tuto dvojsmyslnou frázi jsem
jen odpověděl, jak snad se pamatovati
budete: ,, ,,To jest pravda!”” a vzbudil

jsem tak jen vaší zvědavost—vaší touhu
zvěděti více!”
,,To nemohu popírat i,” prohlásil strýc
Joe.
To mi dostačilo i obrátil jsem se nyní
ku chvějící se Edithě.
,,Nepokusím se o to,” pravil jsem,
,,abych rozprávku naší opakoval, aneb
vás žádal, abyste vy ji opakovala, neboť
se budete pamatovati, že naše rozmluva
příliš náhle byla panem Bensonem pře
rušena, než abychom spolu mohli vyměíiiti více než několik slov. Budete
ale snad tak laskavou mně dosvědčiti,
že máte pevnou víru, že jsem tím mu
žem, jenž s vámi v hovorně stál za
záclonou u okna.”
,,To vám ráda a snadno dosvědčím,”
odvětila mladá dáma i vztýčila hrdě
hlavu.
,,Nyní zbývá jen panu Hartley Bensonovi,” pokračoval jsem, ,,aby si zjed
nal jistotu o tom, že jsem toutéž osobou,
kteráž jej do vedlejšího pokojíku násle
dovala. Táži se jej proto, pamatuje-li si
ještě návod, kterýž mi při odevzdávání
domina udělil?”
,,Nikoliv! Nechť si návod ten byl
jakýkohv, platil přece jen výhradně
muži, jejž jsem považoval za mého bra
tra.”
,,Byl to tedy nešťastný Joe, jemuž
jste dal pokyn ohledně skleničky, jíž
jsem nalezl na stole v knihovně, ftekl
jste, že nebude-li sklenička čichnouti po
víně, bude to pro mne známkou, že váš
otec svého nočního nápoje ještě nepožil
a ještě jednou se vrátí. To jste mi řekl.
Byl to pokyn, jenž mohl míti pouze
jeden následek: přilákati mne ku stolu
a příměti mne k tomu, abych onu skle
ničku vzal do ruky a tím podezření na
sebe upoutal ”
Hartley byl nyní chycen do svých
vlastních léček a když to poznal, hrubě
zaklel i ucouvnul nazpět.
,,Jest to pravda, řekl jste to, pane
Bensone?” tázal se nyní dr. Travis.
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Aniž by byl odpověděl, přiskočil bí- pane! O tom se přesvědčíte, až vás
dák, jenž pozbyl veškeié sebevlády, ku zítra do vězení dodám!”
„Pane Bensone!” odvětil jsem, setřemně a chopí v se mne za chřtán, zvolal:
„Dolů se škraboškou! Nechte mne sa jej se sebe. „Vše to jest velmi pěkné,
nahlédnout! ve svůj obličej — já chci a avšak ve svém spěchu jste se přece jen
dopustil malého omylu. Nazýváte mne
musím věděti, kdo jste!”
Oddolal jsem mu ještě několik oka jšpehýřem—nu ano, jsem jím,—jen že
' špehýřem, jenž jest placen od vlády
mžiků, zatím co jsem pravák
„Jest tedy nepopiratelně zjištěno, že Spojených Států; proto nebude vám věcí
jsem opravdu mužem, jenž v dnešní ve snadnou uvrhnouti mne do vězení. Jsem
čer měl na sobě toto domino! Nuže členem vládní tajné policie ve Washing
tedy—přistupte všichni blíže a prohled tonu. Mým povoláním jest slíd i ti po
něte si mne! Podobám se Člověku, do tajných zločinech a vyhledávat! darebáky
nechť se při prová
něhož se lze nadíti
dění svých špatno
vraždy?”
stí ukrývají za ja
Po slovech těch
koukoliv
škraboš
zbavil jsem s e
kou.”
škrabošky a domi
Líce Hartleyho
na, jež jsem nyní
zbledly a oči jeho,
rukoum Hartleyho
jež dosud pevně
přenechal. Výkřik
m é na u pohledu
údivu
vydral
vzdorovaly, nyní
s e nyní všem
se sklopily k zemi.
těm, jimž takto od
„Tajný policejní
halený obličej byl
jednatel!” bědovala
úplně cizím a hla·
slečna Karolina a
šité zaklení vyjelo
ucouvla od zdrce
ústům muže, na
né postavy svého
nějž překvapení
bratra, v němž ještě
toto účinkovalo ja
před hodinou nejko rána blesku.
šlechetnějšího a
„Bídáku!” zvo
nejlepšího člověka
lal, pozbývaje v
Thomas Salvini.
spatřovati se do
náhlém výbuchu
mnívala.
vzteku svého celé
své hrdé sebeopanování, „Špehýři! • „Tajný policejní jednatel!” opakovala
Udavači! Nyní rozumím všemu! Vy Edith a obličej její podobal se růži na
jste mi byl od bratra na krk vy štván. světle slunečním.
„Ve službách vlády Spojených Států,* *
Na jeho popud jste se opovážil vniknouti pravil strýc Joe pololilasitě a poctil mne
do tohoto domu a pátrati po jeho tajem pohledem, jenž svědče o plaché uctivosti,
ství; s ďábelstvím, jemuž se vyrovná skoro komicky na snne účinkoval,
jedině vaše opovážlivost, zužitkoval jste
„Ano!” zvolal jsem. „A kdyby snad
svého postavení k tomu, otráviti mého někdo chtěl pochybovati o pravdivosti
otce a za zločin svůj učiniti zodpověd mého udání, mohu se vykáz^ti listinami,
ným nevinného příslušníka této rodiny. jež zapudí veškeru pochybnost. Jak
Vše to jest chytrácky navlečeným spi jsem se do tohoto domu dostal, jak jsem
knutím, ono však bude překaženo, milý se stal svědkem smrti pana Bensona a
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jak jsem vyzvěděl jistá tajemství rodin
ná, nemusím vám sdělovati. Dosti na
tom, že tu jsem a že jsem po celou ho
dinu stál zde za touto záclonou; postačí
že jsem slyšel zvolání sloužícího Jonáše,
když balkon opustil; že jsem viděl, jak
pan Benson z ložnice do knihovny vstou
pil, noční svůj doušek požil a hned na
to k nohoum svého syna a dcery skles
nul, postačí, že když jsem vše to na
vlastní oči viděl a na vlastní uši slyšel,
že to také přísahou ztvrditi mohu. Když
starý pán něčeho z oné nádoby požil,
otrávil se a smrtící látka byla tam při
míchána dříve než on neb žluté domino
do knihovny vstoupili/ Kdo jest zločin
cem tím sami suďte. Já jsem prozatím
vykonal mou povinnost.”
A hluboko se ukloniv, vy 8‘ou pil jsem
ze skupiny mne obklopující i blížil jsem
se dveřím.
Avšak slečna Karolina mne zadržela.
„O neodcházejte!” volala na mne.
,,Neodcházejte alespoň tak dlouho, do
kud mi nesdělíte, kde se zdržuje můj
bratr Joe. Jest v městě tomto, aneb
provedl tento klam z dálky? Já—jájsem
nyní sirotou, můj pane; pozbyla jsem
nejen vřele milovaného otce, nýbrž i —
jak se obávám—bratra, v nějž jsem do
té chvíle neobmezeně důvěřovala. &ekněte mi tedy, mohu-li se ještě na něja
kou oporu spolehati, aneb musím-li se
nyní vzdáti i veškeré naděje na soucit a
ochranu drahého Joe-a?”
,,Zavržený syn vašeho otce,” odvětil
*
jsem, ,,neměř s mým objevením se v
tomto domě co činiti. On a já jsme si
úplně cizí; je-li to však vysoko vyrostlý,
silný pán mé postavy, se svěžími růžo
vými tvářemi a blondýn, tož vám mohu
říci, že jsem ) řed hodinou viděl, jak
takový muž vstoupil do houštin v jiho
západním rohu parku.”
„Nikoliv, on jest zde!” ozval se nyní
za mnou hlas. Joe Benson spěchal pak
okolo mne a stanul hrdě a vzpřímený
uprostřed pokoje. „Hartley! Karolíno!

Editho!” zvolal. ,,Co to musím slyšeti?
Otec můj umírá, neb snad již jest mrtev,
zatím co jste mne v houštinách nechali
procházeti se a sami požehnání jeho jste
přijali. Jest to ona odměna, jíž jsi mi
přislíbil, Hartley? Jest to tvá sesterská
oddanost, Karolíno? Jest to tvá láska,
drahá Editho?”
„O Joe, neodsuzuj nás!” odvětila
Karolina „Domnívali jsme se, že’s tu;
muž za tebou stojící uměl tě tak výb >rně nápodobiti, že jsme mu důvěrně do
mino vydali; on to také jest, od něhož
jsme zvěděli.... ”
„Jakže?!” zahřměl nyní na mne
obrovský ten muž. „Vy jste se odvážil
tvrditi... *”
„Že váš bratr Hartley jest padouch,”
vyrušil jsem jej, pohlížeje mu pevně do
očí. Obráti v se pak ku strýci Joeovi,
pokračoval jsem: „Považujete nyní za
slušno zjevně prohlásiti podezření, jež
jste mi před hodinou do ucha našeptal?
Který z obou synů starého pana Ben
son a, z jehož stolku tehdy cenné papíry
v oupáním se odcizeny byly, který z
obou byl zlodějem? Pozorujte zdrcenou
postavu jednoho a porovnejte ji s muž
nou, lirdě vztýčenou postavu druhého!”
Strýc Joe, jenž zase nabyl veškeré
dřívější ráznosti, když viděl, jak Hart
ley před ním zděšen couvá, vstoupil
nyní mezi oba bratry!
Hlouběji a hlouběji klonila se hlava
jednoho, výše a výše zvedalo se čelo
druhého. Smrtelnou bledostí pokrýval
se obličej jednoho, růžově plála sličná
tvář druhého; jeden se zachvěl, vida,
jak se pohled strýcův naň upírá, zatím
co druhý upřímně a s mužným sebevě
domím s pátravým pohledem starcovým
se setkával.
„Joe!” zvolal konečně strýc. „Odtří
let lpělo na tobě těžké podezření. Otec
obviňoval tě z hanebného zločinu, ty
jsi se však vždy zdráhal proml uviti je
diné slovo na svou omluvu. Sličná,
tobě věrně oddaná dívka trpělivě vyčká-
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vala okamžiku, jenž by nevinnost tvou
odhalil, aby se pak ona navždy s tebou
mohla spojití, tys však setrval při svém
osudném mlčení. Rodina tvá považo
vala mlčení to za důkaz víny, mně však
a mým lidem zdálo se to býti činem
sebezapření a synovské oddanosti. Uliodli jsme dobře, Edith a já? Otec, jejž
jsi co nej vroucněji miloval a jejž za
rmoutit! jsi se obával, jest nyní mrtev.
Nyní můžeš mluviti! Ukradl jsi dluhoh opisy, jež před lety nalezeny v skříni
v hlavách tvé postele? Nejen blaho
Edithy, ale i ono tvé sestry, kteráž si
neví rady, závisí od poctivého tvého
přiznání!”
,,Nechť mluví můj bratr,” odvětil
mladý muž.
,,IIartley nebude chtít tak učiní ti,”
odvětil strýc. ,,Což pak nenahlížíš, že
musíš mluviti sám za sebe? Pověz nám
tedy konečně pravdu.”
,,Nejsem si vědom žádné viny,” pro
hlásil Joe Benson a sklonil hlavu za
všech příznaků šlechetného studu, kte
rýž srdce jeho bratra nevýslovnou mu
kou naplňoval.
,,Ó, to jsem již dávno věděla!” zajá
sala Edith, přistupujíc ku svému milenci
i uchopila se jeho ruky. Karolina ne
mohla potlaČiti slzy lítosti, jež zřejmě
svědčily o tom, že vzdor své dosavadní
víře ve vinu ubohého Joe-a, s ohavnými
úklady svého staršího bratra neměla nic
společného.
,,Což pak mne chtí všichni opustit! k
vůli slovu, jež kterýkoliv padouch s dr
zým čelem vysloviti může?” vydralo se
nyní pracně z prsou Hartleyho. „Editlio!
Karolíno! Jest toto pravdymilovnost a
stálost žen,—jest to vše, co jsem opráv
něn očekávati od sestry a přítelkyně?”
Karolina jen smutně zavrtěla hlavou,
kdežto Edith, jejíž oči lpěly na obličeji
milencově, jak se zdálo, prosebných slov
Ilartleyho ani neslyšela. Nanejvýše jsa
dojmut, udeřil se odhalený zločinec pěstí
do prsou, vyrazil ze sebe výkřik plný

úzkosti a sklesl v mdlobách na židli.
Stav ten však nepotrval dlouho. Dříve
ještě než se mohli přiblížiti ku zdánlivě
bezvědomému, vyskočil tento jako šíle' necave výbuchu nejdivočšího zoufalství
uchopil se silnou rukou židle.
,,Vy slaboši! Vy bloudi!” zvolal a
jeho koulící se oči těkaly z jednoho obli
čeje na druhý, na mém však nejdéle
1 zůstaly upjaty, jako by z něho chtěly
vyčisti osud jaký jej očekával. ^Domní
váte se, že jest nyní po všem, že vám
nezbývá již nic činiti? Nevíte, že jsem
muž, jenž nikdy nedozná, že byl pře! možen? Mám ještě důležité slovo! Jak| mile je uslyšíte, pozná můj bratr, co
může očekávati od vítězství nade mnou
dobytého.”
Pozvednuv židli nad hlavu, spěchal
nyní Hartley okolo nás na chodbu.
Chvíli stáli jsme tu jako zkamenělí; po
tom Karolina srdcelomně vykřikla ap >spíšila ku dveřím. Chtěli jsme ji zadržeti, nebylo toho však více zapotřebí.
Dříve než jsme mohli překročiti práh,
zaslechli jsme výstřel z bambitky a nyní
jsme věděli, že promluveno poslední
slovo v truchlohře, kteráž se ve ville
Bensonově odehrála.
Skutečné pohnutky jednání Hartley
ova v této smutné záležitosti nikdy ne
vyšly na jevo; že ukládal o násilnou
' smrť svého otce, nepodléhalo však žádné
pochybnosti. Rovněž bylo zjevno, že
se nespokojil s tím, nýbrž že vše zařídil
tak, aby případné podezření padlo na
nevinného bratra a stalo se to zjevnější,
když Jonáš se později přiznal, žé se
odebral na rozkaz mladého svého pána
na balkon a že pohlížel oknem do kni
hovny. Co však padousského Hartleyho
pohnulo ku spáchání tak ohavného zlo
činu na vlastní neb na bratrovo nebez
pečí, to snad zůstane na vždy tajno,
leda že bychom spatřovali rozluštění
záhady té v zločincově vášnivé lásce ku
slečně Edithě a v nátlaku netrpělivých
věřitelů na zaplacení.
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Neprozradil jsem nikdy rodině Bensonově důvody, jež mne pohnuly ku
hraní úlohy, v níž jsem se v osudnou
noc uvázal. Slečna Karolina myslela,
že jsem uposlechl jen rozkazů otcem je
jím mi udělených a já ji v domněnce té
ponechal. Styděl jsem se za mou zvě
davost, kteráž přece jen byla hlavní
pohnutkou mého zasáhnutí v události

oné noci; přece však jsem si blahopřál
ku příznivému výsledku mých snah,
když jsem se o několik měsíců později
z časopisů dozvěděl, že Joe a Edith
. manželský svazek uzavřeli. Ohledně
penězokazíó, jež jsem měl vypátrati,
budiž zde podotknuto, že byli vypá
tráni a zatknuti, však nikoliv mou zá
sluhou.

•ΖϊΖΚΑ.
$01jEM Žižky při večerním chladu
sebrali se podhejtmani v radu.
Unaveni denním po zápolu
stírají pot s lící, krev i prach,
louč pak, vězíc ve štěrbině stolu,
odívá je v přelétavý nach
a jich stíny obrovité matně
na šedivém kreslí stanu plátně.

Za stolem tu sedí hejtman slepý
bez pohnutí, jakby v těžký sen
pozabrán; leč prsty mocné třepí
starodávné bible pergamen.
Po levici mladší jeho brat
na dlaň čelo kadeřavé níží,
nad nímž listnatou je zdobou svíží
přilbice lem skvoucí obepjat.
S póla vojín, s póla písař on:
zkrvavený mlat na bílé bláně
před ním spočívá, brk šeré káně
vlasem protčen, z jehož rusých clon
k bratru zírá oko mužně skromné
v oddanosti vroucí, neoblomné.
Po pravici Roháčovy zraky
pod obočím hustým, z temných řas
svítají jak blesky pode mraky;
od temene prostý černý vlas
smědé tváře, hrbolaté rysy
oplývá a nad blyštivou řadou
šupin železných se dole mísí
ve mrak temný s rozcuchanou bradou.
Před ním leží obnažený meč,
z něhož tknutím obrněné ruky
časem jasné vyluzuje ziwiky, —
v radě nemluvný, jen tu zná řeč.
Ostatní pak rftzno v šeru, záři
skupeni jsou stanem; dvojí duch

zástupem jich vane; v hnutí, tváři
obráží se prudký vášně ruch.
Smíšeni tu vojíni a kněží.
Mnozí obé v jedné postavě:
pod bi retem kněžským rouhá vě
Prokůpkův knír vztýčený se ]eží,
vedle Ambrož v dlouhé černé říze,
s blyštivou však přilbou na hlavě
obrací list v žalmů svaté knize:
hledáváť vždy citát, nenajde-li,
v pochvu sahává pro důvod skvělý.
Jedněch k zápasu a druhých k míru
přiklání se mysl bohatýrů.
Na úmluvu s panstvem obé strany
přivěsila pečeť zrádná Praha,
s Římem dvorné ’vyměnila blány,
na Zikmunda zakývla též vraha,
na vše strany lstivou přízi tkala,
lva by slepého v ní zamotala,
však lev zařval, zatřás’ mocnou hřívou,
v nevěrnou se ztopil českou krev,
v plamenech a dýmu rodnou nivou
rachotil jak bouře jeho hněv.
Hoj, což doposud je uši brní
po strašlivé tlápy jeho ráně,
jížto zdrtil jako žernov zrní
tisíc lebek v malešovském laně!
Dlouho krajem hřměl. Ted’ od hor kdesi,
k Praze samé udeřil co blesk
náhlým obratem. Tři dny již děsí
v poli špitálském ji temný třesk
nesčíslných zbraní. Však proč stojí
klidně tam? Proč výpady zlý škůdce
odráží jen v liché drobné půtce?
či hlas v jeho útrobě též dvojí
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ozývá se, jako vůkol v stanu
ze rtů radících se podhejtmanů?
Jedni volají: Již činu chvíle,
než se páni seberou nám v týle,
již na zrádnou houfnicemi vrkni,
berany ji, Žižko, v plece trkni,
znič to zrády hnízdo v sloupech dýmných!
Co tím ztratí kalich, národ, Jene?
Sto jen věží, Antikristem zděné,
a hrsť kupců zištných, neupřímných.

až pak letí hlučném při zápole
střemhlav u propast’, že poutník dole
naslouchá vod vádě s úžasem,
tak tu vůdci hlučně, lil uč něj v kole
měří se slov prudkých zápasem.
Náhle povstal Žižka. Hluk a váda
rázem tíchne. Oněmělých zor
v jeho lící bledé, temné bádá,
v jakou stranu rozhodne jich spor.

Jan Žižka z Trocnova.

Druzí radí: Dost již k plesu vrahů
v útrobách jsi řádil rodné země,
ušetř aspoň srdce — nech jí Prahu —
pro kalich, jejž nad vrtkavé témě
stále vznášela— dost jinde díla.
Taký vůdců spor. Jak bystřin dvou
s protějších když skal se rovná síla
v pádu střetne, změří prudkost svou,
s třeskotem se obou tříští toky,
s rachotem se lámou, bijí, rvou
mezi skal těch zpěněnými boky,

Mluví Žižka. Tiše. Ilias však stále
hněvem vzrůstá jako hrom, blíž se vale:
Sšikujte své houfy v útok ranní,
k Praze obraťte všech pušek jícen,
až Týn vzplane, jitra svitem zničen,
jak hrom boží udeříme na ní!
Bůh ví, že mi mocně k srdci sahá
večerních teď dumných zvonů zpěv,
jímž mi stará připomíná Praha
minulých let mnohý blahý zjev.
Avšak cítím, že Pán hvězdných stanů.
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jenž nám v Husi seslal pravdy zvěst’,
za kladivo hrozné na obranu
v národa mne mého vtiskl pěst’,
abych řádil v jeho vrahů tlumě
a je tepal jak cep žito v humně,
abych ubránil mu pravdu svatu
a náš jazyk milý. Proto k mlatu
sahal jsem, ne z ukrutnosti lité,
z touhy po cti marné. Všichni víte,
co jsem konal—boží nástroj slepý—
vždyť tam svištěly též vaše cepy!
Než kdy potepal jsem vlky cizí,
domácí mi zmij’ své jeví hryzy:
s panstvem Praha, jižto v boji lítém
Tábor chrání val svých prsou štítem.
Zpříčil se jí boží zákon ryzí,
po němž zpraviti chci český lán,
by v něm bratři jen —ni rab ni pán—
v jedinou se shlukli obec svornou
a tvrz boží pravdy nerozbornou.
Ještě víry škrabošku si vtiská
v neupřímnou líc,—však ze spod blýská
po jhu zašlém oko chtivé zpět,
po nevolné zemi s pány, chlapy,
po širáku rudém, černé kápi,
po bláznovské kukli cizích tret,
jež jsem s každou lží a hanbou, strastí
vymésti chtěl navždy za mez vlasti.
Kletba zlá, jíž hněv nás tíží nebe:
žádost cizoty,—nevážnost sebe!
Kalich ten, jejž světa všeho zlobě
na vzdory dlaň naše k nebi třímá
vítězná, chce vyžebrati sobě
za almužnu z chabých rukou Ríma!
Korunu tu, od níž bitev žáry
cizáckou jsme odrazili dlaň,
vydavší nám Jana v popů spáry
zvoucí proti nám svět celý v zbraň,
na prokleté vložiti chce témě
arcivraha naší víry, země!
Leč tak nebude! Již dotkala
v šaleb osnově své tajné nitky,
rozetne tu přástvu meč můj břitký,
jejž tak zpupně z pochvy vyzvala.
V krvi poklesne a ve plameni
frejířka ta, jež se s každým líbá,
jak nevěstka písma Aholiba,
nezůstane kámen na kameni
a kde stála Praha licoměrná,
zbude jen mé pomsty stopa černá!
v

Zahřímal tak Zižka. Hněv mu krutý
škubal rtoma; řasy pozvihly se,
příšerné dvě sluje zamihly se
démona jak pohled mračný, dutý.
Na meč sklonil Roháč pádnou ruku,
že kov zazněl, jak by v plesném zvuku,

jedni mlčky, druzí s pochval slovy
opustili vůdci stanu krovy.
Osamotněl slepec. Louče zmírá
plápol poslední. Tma jako v hrobe
pod stanem se pustým rozestírá.
Pochýlil skráň Žižka v dlaně obě.
Naslouchá té známé zvuků směsi,
v nížto tábor zvolna pousíná:
slyší, jak zem duní pod kolesy,
s řetězem se řetěz zvučně spíná,
slyší zbraní lomoz, biča hvizdy,
nesčíslné kroky, dusot jízdy,
hlasy mužů, dětí křik, žen pění,
svátého blan písma šelestění,—
vše to splývá pozvolna a zmírá—
ještě šepot vedle stanu kdes—
i ten ztichl—zvučně sponou kněz,
domodliv se, bibli uzavírá.
Dítěte kdes ze sna blábolení
ozvalo se—matky chlácholení—
stráže v dáli zvolání kdes táhlé—
kdesi na blízku kůň ještě náhle,
hodiv hlavou, zvoncem pozazvonil—
ještě bubnu kůže linutím čela
spícího kdes temně zabručela—
a klid čirý na tábor se sklonil.
Však on bdí tu, hlava, mysl umná
těchto lidských spoust Na jeho kyn
vznesou těch vojů mračna šumná,
za ním poletí, jak obra stín.
Kolikerý slavný konal čin
nástrojem tím živým ruky svojí!
však teď zdá se mu, že zemdlel v boji,
malátná že ruka klesá v klín.
Vítěz nezdolný že našel soka,
jenž jak titan roste do vysoka,
stokrát sražen, znovu před ním vzlétá—
nesvornost to lidu jeho kletá.
Zachvěl se rek slepý. V jeho vlasy,
vichr zadul, zdvihnuv okraj stanu.
Zachvěl se jak v blízké smrti vanu,
zachoulil se těsněj’ v pláště řasy
a sen divný obletí mu hlavu.
Klesá mrak, jenž oči jeho halí;
vidí hvězdu dálnou—k ní se valí
bitevní vůz jeho v branném davu
Mezi ním a hvězdou jako moře
spousta hlav se vlní v šumném vzdoře,
však on drtí vozů svojich koly
zástupů těch tlum, jak stébla v poli.
Marně drtí, hlav těch vzdorných hustá,
v nekonečno před ním setba vzrůstá.
Bouří kolesá přes mrtvol valy—
však ta hvězda ještě v dáli—v dáli.
Zdá se mu, že zvolna tichne, zmírá
vozů lomoz za ním. Hledí zpět
a hle! z vozů trouchnivých tam vzpírá
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nesčetný se k němu dutý hled
mrtevců, již nad lebkami točí
vetchých cepů rzí a Červotoči
v rukou kostlivých. A jako led
rámě jeho poklesá—hnát bílý—
prázdnou hrud’ plášť vetchý obletuje,
žeber skoulí mrazný vichr duje;
ale dotud ruka, plná síly
kostlivými prsty svírá mlat
vůle dotud v duté hnízdí lebi
a ji vzpíná, v tužný pudí chvat
k bílé hvězdě na dalekém nebi—

•
n

Zarděla se v jitra barvách čarných
hrdá Praha věží, štítem, krovem,
růžových jak stínů, lepotvárných,
divná výspa v moři červánkovém.
I Týn velkolepý, dvojvěžatý
v purpurový odívá se hav,
až pak náhle, bleskem slunce vzňatý,
zlatém zdobí dvojici svých hlav
a již celý v záři tone skvělé —
Či chce krásou zmámit nepřítele?
Nevidí
však stanu otvorem
v
Zižka matku měst, jak vnadou skví se.
Slyší jen, jak tábor probouzí se
kroků zvukem, šumným hovorem.
Slyší lomoz kol a dusot koní,
o vozů jak boky řetěz zvoní,
kladivo jak temně na hřeb tluče,
jak se budí buben ze sna, bruče,
tětiva jak bzučí na lučišti,
na zkoušku jak palcát vzduchem sviští,
slyší modlitby žen, dětí vzlyk,
bojovníků pomíšený křik,
až tu náhle souzpěv kdesi hřmící:
„Kdož jste,” zavzněl, „boží bojovníci!”
A jak vichr v rozsáhlém kdy lese
od vrcholku k vrcholku se nese,
někde zahučí, hlas onde ztlumí,
až pak mocnou hudbou rozešumí
všechny vrcholky po celém boru:
tak ta píseň hlučná, zvoucí k válce,
dál a dál se nesla po táboru,
až kraj celý v šíroširé dálce
zaburácel jako moře hřmící:
„Kdož jste, kdož jste boží bojovníci!”

„Však co to? Teď brána otvírá se,
padací most na příkop se chýlí,
pestrá tlupa po něm ubírá se,
povznášejíc v čele prápor bílý.
Jízdní jsou i pěší. Péra kynou
s Lechů čapek, zlato skví se ryzí,
vánek hraje s drahou sobolinou,
konšelů háv cuchá, kněžské řízy.
A hle před zástupem v bílém šatě
pacholátek dvé, jak poslů máje,
polštářů dvou nesou na šarlatě,
s jehož třepením dech jitra hraje,
haluz zelenou a visuté
pečeti na bláně svinuté.”

Přiblížil se zástup. Krok svůj staví
před Žižkou, jenž v stanu šerém stíně,
v davu podhejtmanů, s mlatem v klíně
sedí zamračen. A mluvčí praví:
Kníže Korybut i město Praha
k zastavení proudů bratské krve,
k potírání společného vraha
mír ti nabízí, jak býval prvé,
aby nad krvavé svárů brody
sklenula se duha libé shody
a nás pojila věk věků příště-------

Zižka.
(S trpkým úsměvem.)

Dlouho as, jak mír u Konopiště..

Kolda.
Vari s pečetí, jež za vás —zrádce—
na Havelské smlouvě rdí se studem!

Pražan.
Však tvůj znak se v poli krví rudém,
za škůdce rdí země—

Jiní Pražané.
Konec hádce!

Kolda.
Blesky boží!

Nékolik Taboritů.
Zaplanuly vůdci tváře bledé
při tom zpěvu—těžký schvátil mlat—
vztáhl ruku a již před stan vede
k prostému jej křeslu věrný brat.
Sedl Zižka. Na klín palcát klade.
„Nuž, co Praha?” ze rtů se mu krade.

„Oblekla se v jitra zlatý hav
před skonem,”—dí bratr Jaroslav.—

(zdržujíce jej.)

V pochvu meč!

Bartoš z Valečova.
Ať brání
v
teď vás Zikmund, Rím a zrádní pám?
jejichž korouhev po třetí právě
s pranýře jste sňali k nové slávě!
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Pražan.
Však se bohdá ubráníme sami!

Kněz Ambrož.
Dosti slov! Ať hřmí teď srubnic tlamy!
Křik a lomoz. Výš a výše vzplává
váda bratří, Pražan—Žižka vstává—
Než tu náhle pomíchanou vřavou
postava se mihla lepá, směrná,
kol níž vlála vlnou poletavou
mrak co temný kněžská říza černá.
I vlas tmavý kněžským pod biretem
havraní jak křídla vzpjal se letem.
A v té chmuře jako měsíc bílý
mladá, bledá zjevila se tvář,
v níž zrak temný, kouzelné pln síly,
plamenou kol kolem vrhl zář
obojí že maně couvla strana
a ret mnohý zašepť: Rokycana!

A jak za štít Praze, s hlavy sklonem
náruč rozepjal co křídla temná
mladý kněz, a slova srdcejemná
zazněla mu ze rtů jasným zvonem:
Slepý hrdino, svou vztáhni dlaň.
Hlavy dosáhneš, v níž jarým chvatem
plamenná krev bije v mladou skráň, —
roztříšti to čelo těžkým mlatem,
znič tam všechnu bujnou naděj’ snahu,
dřív než první šíp zasviští v Prahu!
Dřív, než vyrveš po bratrském boji
srdce z fiaděr matky, vlasti svoji!
Srdce to, jímž od pradávna bije
země tato, v jehož čilý tluk
od staletí kraj náš rodný vije
každý záchvěv plesů svých i muk,
tento střed, jenž všechny snahy, síly,
všechen lidu pojil, živil ruch,
tuto skříň, v níž snesl s umnou pílí
nejkrasší své šperky český duch.
Všechny děje své a slavné kóny
v kamenné to moře národ tesal
a těch věží nesčetnými zvony
stokrát k boji bvl a vítěz plesal.
Rozpomeň se, Zižko, na lopotu
předků nesčíslných, moře potu,
než těch, věží nepřehledný řad
nad pilířů lesy hrdě vzletí
k nebesům, než v modru libě zkvetl
kamenných těch květů slavný sad!
Připomeň si krve moře žalné,
jímž lid český mnohé věky valné
uhájil ten klenot, pýchy zdroj.
Zpomefí si, jak v tomto právě láne

bojoval jsi první slavný boj
s vojem Němců Prahy ku obraně!
A teď chtěl bys ohnivé své střely
do věží těch rýt, jež věky zřely?
Chtěl bys vykonati děsný čin,
před nímž Zikmund sám se zachvěl,coufal
Zdrtí-liž své matky hlavu syn?
Kdybys čin ten vykonat si troufal,
raníš vlasti hruď, již nezacelí
věků řada. Kraj by zalkal celý,
vzkřik’ by hrůzou, zaúpěl by bolem,
zalkaly by hory modré kolem,
šumavské i staré sosny černé
a kde jaké české srdce věrné!
Pomni, že tam pravdy boží svaté
nad Betlémem vzplanul hvězdný zjev,
že dlaň Prahy jařmo svrhla klaté,
za kalich že první lila krev,
že ten kalich vznesla k hrůze vrahů
nad vítěznou hlavu v bitev hrom
a že vzplesá, pohrobíš-li Prahu,
všemi zvony Antikristův dóm.

Vinni jsme, že kráčet ve své mdlobě
bez tebe jsme chtěli cestou jinou;
však teď, vůdce, vracíme se k tobě.
Hle, tam naši na východě hynou
a vrah cizák řádí na Moravě.
Nuž. tam veď nás. Tvé se bystré hlavě
podřídíme pevným svorným šikem.
Ukroť hněv — i bůh je slitovníkem!
V tolikerém velkém, slavném boji
vítězství se smálo tvému meči, —
ale nad vše, nad vše bude větší,
dnes-li zvítězíš nad zlobou svoji!
O, bys viděl, jak tam k tobě vzpíná,
kamenné své lokty, plna krás,
Praha velebná, jak slunce jas
královské jí čelo bleskem spíná,
jak těch věží, věkem černých, tíseň,
kamenou tu slávy české píseň
červánek rtem purpurovým líbá------Však ty nevidíš. Nuž její hlas
ze rtů mojich slyš. O, slyš mne, reku,
jenž tu k tobě koleno své shýbá,
dotudVshýbané jen k nebes vděku:
Jsi-li Žižka, jak jej v srdci máme,
jsi li boží hrdina, jenž zbraň
nepřátel jen vlasti, víry láme,
jemuž nadšení jen týčí skráň
pro národa česť a svaté snahy—
vstup co přítel do plesavé Prahy!
Mlčí kněz. A v tichu přehlubokém
stojí davy. Všechna tkví
lidí spousta bádajícím okem
v líci vůdcově. Tvou diná chví
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citů proměna. Ta mračné brvy
škubnutí, jak by chtěl knězi říci,
dál že zří duch jeho pátrající
že by zardousit měl přece v krvi
plémě zvrácené, jež dále tkáti
bude přízi svou až v českou vlast
cizák vrah se s Antikristem vrátí —
nyní jakby nořil ve propast’

duše hled’— teď jakby těžkou mdlobou
klonil tvář—zas líc mu plane zlobou—*
a teď jak by jasnou po ní zář
jarní slunko mi ho vatě střelo —
Zachvěl rtem. Však nepromluvil. Tvář
dlaní zastřel. Náhle vypjal čel
a máv’ těžkým palcátem kol hlavy:
„Jménem Páně, dítky — do Moravy!”

LILLIINO VÍTĚZSTVÍ
co budeme dělati s našimi dcerami

f

můj milý?” tázala se paní Gaylandovásvého manžela jednoho krásného
májového večera.
,,Našimi dcerami?” tázal se pan Gayland patrně překvapen. ,.A co se s nimi
stalo?”
,,Ale jak mrzutým jsi, muži, však
dobře víš, co já myslím.”
,,A jak bych mohl, má drahá. Vždyť
naším dcerám při obědě ničeho neschá
zelo. Dou ám, že se jim do té doby
nic nestalo.”
Paní Gaylandová se kousla do rtů
zlostí a povstavší chtěla opustit světnici.
Však dříve než došla ke dveřím, zvítě
zila materská starostlivost nad zlostí a
ona vrátíc se, posadila se vedle svého
manžela a prav.la svým nejsladším
tonem:
,,Nemyslíš, drahoušku, že jest již čas,
aby byly naše dcery provdány?”
„Ha ha ha!” vydralo se z hloubí pr
sou starého pána. ,,Jak jest mi ule
veno!”
,,Ale poslouchej, muži, Kate a Irene
(tyto byly dvojčata) jsou nyní 22 roků
staré a až ty budou odbyty, jsou tu Lucie
a Florette, které jsou skorém již nyní
dost staré na vdávání.”
,,Ano a ty zapomínáš zde na mou
drahou Lilii,” pravil Gayland, ukazuje

na ble dou dívku, která seděla po jeho
boku.
Matka pohlednouc opovržlivě na svou
dceru odpověděla:
,,Nesmysl! Já si nechám Lilii při
kuchyni. Ona jest tuze sprostá, než
aby mohla míti někdy muže.”
Toto byla ta nejnešťastnější poznámka
jež mohla paní Gaylandová kdy uČiniti,
poněvadž Lillie byla tatínkovým mazlíč
kem a on ji miloval více, než ostatní
vyrostlé dcery.
Pan Gayland byl velmi dobrosrdeč
ným a mírným mužem, však jedno slovo
proti jeho miláčkovi ho pobouřilo na
dlouhou dobu. Při těchto slovech své
manželky vyskočil ze svého sedadla a
přecházel chvíli rozčileně po pokoji. Pak
si zase sedl a posadiv si Lillii na klín
pravil vážným a klidným hlasem ku své
manželce:
,,Marie, jak můžeš být tak neláskavou
matkou a nenáviděti své nejmladší dítě
poněvadž jest slabé a není hezké? Já
ti povídám,” pravil povýšeným hlasem,
„její srdce a mysl jsou neocenitelné po
klady u porovnání s pomíjející krásou
Kate, Ireny a Lucie. A Florette, nebýt
její horoucí lásky k Harvey Lesterovi,
byla by právě tak bezsrdečnou, jako její
sestry.”
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Paní Gaylandová se po těchto slovech
opovržlivě usmála a odpověděla: „Florette má lepší rozum než ty si myslíš.”
A opět se obrátila, aby opustila svět
nici, však myšlénky na její dcery po
znovu zvítězily nad její zlostí, že se
poznovu k manželi obrátila.
„Martone, já jsem sem přišla, abys
mi dal peníze na cestu do Saratogy s
mými dcerami,”
,,Ano, abys se jich zbavila, jak se
domýšlím.”
,,Ovšem že, abych jim vynašla vhod"
né ženichy.”
„Ať tedy dobře pořídíš,” pravil man
žel a vzal se stolu balíček bankovek v
obnosu tisíc dollarů a podal je své man
želce. „Ale počkej; Florette s tebou
nepojede?”
„Nikoliv, její nevšední krása by od
vrátila všecku pozornost od jejích sester.
Já ji nechám tvému chráněnci Harvey
Lesterovi na starost.”
Pan Gayland zamumlal několik ne
vrlých slov když jeho manželka opou
štěla pokoj, posadiv si pak znovu svou
milovanou dcerušku Lillii na klín, dlou
ho ji laskavě celoval a ubohé odstrkované
dítě proneslo několik tak rozumných
slov, že nad nimi sám otec žasl.
„Nu, mamma,” zvolaly tři nejstarší
dcery jako jedněmi ústy, „pořídila jsi?”
„Ano, když jsem byla nadělala dlou
hé kázání o té pitomé Lillii, dal mi tisíc
dollarů.”
„O,” pravila Irene, „to jest více než
jsem očekávala. Já vím, že se vždy
zaříkal, že nikam nepůjdeme.”
„Ano a já tuším příčinu, proč k tomu
svoluje, on se nás chce načas zbaviti.”
„Půjdu já také?” tázala se Florette.
„Nikoliv, mé dítě, musíš počkat až
do příštího leta, však můžeš se bavit
zatím s Ilarvey Lesterem.”
Děvčata se dala do smíchu.
„Ano, jest to velmi k smíchu, někdy
ho poslouchati; je to pošetilec, když si

myslí, že hezká Florette bude někdy
jeho.”
„Oh, Well,” pravila kráska, hodíc
hlavou, „já ho tak nechám myslet, než
se Harry Berwick vrátí domů, a pak,
abych celou švandu ukončila, řeknu mu,
že to všecko byl jen žert.”
Ubohá Florette, ona právě tak jako
její sestry neměla žádné srdce. Harvey
Lester neměl ani tušení o úkladu proti
němu nastrojenému; a tak se stalo, že
mezitím co matka se svými dcerami
koketovala v lázních a Lillie se svým
otcem studovala v knihovně, stal se
Harvey Lester stálým společníkem hez
ké Floretty — vyplňuje její nejmenší
přání a šeptaje jí stále sladká slova lásky.
Harvey Lester na vzdor své chlapeckosti a neohrabanosti byl určen zaujímati vysoké postavení mezi světskými
šlechtici. Gayland miloval Harveyho
co svého vlastního syna. On cenil jeho
dobrotu srdce a jediným jeho přáním
bylo spojení jeho s Florettou. Však
paní Gaylandová měla docela jinaké zá
měry. Florette byla nejhezčím jejím
dítětem a byla naučena domnívati se, že
byla určena nejméně pro lorda! Tedy
mezitím co se matka s jejími sestrami
bavily v lázních, bavila se ona pohrá
váním s tím nejvěrnějším a nejupřímněj
ším srdcem.
O Harvey m se myslelo, že není bo
hatým, on však věděl něco, co nikdo
jiný nevěděl — že jest totiž dědicem ohromného jmění po svém strýčkovi,
který byl starým mládencem. On chtěl
aby byl milován pouze pro jeho osobu,
a proto nevěděla Florette a její rodina
ničeho o jeho dědictví. Kdyby jim to
byl Harvey řekl, byl by dostal Florettu
snadno, třebas nebyl anglickým lordem,
myslím ale že jednal moudře, když to
držel v tajnosti.
Podzim brzy nastal a s ním přišla i
paní ‘Gaylandová se svými dcerami,
všecky se radujíce ze svého reobyčejného štěstí. Kate se provdala za jednoho

francouzského hraběte, který je provázel
domů. Irene byla zasnoubena jedno
mu bohatému pánu z jihu a Lucie po
kračovala rychle v lásce s jedním new
yorským peněžníkem.
„Nu, Florette,” pravila paní Gaylandová asi za týden po svém návratu,

„Ano,” pravila Irene, ,,a pan North
field jest ještě mnohem hezčí než hrabě.”
,,A Fredérick Augustus Dash jest
. hezčí než kterýkoliv z obou a bohatší,”
chlubila se také Lucia se svým nastáva1 jícím..
„Ale,” pravila Lillie prosebným hla-

J. H. Čapek.

,,jak rychle pokračuje galantní pan Lester ve svém ucházení se o tvou ruku?”
,,On požádá dnes večer mého otce o
svolení,” odpověděla Florette poněkud
zasmušile. „Obávám se, že bude trpce
zklamán, však co jsem viděla manžela
sestry Kate, není ani pomyšlení, abych
si ho vzala.”

sem, pozvednouc oči k obličeji Floretty.
,,Harvey jest tak dobrý.”
Proud posměchu a nadávek zahnal
nešťastné dítě nazpět do studovny jejího
otce, kde se nalézal též pan Harvey
Lester.
„Lillie, jdi sem zavolat Florettu,”
pravil k ní otec.
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Dítě poslechlo a brzy se vrátilo se
svou sestrou, která se tázala nevinně:
„Co mi chceš, tatínku?'”
Gayland se podíval napřed na Ilarveyho a pak na Florettu. ,,Neposlala
jsi Harveyho ke mně?”
„Ale otče, on byl tak hloupým, že
se tě skutečně tázal? Já jsem to mínila
skutečně jen žertem.”
„Žertem!” zvolal mladý muž zbledna
na smrt; „a všecky sliby, že budete mou,
jež jste mi byla tolikráte opakovala,
byly tedy pouze v žertu; mluvte, Floretto, jest tomu tak?”
Děvče se chvělo při pohledu na jeho
bledý obličej, přece ale s úsměvem
pravilo:
„Ovšem že, milý Harvey, já jsem
jen žertovala a myslela jsem, že vy žer
tujete také!”
Pan Gayland zděšeně naslouchal zdr
cujícímu vyznání své dcery. Nikdy by
se nebyl nadál, že by některá jeho dcera
mohla takový mrzký skutek vykonat,
zvláště ta, o níž se domýšlel, že jest tak
čistá a nevinná. Nepromluviv ani slova,
ukázal pouze ku dveřím; když je Florrette za sebou zavřela, sklesl Ilarvey
na kolena a horké slzy kanuly mu s
očí. —
Lillie také hořce plakala. Milovala
Ilarveyho vroucně a ovinouc své malé
ruce kolem jeho krku, šeptala:
„Neplačte, Ilarvey, já budu vaší man
želkou.”
Tato dětinská slova mu okamžitě osu
šila slzy. Harvey ji přít sknul k prsoum
a pravil:
„Ano, ty budeš moji milovanou man
želkou, Lillie, a žádná jiná; ty mne
neopustíš, aniž se mi budeš smát, jako
Florette.”,
„Tak,” zvolal pan Gayland, který se
vzpamatoval ze svého zklamání, „přece
budeš ještě mým synem. Harvey.
Florette ti velmi ublížila, ale nedělej
si z toho nic, přece budeme mít naší
pomstu, zničující, ale přece neškodnou a

sladkou. Chceš skutečně, abych ti dal
mou dceru Lillii, Harvey?”
„Ano, neb ona má dobré srdce!”
„Tak, můj hochu, a ona bnde tak
hezkou jako Florette, až bude v jejím
věku. Až jí bude 17 roků, Harvey,
tak ji dostaneš, do té doby uplyne pět
roků, během kteréžto doby ji budu moci
vzdělali, a ty musíš zatím cestovati.
Náš plán musí být udržován v té nej
větší tajnosti mezi námatřema. Pama
tuj si, Harvey, že až se navrátíš musí
to býti pod zapřenou a pak přijde naše
pomsta.”
Za týden opustil Ilarvey Lester mě
sto a Lillie, k velikému úžasu matky a
svých sester byla poslána do ústavu vychovávacího.
Pan Gayland málo mluvil o Harvey
Lesterovi, když však bylo jméno jeho
vysloveno posměšně, tu zahrál kolem
jeho rtů významný úsměv, jako by chtěl
říci: „Však vy se zmýlíte.”
Nastalo opět léto a paní Gaylandová
Irene a Luďe odejely opět do Saratogy
však Floretta jiti nesměla. Paní Gay
landová marně prosila, její manžel byl
neoblomným. Floretta myslela, že to
byl následkem jejího mládí, když však
jedno léto za druhým míjelo a ona byla
stále dosud doma, cítila že to byl trest,
jejž uznávala za spravedlivý.
*

*

*

Uplynulo pět roků
Pan Gayland
nebyl celý týden doma a paní Gayland
ová se divila, kde tak dlouho mešká.
„Mamma,” pravila Florette, „já vím
kam asi papa jel, neřekl ti?”
„Nikoliv, já jsem se ho tázala, on mi
ale nechtěl povědít,” odpověděla její
matka, tváříc se velmi kysele.
„Ze vím, kam jel,” opakovala Flo
rette, „on byl ve velmi dobrém rozma
ru, když odjížděl, on sijel asi pro svého
mazlíčka Lillii.”
Podivno. matka skorém zapomněla,
že měla jedno dítě z domu pryč.
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„Nu,” pravila paní Gaylandová chlad
ně, „doufám, že šel, neb komorná ode
jde a ona může zaujmout její místo.”
„Ale mamma,” usmála se Lucia,
„myslíš, že když ji byl otec choval po
pět roků v ústavu, nechá ji nyní stláti
postele pro nás?”
Luciin newyorský milionář ji byl
opustil a ona nyní čítala 25 roků.
,,Nu, uvidíme,” odpověděla paní
Gaylandová chladně, „ale poslouchejte,
já slyším kočár, to musí být otec.”
„Ano,” pravila Lucia, pohlížejíc z
okna, „a nějaká dáma přijela 8 ním, to
ale nemůže byt Lillie, neb jest velmi
hezká!”
Dvéře se otevřely — pan Gayland
vstoupil, veda pod páží sličnou mladou
dívku. Předstoupiv před svou manželku
a dcery představil ji: „Maria, tvá dcera
Lillie; Lucia, Florette, vaše sestra.”
Lillie, se sladkým úsměvem na rtech
podala jim svou bílou hebkou ručku a
na vzdor chla Inosti, s jakou ji byly uví
taly přitiskla své rty k jejich.
„Nu, Maria,” pravil pan Gayland
vítězoslavně, „chceš ještě svou dceru
Lillii do kuchyně? Aneb bys ji ráda s
její sestrou Florettou vystavila v Saratoze příští léto?”
Odpovědí byl pouze trpký úsměv.
Paní Gaylandová nyní viděla, že ubohé
odstrkované dítě bylo nyní mnohem
hezčí nežli sama Florette; neb v jejich
jasných modrých očích se zrcadlila an
dělská dobrota.
Mezitím co se sebe Lillie svlékala
svůj cestovní oblek, Floretta na místo,
aby jí pomáhala zírala upřeně ven na
trávník. Náhle vykřikla a lehká červeň
polila její líce.
„Papa, podívej se, znáš tohoto pána,
který se sem blíží? On nám byl před
staven panem Berwickern den na to co
ty jsi odešel a jest tím nejpříjemnějším
mladým mužem, s nímž jsem se kdy
setkala. On musel procestovati celý
svět, neb jeho vědomosti jsou daleko

sáhlé a spůsoby tak uhlazené. Když
mluví vážně, podobá se hlas jeho velmi
hlasu pana Lestera a někdy na mne
upře své černé oko tak ostře jako pan
Lester činíval.”
„Skutečně, Florette,” odpověděl otec,
„já doufám, že jsi neztratila své srdce.
Já znám tohoto mladého pána velmi
dobře a on jest zasnouben s jednou
mladou damou z této vesnice.”
„Zasnouben! Nemožno, tatínku,”
pravila Lucia, „on zde dlí jen na návště
vě a stále hází okem po Florettě; však
on nyní zvoní.”
Pan Gayland sám otevřel dvéře a
přivítal mladého pána vřelým stisknutím
rukv; pak předveda Lillii, pravil:
„Harvey Lestere, toto jest má dcera
Lillie a tvoje slíbená nevěsta.”
Mladý muž na ni pohledl v údivu a
poklekna pravil jako před pěti lety:
„Ty budeš mou milovanou manželkou
Lillie, a žádná jiná, ty mne nikdy neo
pustíš, ani se mi nebudeš smát jako
Florette?”
A Lillie opět ovinula rámě kolem
jeho krku a odpověděla s úsměvem a se
slzami radosti v očích:
„O nikoliv, drahý Harvey. Já budu
vždy tvou milující Lillii.”
Vztek matky a žárlivost Flořetty se
může lépe pochopit než popsat. Pan
Gayland si jich nevšímal, však chopiv
svého budoucího zetě za ruku pravil:
„Naše pomsta jest dokonalá. Maria,
tvé zanedbané, odstrkované dítě nyní
předčí v kráse a bohatství kteroukoliv
z tvých ostatních dcer. V celé zemi
není dámy, která by nemohla být pyš
nou slouti paní Lesterovou. Kéž by ti
byl případ tento užitečným.”
Florette navštívila příští leto Saratogu a podala svou ruku panu Berwickovi, který po ní byl dávno toužil. Však
nikdy se nepodívala na milovaného
Harvey Lestera, aniž by nelitovala své
nebezpečné hry se srdci.
Z anglického přeložil K. H. Breuer.

BÍLÁ RŮŽE
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§ONE 10. června 1863 rozhoupaly a |
<3^ rozhlaholily se zvony všech skorém
kostelů mexických. Krámy byly uza
vřeny a město skvělo se v slavnostním
hávu.
Francouzové byli po krvavých bit
kách Puebly dobyli a táhli nyní na
Mexiko. Šťastné vánoce r. 1860, kdy
Ortega, náměstek Juarezův, za nesmír
né radosti liberální strany, za deště
věnců a květin se svými sbory do Mexi
ka přitáhl, byly skorém zapomenuty a
obyvatelstvo bylo v oné trapné sklíče
nosti a nejistotě, kde člověk jen po
změně, buď si jakákoliv, touží. Klerikální strana vynaložila všech svých sil
a bohatství, by ulice, kterými vojsko
táhnouti mělo, skvostně vyzdobila. Ba
revné koberce, věnce a prapory tropi
ckým sluncem ozářené zahalovaly slzy
a bídu, které ve zdích města skryté po
vykoupení volaly.
Juarez byl 31. května město opustil
a ustoupil se zbytky své armády do St.
Louis Potosi. Liberální straně nebyli
sice Francouzi vítáni, avšak přece byly
balkony ulic plny nádherně oděných
dam mexických.
četné, skvostné kytice a věnce v
ručkách dámských dokazovaly, že krás
né pohlaví města Mexika klerikální
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straně jest nakloněno, tyto dítky Flóřiny byly zajisté určeny by zdobily šavle
a čapky Francouzů.
V ulicích valily se nepřehledné davy
lidí a pořádek udržující mužstvo mělo
krušnou dosti práci, by místo k průvodu
určené volným zachovalo.
Na rohu ,,plaza municipal”, na bal
konu prvního elegantního domu, který
pokryt skorém bohatou dekorací jedno
mu z předních přívrženců strany kleri
kální patřil, stály kolem staršího kněze
tři krásky.
V rukou držely elegantní košíčky s
vybranými kyticemi v barvách a kráse,
jaké jen jižní slunce vykouzliti může.
Nejmladší kráska s šelmovským obliče
jem a smavými důlky tiskla právě v
ruce kněze kytici se slovy: ,,P o neju
datnějšího. nejkrásnějšího kavalíra.”
S lehkým úsměvem vzal tento konečně
kytici a podával ji dámě, která jediná
na balkonu sousedního domu se naléza
la. Byla v hlubokém smutku a její
ohnivé, tmavé oči pohlížely na proudící
se davy tak zamyšleně a cize, jako by
duše její nebyla celé té slávy a radosti
účastna.
Nepovšimnula si pohybu
kněze a teprvé, když nejmladší z oněch
krásek jménem ji zavolala, povstala a
přistoupila blíže.
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„Přijmětež Vy tu kytici, sennorito,”
pravil kněz, „donna Rosita určila ji
nejudatnějšímu, nejkrásnějšímu vítězi;
v mých rukou neměla by však žádné
ceny. Jak pozoruji, nemáte žádných
květin k pozdravení těch, kteří nás z
dlouholeté, nekřesťanské poroby vysvo
bodili.
Při posledních slovech přeletělo zkou-

tahy kněze se zatemnily, , ,muži, které'
ho miluji.”
,,A tím nebude žádný Francouz,” za
smála se Rosita pohlížejíc v charakterní
obličej své přítelkyně.
„Proč ne?” otázal se kněz zkoumaje
opět pronikavým zrakeiú tahy dívčiny.
„Protože Conchita v srdci svém k
straně liberální stojí, velebnosti,” vmí-

Josef Vilím.

mavě a pronikavě oko jeho jemné, oduševněné rysy mladé dívky, která tu
bez všech skvostů s jedinou bílou růží
na prsou stála.
„K čemu květin, velebnosti?” rozhor
lila se; „nemiluji cizí muže květinami
přivítati, když srdce podílu nemá. Jen
jedinému muži podám darem květinu,”
pravila usmívavě, když spozorovala, jak

sila se jedna z ostatních dam, dáma to
odkvetlá s nepříjemnými tahy. „Proto
že před smrtí své matky, nežli do Mexi
ka, do domu svého strýce přišla, jen s
liberály obcovala a hlavičku svou po
vídkami o kněžském panství, svobodě
národa a podobném naplnila, z čehož
dosud se nevylécila. Vždyť i své brilantové skvosty, jimiž vládla, věnovala
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Ortegovi, když se sbory svými k Pueble
táhl. Vidíš, Conchitko,” pokračovala
jemněji vidouc, jak tvář její bledne,
jak bolestně rty dívčiny cukají, ,,že
nezůstává nic tajným; vždyť bys zajisté
se okrášlila brilanty, které tvůj strýc
tak miluje.”
,,Strýc můj ví, Julito, že k smuteč
ním šatům brilanty se nehodí,” odpově
děla Conchita pohrdavě a pohledla na
ulici.
Veselé fanfary rozehnaly lid, dámy
se tlačily k balustrádám balkonů a ze
vzdálí zablábolil známý vítězný pochod.
Přilby prvních jezdců zableskly se na
,,plaza municipd”, ohlušující liurrá po
zdravilo postupující vojsko, které zemí
žádného štěstí nepřineslo, o čem se i
přívrženci jeho v brzku přesvědčili.
Bylo to snad poprvé, že Mexikáni
spatřili pravidelné-vojsko, statné i krá
sné muže v bohaté uniformě; prostý lid,
kterv ulice plnil, otvíral ústa i oči a
vítání nebralo konce.
Conchita klidně hleděla na třpytící se
množství, které při hřmotné hudbě ko
lem táhlo a nenávist, kterou proti ním,
protivníkům svých náhledů cítila, mír
nila se, když pohledla v ty zimniční a
zlímem pobledlé tváře.
Jen občas zabloudilo oko její s nevy
zpytatelným výrazem na sousedící dámy,
které své věnce a kytice důstojníkům
házely a planoucím k ním pohledům
hravýma svýma očima děkovaly.
Nadarmo pohlížel k ní mnohý důstoj
ník, k ní, která pro žádného pozdravu
neměla.
Náhlým pokřikem a voláním lidu
procitla ze svých myšlének. Afrikáni.
Podivení to vzbudili zuavové se svými
tmavými tvářemi a s červenými turbany.
Zvědavě sklonila se Conchita přes balu
strádu; důstojníci generálního štábu je
doucí před Afrikány pozvedli na znamení
pozdravu šavle a ona nevědomky se
uklonila.

Bledý, mladý a rusovlasý adjutant,
který mezi důstojníky jel, pohlížel dlou
hý čas k ní—zapomněl svou šavli sklo
nití a když Conchita ještě více se uklo
nila, by zakryla planoucí své tváře,
zlomila se bílá růže na prsou její a
spadla k zemi. Uleknuta pohledla vzhůru
a tu setkala se s dvěma modrýma blouz
nivýma očima. Bledý adjutant tiskl
právě bílou růži, která dříve na prsou
její spočívala, k rtům svým a Rositina
nejkrásnější kytice ležela nepovšimnuta
kopyty koňskými rozdupána v prachu.
,,Conc‘iita daruje jen tomu květinu,
kterému i srdce své věnuje,” prohodila
posmívavým hlasem Rosita, které nic
neušlo a stříbrný její smích zazvonil
harmonicky s bubny a trubkami hudeb
níků.
Conchita neviděla ničeho více. Jako
ve snách pohlížela na to moře pod sebou,
ani nepoznala, že vojsko již přešlo—tu
ovinulo se kolem krku jejího plné,
měkké rámě, byla to Rosita, která ji
srdečným polibkem odprošovala.
V srdci jejím uhostil se obraz mla .ého francouzského adjutanta—a ona—jej
z plna srdce nenáviděla.

Několik dnů později stála Conchita
slavnostně oděna před zrcadlem ve své
komnatě.
Na rozkaz strýce byla dnes smuteční
šaty, které skoro již rok nosila, zaměni
la s šatem světlým; měla strýce svého
doprovoditi k hostině, kterou přední
Mexičané dnes na počest generálům
Bazain-ovi a Forsey-ovi, vítězům u
Puebly, uspořádali. Bílý, těžký atlasový
šat objímal těsně štíhlou její postavu;
bohaté lemy krajkové, které skoro až na
vlečku se táhly, spjaty byly pasem bí
lých růží a v tom bohatém černém
vlasu nalézal se též jediný skvost - růže
bílá.
Dnes ponejprv měla za dlouhý čas
vstoupiti do světa a bez matky.

„Kde jsou perly tvé?” ptala se teta,
starší již dáma v šedých, hedvábných
šatech, majíc kolem scvrklého krku
skvostný démantový nákrčník.
„Mé perly, tetinko?” opakovala dívka
zblcdnouc, „já—já chci jiti beze všech
skvostů—-já.. . . ”
„Co—já? Jen to vyslov, Conchito—
vždyť i v kuchyni se o tom již šeptá já jsem dala své perly těm bezbožníkům,
kteří naší církev zničiti hodlají.”
Conchita sevřela rty, bledosť polila
tváře její, ale jen :.a okamžik, potom se
vzpružilaa s jiskřícíma očima a pevným
hlasem pravila: ,,Ano, tetinko, veškeré
své skvosty a perly darovala jsem oněm
poctivcům, kteří nechtějí se Bohu rouhati, nýbrž kněžské nadvládě moc z
rukou vyrvati. Moji přátele nechtějí
ničeho zlého, chtějí jen ubohý ten lid z
prachu a nevědomosti vysvobcditi, aby
mohl poctivě pracovati, jako jiní náro
dové, aby seznal, že děti jeho jsou lid
mi jako my. Mojí přátelé chtějí lid
uvésti k pravému Bohu lásky a milo
srdenství.”
„Dios mio, Dios mio!” zašeptala zdě
šeně stará dáma a rychle se hubenou
pravicí pokřižovala, by duše její slovy
těmito nevzala zkázy.
Co pak se to stalo s tím dítětem, kdo
pak jej.naučil takovým řečím, které, jak
Gorcia tvrdí, peklem páchnou?
„Dítě, dítě,” pravila konečně, ,,to
není řeč boží—zítra půjdeš se zpovídati
a uciniti pokání.”
„Ani slova více, tetinko,” rozhorlila
se Conchita, „nebo strhám se sebe vše
chny tyto cáry a žádný mne nepřinutí,
bych se súčastnila společnosti, jejímiž
náhledy opovrhuji. Vím, že jsem jen
bezbranné děvče; poslouchám strýce—
avšak mým náhledům zůstanu věrnou,
vzdor všem páterům na světě —a tak to
také řeknu páteru Dionysovi, pakli se
mne na to pozeptá.”
Teta Pepita mlčela a vzpomínala na
bratra, jak jí poroučel, By dívku nedrá

ždila, ani k něčemu nenutila. Plány,
kterými se stran Conchity a jejího veli
kého jmění zanášel, vyžadovaly oproti
takovému charakteru opatrnosti a pře
devším nesměla býti nedůvěra dívčina
vzbuzena. Staré dámě zdálo se tudíž
záhodným dívku ukonejšiti.
„Blázínku—zrovna jako tvůj otec,”
pravila a pohladila neteři bohatý vlas.
„Byl též věrným náhledům svým a na
šel brzkou smrť; doufám, že tě čas
vyléčí.”
„Sotva,” zašeptala dívka, „snad jest
to osud naší rodiny.”
Conchita milovala však svou tetu
vzdor jejím někdy fanatickým náhledům
a pročež, když strýc zaklepal, by dámy
doprovodil k povozu, klidně zavěsila se
v rámě tetino. Aristokrati mexičtí si
vzpomínali na minulá, trudná léta, kdy<
Juarez tak energicky vládl a kostelní
ho jmění nešetřil, že ani nevěděli, jak
by měli své osvoboditele uctíti. Slavnost
konána za slavností a vždy byly též
dámy zvány, by dodaly jim většího
lesku a pestrosti, avšak i z té příčiny,
by tak se zamezilo všem politickým a
náboženským rozprávkám a snad i
hádkám.
Když don Francisco Carbajal svou
sestru a neteř do sálu hotelu „Hurbide”
přivedl, bylo již hostí plno, kteří v nád
herně vyzdobené místnosti se procházezeli. Don Francisco představil tu krásné
své neteři mladého kavalíra, o kterém
již často slýchala, avšak dnes ponejprv
spatřila. Byl to synovec bohatého domu
„Kubio” a jejím, jak se domnívala, ur
čeným ženichem.
Conchita žila poslední léta s matkou
v St. Louis Potosi a pohybovala se v ji
ných společnostech, než v které nyní
strýcem uváděna byla.
V přátelském kroužku rodičů její
ovládal více smysl pro vědecké a vážné
snahy, než to v Mexiku obyčejem bylo
a přední muži liberální strany vštěpili v
srdce její myšlenky, které náhledům v
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nynější společnosti panujícím přímo na
odpor stály.
Dokud s matkou žila, nemyslila na
budoucnost, ani nevěděla, že jest boha
tou dědičkou; milůstky, kterými tak
často mládež čas promarní, nedotkly se
jejího srdce. Vážné události posledních
let, probuzení se mexického lidu z hlu
bokého sna, ve který ho fanatická nad
vláda kněžská skoro od časů Cortezových
uspala, poskytovaly nadšené dívce dosti
látky k vážnému vyplnění času.
Pj vní měsíce po smrti matčině bydle
la u spřátelené rodiny v St. Potosi a
a nyní—když se do domu strýce svého
v Mexiku odstěhovala, byl smutek ji
dosti velikou a platnou výmluvou, by
se vzdalovala všech radovánek, které
bez toho pod vládou Jnářezovou d- sti
obmezeny byly.
Mladý muž, který ji pak i k stolu
vedl a jí pod jménem „Don Miguel
Prádel z Kubio” představen byl, byl
pravým vzorem mexického kavalíra. —
Obsypal ji zdvořilůstkami a lichocením,
které vážné Conchitě jen směšnými býti
se zdály.
Generál Bazaine pronesl piávě přípi
tek na císaře francouzského a na zdar
mexické republiky.
Don Miguel zašeptal své sousedce:
„Na zdar naší vlasti, sennorito!”
Conchita zvedla sklenici, ale oči její
zahledly na konci druhého stolu bledé
ho důstojníka v bohaté uniformě—ruka
její sklesla a upustila sklenici.
„Jest vám nevolno, sennorito?” otázal
se starostlivě don Miguel.
„Díky, byla to jen náhlá závrať—již
jest mi dobře.”
Opět zaletěly její zraky tam, kde se
děl onen rusovlasý adjutant—lupič její
růže.
Započala se svým sousedem hovor;
ráda by byla onomu vetřelci okázala,
jak jej i jeho soudruhy nenávidí.
„Viděla jste již onoho bledého dů
stojníka na konci druhého stolu?” ptal

se ji soused. „Generál Bazaine jmeno
val jej adjutantem ve svém štába, jeli
kož se u Puebly tak čestně vyznamenal.”
„Mně Francouzi nezajímají.”
Don Miguel pohleděl udiveně na ní.
„Pakli si smím slova ta ve svůj pro
spěch vykládati, seňorito, pak, díky
vám,” a políbil ruku její.
Conchita mu nerozuměla. Hleděla
snivě v oči jeho, ale myslela při tom
na bledého Francouze, který krev přá
tel jejich prolil.
Strýc její, který žádných dětí neměl
a jí svou dědičkou učiniti chtěl, přál si
co nej vřeleji provdati ji za Miguela. Byl
šťastným vida je v srdečném hovoru.
Po tabuli pak představil neteři všecky
generály, kteří se byli sestoupili.
Conchita klonila se chladně a odmě
řeně a zodpovídala několik otázek nej
krásnější franČtinou, ale zkrátka.
„Conchito, má drahá, monsieur de
Brienne, jeden z nej udatnějších vítězů
u Puebly.”
Krátké, chladné pokynutí hlavou.
Mladý muž, který před ní stál, byl
onen bledý adjutant, muž, kterého nej
více nenáviděla.
Mluvil dlouho a hbitě s Miguelem,
který vedle ní stál a v proudu řeči pro
nesl mínění, že pro republiku i národ
jest lépe, pakli silnější moc vlády se
uchopí.”
„Naše štěstí, pane, nemůže nikdy z
Francie přijití,” vskočila Conchita roz
horleně v rozmluvu.
„A proč ne, sennorito?”
„Poněvadž nevěřím v sympatii Fran
couzů a Mexičanů.”
„Opravdu ne, sennorito? U mne jest
to naopak; sotva jsem vkročil v hlavní
toto město a již chovám v srdci k němu
soucit.
Bledé tváře jeho zahořely krvavým
nachem a OČi jeho vnořily se v zraky
dívky, které v tmavějším ještě žáru zaI myšlené na něm spočívaly.
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,,Don Migueli,” pravila Óonchita ko
nečně, ,, vyhledejte tetu Pepitu a řekně
te ji, že ji prosím, by jela se mnou domů. ”
Když se však nyní při odchodu před
m. de Brienne chladně ukloniti chtěla,
uchopil tento ruku její a vtisknuv na ní

Pyšný pohled a ledová poklona byla
jedinou odpovědí avšak polibek jeho
pálil ji až do hloubí srdce.
Seděla v povoze vedle tety. Avšak
jakoby paměť ji opustila. Kde byla?
Byl to jen sen? Mají skutečně někteří

František Korbel.

políbení zašeptal tiše avšak srozumitelně: lidé u sebe magické kouzlo, kterým ji
,,A kdyby jste, sennorito, skutečně svým udělati mohou? Cítila, jak celá
Francii a vojsko její nenáviděla—růže, její bytosť jest rozrušena, že toho Fran
která jednou na prsou Vašich spočívala, couze nenávidí, že růže té musí se opět
bude tím nejdražším, což s sebou do dopíditi.
vlasti odvezu.”
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Uplynuly týdny. Rusý adjutant je
zdíval denně v tu hod nu na promenádě
kolem povozu Conchity, kteráž na .jeho
pozdrav jen chladným kývnutím hlavy
děkovala.
Ó, nyní jej poznávala mezi všemi
jezdci již podle dupotu koně jeho a kdy
koliv se hlava jeho s hustým plnovou
sem z množství vynořila—tu b lo prud
čeji srdce její, tím pevněji se sevřely
její rty. Často si předsevzala ukázati
mu, jak jej nenávidí—nevšímati se jeho
—avšak moc, kterou na ní působil, byla
silnější než její vůle.
Don Miguel byl od oné hostiny v ho
telu ,, Hurbide” denním hostem v domě
jejího strýce. Zvykala si naň, hovoříc s
ním, krátila si dlouhou chvíli a dovolo
valo mu, by večer v divadle za její seslí
stá val a s ní o hudbě a zpěvačkách roz
mlouval.

Mluví la-li při takové příležitosti nad
šeně o svých náhledech, o škodlivosti
klerikalních snah, hanila-li francouzské
zakročení, usmíval se don Miguel a
projevoval svůj obdiv její živé a vroucí
výmluvnosti, kdy její oči ohnivěji než
obyčejně se leskly a zářily. Sám byl do
Conchity až po krk zamilován, náhledy
její mu v tom nevadily. Svätba a vážné
povinnosti v novém stavu zajisté ji z
hlavy všecky podobné myšlenky vyže
nou. Pater Garcia, chytrý kněz, ani
slovem neprozradil Conchitě, jak dobře
její náhledy zná a zatracuje a byl strýci
jejímu tou moudrou radou ji nedrážditi,
by bez všeho podezření ruku svou don
Miguelovi podala; pak ji sám jsa zpovědníkem a duchovním rádcem všech
vdaných členů rodiny zkrotí a k posluš
nosti a k pokoře přivede. Veliké její
jmění muselo bvti zachováno klerikalní
rodině, na kterou lze vždy spolehati.
Byl čas, kdy Conchita v úmyslu měla
liberály do St. Louis Potosi následovati
a jim bude-li toho třeba, veškeré své
jmění obětovati.

Ale od vjezdu Francouzů idea tato
usnula. Od toho času bývala Conchita
1 často velmi rozrušena a zamyšlena a
hlavní její myšlenkou bylo kouzlo, kte
rým na ní Francouz ten působil, rozdrtiti, své růže opět dosáhnouti a jemu
ve tvář projeviti, jak jej nenávidí.
Strýc její byl z chování jejího potě
šen; domníval se, že don Miguela milu
je a zasnoubení v brzku se slaviti bude.
Conchita vídala monsieur Henride
Brienna často v rozličných společnostech
doufala, že se k ní přiblíží a tu jej
chtěla požádati o růži, svůj majetek.
Stalo se to její fixní ideí, že ztráta růže
té zavinila nepokoj srdce jejího a toužila
proto po svadlých listech růže jak pro
následovaný po ochranném přístavu.
Ale bl dý adjutant nepokoušel se více
k ní se přiblížiti, nepoprosil na rozlič
ných plesích krásnou dívku o taneček—
a přece setkávaly se všude a vždy zraky
jejich. Ale proč ji znepokojovala jeho
přítomnost?
Jak naslouchala s tlukoucím srdcem
každému jeho slovu, které ucho její zachytiti mohlo, jak sledovala se z mničným zápalem hovory, které se svými
’ druhy a ostatními dámami měl a které
vzdor jejímu lítostivému vzdoru tak hlu
boko v paměť její se tiskly.
Jeho náhledy, pojmy o cti a životě
byly tak šlechetné, tak velkodušné!
Jak často pronesl myšlenku, která též
v srdci jejím dřímala a pro kterou sama
vhodného slova nalézti nemohla!
Miguelovo povídání, které ji nezne
. pokojovalo, bylo ji oddechnutím, skoro
’ odpočinkem. Děkovala mu s úsměvem,
kd ž v starosti o ní indický shawj na
krásná její ramena kladl, kdykoliv ji k
povozu provázel a tak z přítomnosti
onoho adjutanta vysvobodil. —
Deštivý čas, nejkrásnější čásť roku,
docházel konce a s radostí přijala jedno
' ho rána Conchita pozvání don Miguel
I ovo a jeho přátel k výletu na hrad
Chapultepec.

81

Bujnost vegetace dosáhla svého vrcho
le a pobyt v čarokrásném okolí zámku
byl vskutku velkým požitkem. Vyjeli
tudiž do kvetoucí přírody. Když byli
s koně sestoupli, zavedla Rosita svou
přítelkyni pod široké, rozkladité větve
mohutných, tropických stromů, které
nedaleko vchodu do hradu své stíny šířily.
Ještě byly kapradiny a květy posety
noční rosou, jako lesklými slzami a
třpytily se v barevných paprscích. Don
Miguel vstoupil tiše za drahou milku
svou a ona nebránila mu, když dojat
krásou přírody ji zft ruku uchopil. Ko
libříci polétovali vzduchem a houpali se
na kalichách mohutných fuchsií, které
tu divoce mezi kapradinami a sporýši
rostly.
Conchita došla duševního klidu.
Páni, kteří provázeli dámy, zasedli
si po chvilce kolem kamenu, který byl
za stůl ustanoven a zapálili své doutníky.
Conchita procházela se křovinami a
v myšlenkách dostala se na stezku, která
k zámku vedla a právě zabočila k mí
stečku vysokými houštinami obrostlému.
Sotva však křoviny rozhrnula a krok
učinila—zůstala uleknuta státi; před ní
se klonil uctivě mladý muž—Henri de
Brienne, francouzský adjutant.
,,Nikdo svému osudu neujde,” pravil
ga antně de Brienne, ,,ale lituji toho
srdečně, že má přítomnost Vám idylické
toto jitro zkazila,” a pokročil k odchodu.
,,Nechtěla jsem Váš klid rušiti, sennore,” pravila chladně a s hlasem tře
soucím, který Henrimu neušel a chuti
dodal, by zůstal státi, aby pohleděl v
oživené, velekrúsné tahy obličeje jejího.
„Naopak chci Vás o několik slov pro
šiti, sennore,” pokračovala ostýchavě,
,,nenalézám jinde vhodné příležitosti.”
Náhlá červeň zbarvila tváře Francouze
a jen se uctivě uklonil. ,,Tíží mne,”
pravila dále zdlouhavěji a ostýchavěji,
,,že v rukou Vašich nalézá se věc, ku

kteréž nejste oprávněn, kterou jen ne
šťastná náhoda ve Vaší moc zavála. .”
„A kteréž dle úsudku vašeho nejsem
hoden,” přerušil ji Francouz. ,,Míníte
tu růži, sennorito?”
,, Ano, tu růži, kterou žádnému Fran
couzi, žádnému nepříteli vlasti mé ponechati nesmím,”a mladá dáma pozvedla
pyšně hlavu, všecka rozpačitost její byla
zmizela.
,,Pakli ale není ani Francouzem, ani
nepřítelem vlasti vaši, sennorito, kdo
Vás za to prosí,” odpověděl jemně
monsieur de Brienne. ,,Pakli se Vám
přiznám, že mne do Mexika nevedla
touha dobývat, nýbrž mimo nešťastných
jiných poměrů touha o moři, po cizí
zemi, po tropickém nebi—i teď mi ještě·
onu růži odepřete, sennorito?”
Nevyzpytatelný pocit vzbouřil se v
srdci náruživé dívky, boj pekla s nebem.
Oči její zahleděly se na dalekém pohoří.
Kolem rtů a po <>bličeji jejím rozhostil
se výraz netušené blaženosti a radosti —
pak odvrátily se zdlouha zraky její s
božské, krásné přírody a utkvěly ledovitým pohledem na uniformě adjutanta.
„Ani tenkráte ne,” zašeptaly rty její
a sevřely se vzdorovitě.
Tak stáli chvíli mlčky naproti sobě.
„Donno Conchito,” pravil konečně,,
„ponechte mi tu růži; upomínkou na
Vás posvěcena bude mi nejdražší památ
kou.”
„Nemohu,” zněla odpověď. „Smím
růži tu darovati jen muži, kterého mi
luji.”
„A to jest, sennorito?”
„Tím nikdy nebude Francouz, přisány
Bůh,” a hlas, který slova ta pronášel,
pozbyl vší melodické jemnosti.
Adjutant vytáhl ze záňadří tobolku,
třesoucími se prsty rozhrnul ji a podal
švadlou růži v jemný papír zaobalenou
mladé dámě; uklonil se pak a odešel.
Zadumala se.
Veselý smích probudil Conchitu ze
snění.
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Byla to její přítelkyně Rosita, která
s don Miguelem ji hledala.
Schovala rychle růži a šla jim vstříc.
„Již jsem myslela, žes upadla v kou
zla nějakého ducha těchto hor,” mluvila
mladá paní. ,,Zpovídej se, kde jsi byla
a proč jsi tak bledá?”
„Byla jsem zamvšlená a smích váš
mne v prvním okamžení zalekl.”
Klidně zavěsila se v rámě mladé paní
a sestupovala s vrchu. A když po ho
dině do Mexika se vraceli, smála se
jasněji než Rosita. —
Když Conchita druhého dne po ne
pokojném spánku se probudila, přišla k
tomu poznání, že Francouz ten jest do
mýšlivý jako celý jeho národ a že při
jeho včerejším impertinentním vyznání
lásky slabou se ukázala. Jakým právem
smí ji vetřelec milovati?
Ano co ji znepokojovalo a jej ustavič
ně na paměť ji uvádělo, byla zajisté
zlosť, že nebyla včera dosti pyšnou a
hrdou. Rúži uschovala do posledního
šuplíku stolku svého a ač včera večer
sladkým slovům a přísahám don Miguela
naslouchala, nebyla by mu ji za živý
svět dala.
Bála se samoty. Bledý obraz Fran
couze, jak na ní tak vážně—zcela jinak
než don Miguel hledí, pronásledoval ji
a rušil pokoj srdce jejího. Oblekla se
a šla do salonu.
Don Miguel očekával ji a ona necha
la se obejmouti.
Potom vstoupila s ním na balkon;
věděla, že jenerální štáb z denní vyjíždky se v brzku vrátí a chtěla, by její
úhlavní nepřítel, domýšlivý Francouz,
ji po boku don Miguela — jejího snou
bence—spatřil.
Jakmile dupot blížící se kalvakady
uslyšela, vložila vzdorovitě ruku svou
v ruku Miguela, ale srdce tlouklo jí tak
prudce a rty její tak podivně cukaly, že
se musela na snoubence svého podepříti.
Monsieur de Brienne jel kolem, ale
na ni nepohlédnul.

Několik dní na to slavilo se s velkou
pompou zasnoubení její — ve velkých,
krásných očích nevěstiných plál však
děsný oheň, který všecky děsil.
Šla-li do divadla, aneb do jiné spo
lečnosti, hledalo jej všude oko její—ale
nenalézalo.
Tu sklesla na mysli, hleděla tupě na
snoubence svého — ale žádný paprsek
štěstí a blahanerozehřál krásné její tahy.
A přece neměla dosti síly pozeptati se
na něj; nemožno zdálo se jí vyšlo viti
jméno, které plamenným písmem v srdci
jejím vryto bylo.
Růže ležela nepovšimnuta v stolku,
ani Rositě se s ní nepochlubila, bála se jí
dotknou ti—pýcha její byla zlomena.
Strýc její radoval se ze zdaru svých
plánů. Don Miguel sám jí nerozuměl.
Byl spokojen, že jeho lásku trpěla, žé se
naň usmívá, že smí ji v společnosti doprovázeti. Jemu byla žena jen krásnou
hříčkou pro dlouhou chvíli, jemu byla
žena jen krásnou ozdobou domu.
,,Víš-li pak, Conchito,” pravila teta
Pepita, když jednoho večera s ní se po
plné střeše domu procházela a neteř její
zádumčivé na sníh dalekých hor, které
právě posledními paprsky slunečními
zářily, pohlížela. „Víš li pak, že ten
krásný, rusovlasý adjutant již několik
neděl churaví a nejspíše tyto dni s ostat
ními nemocnými důstojníky do Francie
převežen bude?”
„Co je mu?” tázala se Conchita bez
dechu.
,,Má prý ještě od bitvy u Puebly
kulku mezi žebry, kterou dosud ne
vytáhli. Leží ve francouzském lazaretu
a sestra Brigita jej ošetřuje—ona mi to
vše vyprávovala. Byl to ten, mé dítě,
kterým tě Rosita škádlila, protože zved
nul onu růži, kterous při vjezdu Fran
couzů upustila?”
„Možná, nestarám se o ně.”
„Co ti schází, dítě?” ptala se stará
dáma po chvilce, když mladá dívka na
sesli sklesla a se zamlčela.
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„Jsem mdlá až k smrti, tetinko, ji
ného mi neschází. Vyřiď Miguelovi, že
nemohu s ním dnes do opery jiti— jdi
s ním sama, prosím tě.”
„Ale dítě, když jsi nemocna....”
„Nejsem nemocna, teto, jen zemdle
na všemi těmi společnostmi, kde se nu
dím. Chci by ti samotna a spáti- -jiného
nic.”
Teta zavrtěla hlavou; ale Conchita to
přece prosadila, že večer šla teta místo
ní s Miguelem do divadla.
Conchita zůstala se svými myšlénka
mi sama.
On, jehož obraz ze srdce svého vypu
dí ti nemůže», churaví, muž, který ji tak
miluje! A tímto paprskem lásky, kte
rým Bůh i toho nejbídnějšího obdařil,
pohrdala. Byla vinnou, bídnou—musí
vše napraviti, dokud může, dokud jest
čas.
Rychlým krokem vrátila se do svého
pokoje a když po chvilce zahalena v
jednoduchý shawl a jedinou jen služkou
provázena energicky dlouhými ulicemi
kráčela, tu cítila, jak nepokojné srdce
její se tiší.
Tehdejšího času, kdy lazarety nemoc
nými přeplněny byly nebylo to nic div
ného, že dáma nemocného ještě pozdního
času navštívila; tak došla Conchita bez
obtíže až do chodby; zde tázala se po
sestře Brigitě. Tato starší již jeptiška
s udivením pohlížela na mladou, krás
nou avšak bledou dívku.
„Jak se vede Henrimu de Brienne?”
ptala se prosebně Conchita. „Nesu mu
vzkázání.”
„Monsieur de Brienne? Ach, toť
churavý adjutant Bazainův? Jest mu
velmi zle. Pochybuji, že bude moci s
ostatními odplouti.”
„Ale vzkaz ten jest velmi proň důle
žitý; rád a bych. ...”
„Jděte jenk němu, sennorito! Rovná
a připravuje si své věci, chce za každou
podmínkou vrátí ti se k své matce.”
Slza zatřpytila se v očích Conchity.

Byl to velký pokoj, kde Henri de
Brienne bledý na sesli u stolu ležel a v
papírech se přehraboval.
Mladá dívka vkročila tiše do pokoje
a přistoupila až k němu. Nespozoroval ji.
„Monsieur de Brienne,” pravila měk
ce. „Jak doslýchám, chcete zpět do
Francie; přicházím bych — bych se s
Vámi rozloučila.”
Jako ve snu pohleděl Henri dé Brienne
na ni. Šál se jí s hlavy svezl k zemi a
její tmavé, velké oči hleděly naň tak
jemně a tklivě, iako nikdy před tím.
„Vy se chcete se mnou loučiti? Jak
jste dobrá! Děkuji Vám!”
„Chcete mi vše, monsieur de Brienne,
odpu8titi, čím jsem Vám ublížila?”
„Já Vám odpouštěti? Ó, nebylo to
vinnou Vaší, že jsem se Vám musel
kořiti a pakli jste mi dříve neporozuměla—jest nyní tou hodinou vše zapome
nuto a vyrovnáno. Já—ano já jsem
Vám k velkým díkům zavázán!”
Rty jeho se třásly a hubené ruce tr
haly křečovitě papír, který mezi prsty
držel.
Ó tak bídného a sešlého si jej nepřed
stavovala.
Pokročila tiše těsně k němu.
„Nemám ničeho než tuto růži,” a
nyní to byl její hlas, který se třásl.
„Chcete ji přijmouti ode mne a vžiti si
ji do své vlasti co upomínku na mně?”
Zrak jeho hledal zrak její; uchopil
ruce její a těžce oddychuje zvolal:
„Conchito, mně—mně přinášíte růži
tu? Sním? Ó Slitovníku nej vyšší, nedej
mi nyní zemříti! Neřekla jste že růži
tou podarujete jen toho, koho budete
milovati? Bože, Bože, mluvte, Conchito
snad umírám, snad vstoupím již brzy
před soudnou stolici Boží. Jest tato růže
skutečně mou? Sním....?”
Pyšná, sličná dívka klesla před ním
na kolena, položila hlavu svou v tře
soucí se jeho ruce a porosila je proudem
horoucích slzí.
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„Henri, přišla jsem—přinesla jsem
ti svou lásku —vezmi ji s sebou, kam
koliv jdeš! Jsem tvá se vším, co jsem
a mám, živa i mrtva—zde i onde.”
Horoucně ji přitiskl Henri na prsa
svá, oddaně a s nekonečnou láskou od
počívala Conchita na srdci jeho. S ne
sčíslnými polibky, kterými obličej její
pokryl, mísily se slzy, které nemohla
zadržeti.
Ani slova nepromluvil—jen oči jeho
pravily, jak nekonečně ji miluje.
Když se loučila vzal se stolu obraz
paní s vážnými avšak měkkými rysy.
„Má drahá matka, Conchito, vezmi
si ji za upomínku na tuto hodinu!”
Hlava jeho sklesla, oči jeho štěstím
náhlým se zavřely a když krásná dívka
na rozloučení kypré své rty na bledá

ústa jeho tiskla, zašep al jako z blahého
sna: „Kdy pak opět přijdeš, milenko?”
Tiše zavřely se dvéře—hluboce zaha
lila se Conchita v svůj shawl. Nepozo
rována sešla se schodů; na prsou držela
křečovitě obraz matky Henriho.
Nitro její bylo klidno a záře nadpo
zemské lásky osvětlovala ji stezku, kte
rou jednou — tak doufala — se s ním
sejde.

Když se druhého dne probudila, vy
zváněly zvony na hlavním chrámu
umíráčkem.
Henri-ovo srdce přestalo tlouci.
Několik týdnů později vstoupila Con
chita do řádu milosrdných sester. Velké
své jmění však vložila v ruce Benita
Juareza.

HOSPODA V SPESSARTU.
ÚM mého děda nalézal se v malém
městě v Krkonoších u silnice, kte
rá z Drážďan, hlavního města saského,,
přes hory a doly do Cech vede. Malý
ale pověstný tento dům jest nyní v ru
kou jeho syna, otce meh », neb dobrý,
starý děd zemřel již před více než tři
ceti lety.
Dvě malé zahrádky, mezi
kterými vede cesta do domu, byly před
ním a na přední stěně rozprostíral se až
ku střeše jednopatrového toho stavení
starý, růžový keř, jehož přečetné, bílé
květy letního času celé okolí příjemnou
vůní naplňovaly. Můj děd byl chytrý,
rozumný muž, který železnou pílí si
dosti vědomostí nashromáždil a energi
cky proti nesčíslným předsudkům, které
při nedostatečném školním vzdělání u
starších obyvatelů městečka se zahnízdi
ly, bojoval. Nejvíce však brojil proti
každé pověře a vídal jsem ho někdy až
rozkáceného, když se mu vypravovalo o

duchách, strašidlech a jiných nadpřiro
zených věcích, které se tomu neb onomu
v městečku přitrefiti měly. To ovšem
nevadilo, abychom se my děti, vnoučata
děda a několik soudruhů ze sousedství
v podvečer v koutku velké světnice o
třech oknech nesesedíi a sobě tiše zcela
tiše nejhroznější povídky o strašidlech
nevypravovali. Sladká bázeň, která až
husí kůži působí, má pro děti něco pů
vabného a stará Kristina, která déle než
dvacet let u nás sloužila, vypravovala
nám někdy proti všem zákazům svého
pána takové příběhy, že jsme se bezvolně k sobě krčili, abychom strachu
před hroznými strašidly pozbyli.
K častým navštěvovatelům mého
děda patřil starý, hodný pekař, který
pro své zdravé úsudky, rozmanité zku
šenosti a dobré náhledy k nemnoha
přátelům jeho patřil. Jmenovali ho
zkrátka ,,pekařem”, na vlastní jméno
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jeho ,, Kužel” si nikdo ani nezpomněl.
Pamatuji se na něho, jak na zcela sle
pého starce; obchod svůj byl již dávno
svému synu přenechal, sám pak odpole
dne a večer chodil na návštěvy, při
čemž jeho vnouče ho vodilo. Rádi jsme
vídali starce toho, vybíhali mu vstříc a
vítali ho s takým jásotem, že sotva mohl
pokročiti.
Dovedl se však také u nás učiniti
oblíbeným, uměl vy pravo váti o svých
cestách, cizích městech a zemích, avšak
hlavně vábily nás také kapsy jeho ka
bátu, v kterých poklady pro nás skrýval.
Když jsme ho pak na zvyklé místo u
okna dovedli, sám pak dýmku si nacpal
a my horempádem hořící fidibus mu
přinesli, nastal okamžik, kdy pekař z
hlubokosti svých šosů každému z nás
dárek vynesl.
Nevadilo nám, že v téže kapse odpo
čívala obrovská piksla (tabatěrka) a mo
drý šátek na nos. Mezitím co děd a
babička hosta vítali a ho šálkem kávy
uctili, pojídali jsme obdržené lahůdky a
jakmile poslední kousek perníku sněden
byl, usedli jsme kol slepého starce a
mučili a trápili ho tak dlouho, až začal
povídati. Málo kdy však jsme prosili
dlouho, neb starému muži stalo se sa
motnému zvykem s námi se obírati.
Děd a babička šli po svém. Jednoho
drsného dne zimního seděli jsme u okna
a malovali před námi ležící výkresy.
Stmívalo se již, že jsem ani barev rozeznati nemohl a jak jsem druhého dne
s hrůzou shledal koně na modro obarvil.
Tiše, v hustých ale chumáčích padal
sníh, lidé, kteří podél zahradního plotu
kráčeli, podobali se pohybujícím se pa
nákům sněhovým a saně brázdily po
nedaleké silnici hluboce stříbrný sníh.
Děd seděl ve své jizbě s jedním známým
u šachu, při čemž jsme ho vytrhovati
nesměli, babička odešla k nemocnému
a tak jsme byli postaveni pod autoritu
staré Kristiny, která ovšem naše sem
tam vypuknuvší nezpůsoby ukrotiti ne

mohla. Najednou vykřikl radostně bra
tranec Gustav; zraky naše sledovaly
jeho napřaženou ruku a vskutku—kolem
plotu zatáčel k nám starý přítel pode
přen o rámě svého vnuka.
Přišel v pravý čas!
Jako puštěná smečka hnali jsme se
před dvéře po úzké cestě, která obě za
hrady dělila. Padali jsme do hluboké
ho sněhu, avšak přes všecky tyto pře
kážky dorazili jsme konečně k němu a
to s takovou silou, že jsme ho skorém
porazili.
Gustav vrhl jako náhodou zkoumavý
pohled na šosy a nalezl je naplněné.
Dříve než jindy zmizely u nás dárky
štědrého starce. Cekali jsme toužebně
na nějakou povídku.
Byli jsme dnes sami mezi sebou, na
stalá trna, praskot ohně ve velikých ka
mnech, jehož záře rozličné ohnivé obraz
ce na podlaze tvořila. Divoký rej
sněhových vloček za sklem naladily nás
k pohádce o strašidlech. Avšak znali
jsme u věci té náhledy našeho otcov
ského přítele a jen po tichu nabádal
jeden druhého, by podobný návrh učinil.
,,Vypravujte nám dnes o strašidle!”
zvolal neočekávaně náš soused Jiří,
vtipný to chlapec, v kterémž bych byl
tolik zmužilosti nehledal—a jedním hla
sem secundovali jsme odvážnému mluv
čímu.
,,Ano, ano, o strašidlech!” křičeli
jsme jednohlasně, lezli se všech stran
na starého pekaře, hladili mu tváře a
nedali mu pokoje, až jsme v lahodném
úsměvu jeho vyčetli splnění naši prosby.
,,Pohádku o strašidlech, o duchách
chcete slvšeti a přece víte, že nejsou
duchové, aspoň ne takoví, kteří lidem
jsou viditelní,” pokračoval 8 vocalním
hlasem, neb přes neštěstí slepoty své
zůstal nezdolně veselým.
Mlčeli jsme—žádný se neozýval proti
slovům jeho.
,,Nu,” pokračoval po chvilce pekař,
podávaje vnukovi vykouřenou dýmku,
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aby ji nacpal, ,,právě mi připadá tako
vý příběh ak tomu dosti hrozný. Ručím
za to, že se skutečně udál, sám jsem jej
zažil.”
To byla voda na náš mlýn, usedli
jsme si hustěji kolem něho a pak začal:
,,Vypravoval jsem vám již častěji o
svých cestách na zkušenou, jak jsem
prošel severní a západní Německo, co
jsem viděl a zkusil. V mnohých mě
stečkách jsem pracoval, s naším řeme
slem projde se celým světem a jisti mu
sejí lidé všude na severu i poledníku.
Eskimák peče si svůj chléb jako Zulukafr, každý svým spůsobem; pekařství
jest nejhlavnější řemeslo na světě a chléb
nejzdravější pokrm. Proto stojí již v
Otčenáši: ,,Chléb náš vezdejší dej nám
dnes” o mne není tam ničeho psáno.
Již tři leta byl jsem v cizině a pracoval
právě v Acliách, když jsem od své
ho otce dostal p3aní, abych se vrátil
domů, jeho v řemesle podporoval a po
roce převzal. Bylo mi to vhod, seznal
jsem dosti světa a toužil již po domově
po pokojném a spořádaném životu.
Měl jsem dosti peněz uspořeno, vy
měnil jsem si je v zlato a nosil v kožené
taštičce na holých prsou. Abych měl
na běžné vydaje, dal jsem si do pasu ně
kolik tolarů, které telidáž žádnému ce
stujícímu řemeslníku nescházely.
Věděl jsem již napřed, že sotva kdy
již na větší cestu se vydám a proto jsem
se nevracel rovnou cestou domů, nýbrž
krajinami, kde bylo čeho shlédnouti.
Nezáleželo na tom, zdali o několik tý
dnů přijdu dříve domů.
Byl to krásný den v září, když jsem
zeleným údolím Spessartu silnicí plnou
prachu vykračoval. Na obou stranách
vystupovaly tmavé bory a vůně prysky
řice naplňovala vzduch posilujícím aromem. Malý potůček podél silnice brčel
skotačivě vedle mne, jakoby o své do
movině ve vysokém Spessartu vypravo
val. Ani větérku nebylo a jen někdy
přeletěli špačkové silnicí.

Tu najednou zaslechnu zvláštní lomoz
jakoby z daleka vůz brčel. Bezděčně
pohlednu k obloze a spozoruji, že se
blíží bouřka. Černomodrá mračna vy
stupují, hřmění Se blíží a vichr lomcuje
starými jedlemi.
Hluboká tma, která zabalila celé
údolí, ukazovala vždy větší hustotu
mraků a brzy vypukla bouře, jaké jsem
dosud nezažil. Blesk zábleskem, rachot
hromu sesílený mnohonásobnou ozvěnou
prorážel nebesa, déšť se lil a malý po
tůček změnil se v krátce v prudký, šu
mící proud.
Stav můj nebyl k závidění; promočen
až na košili, skoro oslepen stálými
blesky kráčel jsem v dešti dále. K nejbližšímu místu, cíli mé dnešní chůze,
byly ještě as dvě hodiny a na liduprázné silnici nemohl jsem v nějaký povoz
doufati. Nebylo mi jiného než jiti dále.
Šel jsem as půl hodiny, když se údolí
šířilo a silnice v hustý, tmavý les zabočovala. Bouře sice již se vzdálila, avšak
neustále pršelo, že rád jsem tomu, že
dostihnu lesa a tak aspoň jakés ochrany.
Najednou spozoruji mezi stromy jakousi
zář a brzy i domek, který zde na křižo
vatce dvou silnic stál. Radostně jsem
se přiblížil a shledal, že jest to hospoda
lesní krčma, jaké onoho času u osamě
lých silnic stávaly.
Zmoklý vstoupím v nízkou šenkovnu,
kde jsem k svému velkému podivení
četnou společnost nalezl. Hospodský
rozdělal v kamnech veliký oheň, aby
hosté zmoklé své šaty osušili a hosté
seděli většinou bez kabátů. Byli to ob
chodníci, dřevaři, myslivci, ano i něko
lik zámožných cestujících kupců; nepo
hodou v šenkovnu zahnáni seděli tu
hovoříce a kouříce v suchu. Vzduch se
byl bouřkou ochladil, tak že sálající
teplo z kamen nám příjemno bylo.
Óděv maje slušný, posadil jsem se
ke stolu k cizincům.
Brzy jsme se seznámili. Zodpovídalo
se odkud a kam jakož i pohovořeno o
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strastech a nehodách, které nás povsta
lou bouří stihly.
Frankfurtský jeden kupec byl u veli
kém nebezpečí; kůň, který mu malý
vozík se vzorky táhl, splašil se, tak že
vozík se převrhl a kufry v bláto vypad
ly. Teprv pomocí dvou dřevařů, kteří
náhodou k tomu přišli, podařilo se mu
vozík opět posta viti; naštěstí nebylo ani
vozíku ani koni ublíženo, jen jeden vak
byl roztříštěn. „Bylo to počasí, jako
by se byli všickni zlí duchové podzemní
sešli,” končil kupec svůj příběh.
,,K smíchu!” ozval se hlas v nejtma
vějším koutu světnice, ,,takové počasí
není ani strašidlům vhod, ta se scházejí
raději za jasných nocí na křižovatkách
neb v zbořeninách klášterů a hradů.”
Všichni jsme se ohledli po nezvaném
řečníku, ktetý jaksi drzým spůsobem v
hovor náš se vmíchal. Byla to divná,
dobrodružná postava, která si tiché,
tmavé ono místečko byla vyhledala —
žádný jí dosud nespozoroval.
Již oblek jeho naplnil nás podivením.
Špičatý, černý plstěný klobouk se širókou střechou pokrýval hlavu s hustými
černými vlasy. Štětinatá skorém přes
nos sbíhající obočí, dlouhé svislé kníry
dodávaly cizinci nátěru cizinského, ale
také divokého. Vše to bylo ještě zvý
šeno snědou barvou tváří a nápadným
oblekem. Jakási kazajka z černého sa
metu objímala tělo svrchní — obsazena
napřed dvěma řadami stříbrných knoflí
ků. Límec byl propleten zlatými šňů
rami. Okolo krku měl červený šátek.
Červený pas objímal boky jeho—noha
vice byly černé. Žádný z nás nevyznal
se v kroji cizincově a udiveni pohlíželi
jsme naň.
,,Jak to přijde, že jest vám řeč tohoto
pána směšná?” odpověděl konečně sou
sed kupce cizinci. ,,Ostatně zdáte se
býti s duchy známým, když tak určitě
tvrdíte, jaké počasí jim k duhu jde;
snad nám také laskavě povíte, kde se
nej raději zdržují.”

Byl to mladík, který se takto cizinci
posmíval. Zvláštní přízvuk v řeči jehodokazoval, že jest též cizincem —a žlu
tavá pleť poukazovala na původ italský.
Z chytrých jeho očí a z vysokého čela
bylo lze souditi na neobyčejné duševní
schopnosti.
Muž v koutku, který, jak mi lesník
vedle mne sdělil, byl cikánem, povstal
v celé své výši a pohledl pohrdavě na
svého protivníka.
„Kdybyste nebyl tak mlád jako vše
tečný, naučil bych vás brzy, jak se má
se mnou mluviti, mladíku!” zvolal hro
zivě silným hlasem. „Jsou tajnosti v
přírodě, které rozřešiti jest největší úlo
hou vědy.”
Mladík u našeho stolu vypukl v posupný smích, který cizince ještě více
dráždil.
„Úlohou vědy?” zvolal se smíchem,
přisám Bůh, studoval jsem šest latin
ských škol a čtyry leta· na universitě ale
o takovém nesmyslu jsem dosud nesly
šel. Snad jste konečně sám takovým
zaklínačem duchů?”
Cizinec přistoupil ke stolu. Oči jeho
zářily tajuplným ohněm, hlas jeho zněl
dutě a hluboce, když odpověděl: „Tři
jest svaté číslo; v něm jest vše obsaženo,
co bylo, jest a bude. Nadpozemčané
poslouchají mého pokynu, když je jmé
nem svaté tři volám.”
Pronesl to vážným, slavnostním hla
sem, že bezděčně jsem k němu úctu
pocítil. Mladý učenec zasmál se opět.
,,S takovou tajuplnou žvatlaninou
mne nenaženete strachu, ctihodný čaro
dějníku!” zvolal, „aniž se dám nějaký
mi eskamotérskými kousky přesvědčiti.
Co chci, jsou důkazy, jste-li ve spojení
s duchy nebude vám za těžko nezvratné
důkazy podati ”
Bylo mi až úzko z řeči mladíka, který
tak dle mého náhledu odvážlivě mluvil.
Očekával jsem výbuch prudkého výstu
pu, neb cizinec předčil svého protivníka
velikostí i silou. Ku podivu zůstal muž
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ten chladným, pokojně odepjal svůj čer
vený opasek a vyňal z něho plný váček,
který hodil na stůl, až peníze zařinčely.
„Chcete-li míti důkazy—dobře, máte
je míti!” pravil pevným hlasem. „V
tomto váčku jest třicet tolarů, jsou vaše
pakli vás nepřesvědčím. Vysaďte stej
ný obnos, který propadne, pakli sama
sebe za přesvědčeného uznáte. Bude
vám to dobrým ponaučením, mladíku,
byste si podruhé svá slova lépe roz
vážil.”
Mladík zvážněl a pohlížel smutně na
váček. Potom odpověděl truchlivě:
,,Lehce mi můžete takové nabídnutí
učiniti, víte dobře, že mladý právník,
který právě universitu opustil, nevládne
tolika penězi. Sto tolarů bych vsadil,
kdybych je měl, byly by mi jisté, jako
vašich třicet.”
Cizinec kráčel sem a tam. ,,K zkoušce
takové patří odvážlivost,” pravil úsměšně, ,,kdo se bojí, ať se nechlubí.”
Tmavá červeň rozhořčení vstoupila v
bledé tváře mladíka. Prohledal všecky
své kapsy a položil celé své jmění, as
tři tolary na stôl. „Jste s tím spoko
jen?” zvolal na zaklínače. Tento pohr
dlivě pokrčil rameny.
S napjatou pozorností sledovali jsme
všickni jejich hovor a každý by se byl
rád výsledku dočkal; překážela jen otáz
ka peněz.
Kupec, jehož vozík dnes se převrhl,
učinil počátek; položil pět·tolarů k třem
tolarům mladého právníka, následoval
jsem ho a brzy leželo před mladíkem
třicet tolarů, který peníze shrábl a se
sáčkem cikánovým,do kapsy strčil.
,,Děkuji vám, pánové,” pravil k nám,
kteří jsme peníze ty složili. „Preuka
zujete vědě velikou službu a pomůžete
strhnou ti škrabošku s tajuplného hokuspokusu. Za hodinku vám peníze vrátím.
Pane čarodějníku, jsem připraven!”
„Máte dosti zmužilosti, mladíku?”
ptal se ještě jednou varujícím hlasem
cizinec, „ještě jest čas!”

„V mém domě netrpím takové bez
božné věci,” vmísil se v hovor hospod
ský, „chcete-li však v zahradním domku
duchy zaklínati, nemám ničeho proti
tomu.”
„Ku předu!” zvolal kandidát, „pá
nové, kteří ty peníze složili, buďtež
svědky mého vítězství!”
Starý náš vyprávěč se zamlčel. Došla
mu dýmka a nadarmo se namáhal oheň
v ní rozdmýchati. Přinesli jsme hořící
fidibus a při tom jsme spozorovali, že
stará Kristina byla tiše vešla a povídkou
tou byla celá unešená. Sesedli jsme si
v starém pořádku kolem starce a naslou
chali s utajeným dechem pokračování
hrůzyplné té události.
„Když jsme vstoupili v zahradu, byla
již noc. Déšť i bouře odtáhly, ale na
nebi visely černé mraky. Hospodský
nám propůjčil svítilnu a ukázal místo,
kde se mělo zaklínání zkoušeti. Bvl
to malý dřevěný domek se dveřmi a s
jedním oknem; stál na uměle způsobe
ném pahrbku prostřed několika topolů,
které se mi obrovskými strašidly býti
zdály.
Pomocí svítilny prohledal mladý
právník námi doprovázen všecky kouty
domku, jehož vnitřek z jedné místnosti
pozůstával. Několik stolic a stůl byl
veškerý nábytek, že o nějaké skrýši
nemohla býti ani řeč. Též i okolí dom
ku prohledali jsme, ale ničeho nenalezli,
co by prozrazovalo nějakou spolučinn st
třetího.
„Zůstaňte zde před domkem,” poru
čil nám cizinec a dejte dobře pozor, co
se uvnitř stane.” Obráti v se k mladíku
dodal: „Jmenujte mi nebožtíka, jehož
ducha chcete viděti.”
„Ukažte mi mého přítele, študenta
Vroubka, který před dvěma lety v sou
boji padl,” odpověděl tento.
Nastala pomlčka—zaklínač pohlížel
upřeně k zemi. Když konečně pohledl
vzhůru, měly zraky jeho takový démo
nický výraz, že jsem se zachvěl.

89

,,Vstupte!” pravil mladíku. Tento
uposlechl. Zaklínač zůstal s námi venku
a zavřel dvéře. Zhasl svítilnu a posta
vil se k onomu oknu, tak že jsme přes
veškerou tmu jeho počínání pozorovati
mohli. Obstoupli jsme ovšem v jakési
vzdálenosti ostatní část domku, ale do
sti blízko, bychom každé slůvko pronešené v domku zaslechli. Přiznávám se,
že mi srdce nepokojně tlouklo a jak
myslím, nedělo se druhým lépe.
„Máte dosti odvahy, mladíku?” ptal
se ještě jednou zaklinač hlasem, jehož
strašný zvuk mne polekal.
„Neznám strachu/’ zavznělo zevnitř.
Zaklínač položil ruce na své čelo a
zamručel třikráte jméno „Vroubek”;
pak obešel třikráte volným krokem do
mek a vyrážel ze sebe tiše a rychle
rozličná nesrozumitelná slova.
Najednou vrhl se k zemi, až se čelem
půdy dotýkal a křičel v cizí řeči zaklí
nací formuli, z níž i jméno Vroubka
zaznívalo. Když pak povstal, setřel si
z tváří pot. Obličej jeho byl tak bledý
že se zdál podobati se mŕtvole.
„Co vidíte, mladíku?” ptal se cikán
oknem
„Jakousi namodralou záři v jednom
koutku světnice,” zněla odpověď.
Cítil jsem, jak mi vlasy vstávají, však
i blíže stojící hosté byli rozčileni.
Zaklínač stáhl si široký svůj klobouk
hluboko do obličeje, opět mručel nesro
zumitelná slova a kroutil sebou jako v
křečích. Pak začal mluviti hlasitěji až
konečně se podobal zvuk jeho hlasu
vytí šakalovu. Na mne vystoupil smr
telný pot. Po chvilce přešel hrozný
ten záchvat; opět přistoupil cikán k
oknu a zvolal hlasem hrobovým:
„Co vidíte nyní?”
„Záře nabývá podoby lidské,” odpo
vídal tázaný hlasem plným úzkosti.
Byla to náhoda—byl to následek zaklídání—v okamžiku tom přeletěly dvě
sovy, které přetichými rozmachy svých
křídel, svým pronikavým houkáním náš

strach zvětšily. Proklínali jsme svou
odvážlivost, svou všetečnost poznati taj
nosti
duchů.
*
v
Čarodějník počal opět: „Vidím tři
hroby otevřené,” mluvil zdlouha a hlu
bokým hlasem a roztáhl křečovitě své
ruce, jako by něco chytal. „Prostřední
obývá hledaný. Vystup, vystup, vystup
—jmenem svaté tři.”
Z domku zaslechli jsme nyní lomoz a
hluk, jakoby někdo stoly a stolice kácel.
Zaklínač se třásl. Mladý právník pak
vykřikl hlasem hrozným a duši proni
kajícím:
„Jest to on, jest to Vroubek se smr
telnou ránou na prsou, blíží se ke mně,
vztahuje po mně ruce—pomoc, pomoc!”
Stáli jsme jako omráčeni, ani slova
schopni. Strach nás zbavil vší vlády.
Tu přistoupil zaklínač k nám a s po
zdviženou pravicí volal: „Zachraňte ho,
toho nešťastníka, dokud není pozdě!”
Pak kráčel tiše v tmavou noc.
Otvírali jsme dvéře, bychom nešťast
níku k pomoci přispěli, však dvéře
byly zamčeny, klíč stáhnut; vyvrátili
jsme je tedy mocí.
V tom okamžiku vyrazil proti nám
mladík, odhodil nejbližší, kteří toho ne
tušili, silným svým ramenem stranou a
skřikem: „Běda, běda, chce se na mne
pomstíti, že jsem ho v souboji zastřelil!”
zmizel v noční temnotě.
Pekař umlkl, s otevřenými ústy zí
raly jsme my děti k němu a každý si
kryl záda. Nemohli jsme věděti, zdali
za námi nějaký ten duch nestojí. Stará
Kristina tlačila se do koutku a modlila
se s sepjatýma rukama za ochranu do
brých duchů
Kolem rtů starce pohrával však úsměv, který se k vážné naši náladě
pranic nehodil. Jiří promluvil prvý:
„Nešťastný mladík zajisté strachem
zemřel,” pravil lichotivě.
„Pochybuji,” mínil starý náš přítel,
„naopak, myslím, že se po tom namá
hání řádně posilnil.”
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,,Neviděli jste ho více?” tázal jsem se.
Starý slepec zavrtěl hlavou.
,, Nesly šel jsem ničeho více o obou
těch mužích,” doplnil svou povídku.
„Když jsme se vrátili do šenkovny,
mysleli jsme, že tam starého zaklínače
najdeme, avšak ani on ani mladík tu
nebyl. Hovořili jsme o věci té, když
tu kupec zvolal: „U všech černých, kde
pak je mých pět tolarů?” „A mých
pět!” dodal jsem já. „A mé tři!” mínil

třetí a tak dále. To nám otevřelo oči;
stali jsme se obětí dvou prohnaných šíbalů, byli srozumění komedií tou vylá
kali na nás dvacet sedm tolarů! Nu,
dítky, nebyl to krásný příběh o duchu?”
Po tomto jednoduchém vysvětlení
prodloužily se obličeje naše; když jsme
však spatřili, jak stará Kristina kroutíc
hlavou po špičkách odchází, vypukly
jsme v smích a nikdy vícejsme neprosi
li dobrého starce za pohádku o strašidle.

BOUŘLIVÁ.^
NOC
POVÍDKA ZE SEVERNÍHO WISCONSINU.

celý den řádila silná bouře sněhová
a pahorkovitá lesní cesta, v nejpríznivějším svém stavu bídná, stala se do
večera přímo neschůdnou. Přesvědčení
takového museli nabýti alespoň koně vel
kého poštovního povozu, kterýž udržoval
spojení mezi dvěma většími městy wisconsinskými; a když po pracné námaze na
jeden pahorek a s tohoto po druhé straně
zase dolů se dostali a vozka jim dovolil
odpočinouti při úpatí pahorku mnohem
sráznějšího, tu jednomyslně odepřeli hnouti
se třeba jen o krok dále. Nadarmo kočí
proklínal, lichotil a biče užíval. Ani laska
vost ani krutost nespomáhaly a konečně
kůň náruční rozhodnul celou tu záležitost
tím, že si ulehnul do sněhu velmi rozhod
ně a nižádným spůsobem se nedal pohnout
ku povstání.
Kočí, jenž se jmenoval Peters, aneb
líbí-li se vám lépe, Tipsy Bili,—byl stejně
dobře znám pod jedním i druhým jménem
—díval se chvilku na nataženého náručního, na rozloučenou jej upřímně kopnul
a přistoupiv ku dvířkám povozu, vstrčil
do vnitř hlavu. Cestujících bylo jen tré
na počet; sličný pán prostředního věku s
neobyčejně rozhodnou a odhodlanou tváří
oděný v nádherný, kožešinou vroubený ce
stovní kabát; jiný ještě pán, mnohem mlad
ší druhého, rovněž sličný, jemuž se však
mohla vyčítati zženštilost, kdyby se bylo
soudilo podle pečlivé elegance jeho šatu

aneb bělosti rukou, jež však skoro stále
vězely v rukavičkách a konečně pozoru
hodně spanilá dívka, kteráž se zdála býti
v blízkém i důvěrném styku s mladším
pánem, kdežto starší oběma byl cizím.
Tipsy Bili podíval se zvolna z jednoho
z cestujících na druhého a konečný jeho
pohled spočinul na starším pánu.
„Uvízli jsme, kapitáne!” pravil.
„Eh! Ve sněhu že jsme uvízli?” tázal
se pán v kožichu spíše z ostrá, neboť prá
vě podřimoval i byl rozhorlen, že jej kočí
vyburcoval.
„Myslím! „Sam” si ulehnul a ani rarach by mu nepomohl na nohy!”
„A co si počneme?” tázal se pán po
krátké pomlčce.
„Myslím, že musíme pěšky alespoň k
Myrickově chatrči asi půl míle odsud vzdá
lené. Možná, že tam budeme moci zůstati
přes noc, ačkoliv to není hospoda.”
„Půl míle,” zamručela mladá dáma, po
hlednuvši na svého společníka.
„To není možné! Mladá tato dáma ne
může uraziti pěšky půl míle v tomto sně
hu, vozko,” namítal pán poněkud rozhor
lený.
„Může jeti na některém koni, může-li se
udržeti bez sedla a vy můžete použiti dru
hého,” odvětil Peters s úsměvem.
„Co o tom soudíte, Heleno?” tázal se
průvodčí její jaksi pochybovačně, obrátiv
se ku dámě.
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„O to jest dosti dobré pro nás, Arthure;
jak ale vypomohou si tento pán a kočí?”
„Děkuji vám, dámo; nemám však proti
chůzi žádných námitek a myslím, že mohu
totéž říci o kočím. Poněvadž pak jsme
soudruhy v nehodě, dovolte mi, abych se
vám představil jako Jan Rugby z Cincinnati. Jestiť příjemno ví-li člověk jak
jmenovati své spolucestovatele, jmenovitě
v takovém postavení jako jest naše pří
tomné.
,,Zajisté, pane Rugby,” odvětil mladý
muž, na nějž mluvící pohlížel při proná
šení svého jména. „Dovolte, abych opě
toval vaší poklonu. Tato mladá dáma zde
jest slečna Forbesova a mé vlastní jméno
jest Wingate.”
Pan Rugby se poklonil, jak učinila i
slečna Forbesova a Tipsy Bili, jenž malé
té obřadnosti přihlížel s otevřenýma ústama, zamručel:
,,Setkají-li se vznešení lidé, jest vymě
ňování poklon na pořádku.”
A na hlas pravil:
„Myslím, že by bylo dobře, kdybyste
vystoupili a pomohli mně připraviti koně,
aby se mohlo na ně vsednouti. Nepospíšíme-li si, budeme tu ještě zasněženi.”
Návrh ten neminul se účinkem a oba
pánové vyskočili z povozu, brodili se sně
hem k místu, kde Peters rychle vypřáhal
koně, jež se svislými hlavami a z těžká
oddychujíce, trpělivě v osud svůj oddáni
tu stáli. Co pak se Sama dotýkalo, nešťast
né to svoření leželo kde bylo padlo a z póla
již jsouc zasněženo, zdálo sé býti neschop
no povstati.
„Děvče raději ať vsedne na Nancy. Jěst
to nejtišší kun ze všech a vy si můžete
yzíti Sally,” pravil Peters panu Wingatovi, jenž potlačiv svou nevoli nad nesluš
nou zmínkou učiněnou o jeho světici, poky
nul přisvědčivě hlavou a šel promluvit! se
slečnou Forbesovou, mezitím co pan Rug
by probrodiv se okolo na zad povozu, od
vazováním svého kufru se zabýval.
„Co pak to počínáte, kapitáne, volal
Peters. „Vždyť to nemůžete nésti a zde
jest to úplně bezpečné.”
„Já si chci jen něco vyndati, můj milý!”
odvětil pan Rugby klidně a otvíral kufr,
mezitím co Peters a Wingate uvedšeNancy
až ku dveřím povozu, mladé dámě na hřbet
koně pomohli.
„Můžete takto jeti, Heleno?” tázal se
Wingate něžně.

„Ano—dosti dobře. Jste i vy připrave
ni?” tázala se dívka, plaše se ohlednuvši,
aby se přesvědčila, bylo-li spozorováno
stisknutí ruky, jež provázelo otázku tu.
„Vše hotovo!”
A pan Wingate vyšinul se lehce na dru
hého koně, kdežto se Peters zabýval vná
šením koňského přístrojí a houní do vozu.
„Pojďte, kapitáne!” zvolal, dokončiv
práci svou.
„Již jdu!”
„Pojedu na tomto koni,” pravil pan
Rugby.
„Myslíte? To můžete věru již mluviti
o tom, že pojedete na kládě!” zvolal Peters
netrpělivě. „Vsedněte jen zde na tohoto
koně a jeďte s ostatními. Já se již sám
podívám po Samovi. Myslím, že mu po
mohu na nohy i kdybych mu musel kůži
stáhnouti!”
„Toho není zapotřebí, můj muži. S
koňmi se má lépe zacházeti. Vsedněte si
na koně, jejž držíte sám a ukažte ostatním
cestu. Sam a já vás budeme následovati.”
„Dobře, kapitáne, chcete-li tomu; bude
te však muset pěšky za námi—já vám to
předpovídám —a co se koně dotýče,nebudete-li ho moci dostati na nohy, jen ho nechte
ležet—já se pak k němu sám vrátím.”
A z vozu· vystoupil pan Rugby, nesa v
ruce malou plochou červenou skřínku.
„Máte něco cenného, myslím,” prohodil
Tipsy Bili, jenž rád vyslovoval své mínění
bez ohledu na to, líbí-li se to jeho cestují
cím čili nic.
Pan Rugby neodpověděl, nýbrž minuv
kočího, jenž tu stál, drže uzdu třetího koně,
přistoupil k padlému Samovi, jenž se zdál
býti hotov zůstat ležeti, kde byl padl, až
by noc a vzmáhající se zima osud jeho
rozhodly.
Po těchto slovech Tipsy Bili se vyšinul
na koně, jejž dosud byl držel a jel dále,
následován jsa mladým pánem a dámou,
kteří po nějakou dobu byli pohříženi v
šeptem vedenou rozprávku, v jejímž prů
běhu úzkostlivě se ohlíželi po zasněžené
silnici v tu stranu, odkudž byli přijížděli.
Osamotněv, počal pan Rugby odstrafíovati sníh s hlavy a z nozder vysíleného
koně a pak mu nalil něco silné kořalky do
chřtánu. Účinek lihoviny byl okamžitý a
spolu s několika laskavými a povzbuzující
mi slovy i ušlechtilými výkony navrátil
vysílenému koni zase tolik síly a odvahy,
že se zvíře vzmohlo na nohy a slabě řehta
jíc, jako by tázavě okolo sebe se rozhlíželo.
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„Ano, Same, oni nás již předešli a my
se musíme pustiti za nimi jak nejlépe to
půjde,” pravil pan Rugby, pečlivě upravu
je uzdu koňovu a pak hladě jednou rukou
jeho hřívu, vedl jej zvolna dále, mezitím
co Sam ještě jednou zařechtav jako by
souhlas svůj projeviti chtěl, hlavu svou o
rámě svého vůdce si otíral.
„To mému kabátu zrovna neprospěje;
pomůže-li to však tobě, můj příteli, jen se
chutě o mne otírej,” hovořil pan Rugby.
A kůň a muž ubírali se v nejlepší shodě
tímtéž směrem jako jejich soudruzi, kte
rýchž postihli právě když kočí, dosud na
kostnaté své klisně sedě, kopal do dveří
nízkého starého roubeného domku, jenž
stál drobet opodál cesty v mýtině asi akr
půdy v rozloze mající.
„Aj! Tu přicházíte, pane! Jsem věru
rád tomu, že vás zase vidím,” pravil Wingate, když se pan Rugby blížil.
„Děkuji vám. Jest toto domek Myrickův?”
„Tak alespoň Peters praví. Jest to
opravdu místo špatného vzhledu a obzvlá
ště pro dámu nezdá se býti přiměřené,”
odvětil mladý muž tlumeným hlasem.
„Máte pravdu, však lepší než silnice
zasněžená aneb lepší než poštovní povoz
bez koní,” pravil Rugby vesele a usmívaje
se na mladou dívku, jejíž žalostný obličej
a chvějící se rty výmluvně projevovaly její
náhled o postavení, v němž se cestovatelé
octnuli.
„A lepší, Heleno, než to co jest za ná
mi,” pošeptal jí Wingate do ucha.
Líce dívčiny slabě se zardělý i usmála
se na svého milence.
v
„Das to vezmi! Což pak nemůžete již
otevřití, stará čarodějnice?” horlil Tipsy
Bili, kopnuv opětně do dveří, o jichž ote
vření uvnitř ruka jakási se pokoušela.
Sotva že promluvil, zvednuta uvnitř dře
věná závora a Bili, nečekaje déle, vrazil
do vnitř s takovou silou, že by byl porazil
starou ženu, kteráž dveře otevírala.
„Co pak to znamená, paní Myricková?
Což pak nemůžete chuďasa mrznoucího
dříve vpustiti dovnitř?” domlouval jí Pe
ters.
Stařena naň na chvíli se zadívala a pak
upřela nepříjemné černé své oči na jedno
ho člena družiny po druhém, dříve než se
tázala:
„Nuže, Bille, co si přejete nyní, když
jest otevřeno?”

„Kde jest váš syn, stařeno? Není ho tu
někde na blízku?” tázal se Peters, pokou
šeje se o otevření dveří, jež stařena stále
ještě tvrdošíjně držela jen zpola otevřené.
„Co mu chcete?” naléhala ona.
„Musíme tu zůstati dnes přes noc, my
všichni i koně a proto jsem chtěl, aby mi
Joe ukázal, kam mám zavěsti koně.”
„Z toho nebude nic. Máme společnost
a na žádný spůsob vám nemůžeme poskytnouti místa,” odvětila čarodějnice pohr
davě.
„Tu neplatí žádné „nemůžeme”. Poví
dám vám, že tu zůstanu přes noc a tito
lidé také zůstanou.”
Zdálo se, že stařena má sto chutí i na
dále odporovati, však dříve než mohla promluviti, byla odstrčena stranou od téže
osoby, po níž se Peters byl dotazoval.
„Co znamená ta hádka, Bille Peterse?”
tázal se příchozí mrzutě a jeho krví podli
té oči koulely se z jedné strany na druhou.
Prohlížel si příchozích podivným, lakotu
prozrazujícím pohledem.
„Koně mé mi vypověděli službu; starý
vůz uvízl v návězce a proto nás musíte na
každý spůsob nechati přes noc. Bude vám
za to zaplaceno —· nebojte se o to; nejsme
ani žebráci, ani zloději.”
„Ano, dobře vám zaplatíme za poskyt
nuté přístřeší a opravdu nemůžeme ani o
krok dále,” zakročil nyní i pan Wingate.
Muž dosud váhal, ale pan Rugby, jenž
do té chvíle mlčel, předstoupil i řekl pří
větivě :
„Zajisté že nám nemůžete odepříti pří
střeší, dobře věda, že učiniti tak znamenalo
by tolik jako vžiti nám život;” obešel
klidně mrzutého domácího pána, následo
ván jsa svými dvěma soudruhy a Joe s
mrzutým výrazem ve tváři, však bez další
ho projevování nespokojenosti, vyšel vena
pomáhal Petersovi dovésti koně do bídné
stáje.
Když tato práce vykonána a Peters zase
do domku vstoupil, nalezl své cestující
usazené okolo krbu, na němž stařena již
pekla něco vepřoviny a vařila v kotlíku
zemčata. Na druhém konci světnice u ma
lého stolu, na němž stály z póla vyprázd
něné džbány a ležely karty svědčící o po
sledním jejich zaměstnání, seděli dva muži
nepříjemného zevnějšku, majíce klobouky
hluboko na oči stažené. Oba vzbuzovali
málo důvěry.
„Hoj, zde jest ta společnost,” zamručel
Peters, vzpomenuv výmluvy, již stařena
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činila, když žádal za vpuštění. Pohlednul
nedůvěřivě na dva ty muže, kteří po celý
čas ani nevzhlednuvše ani obličeje své neu
kázavše, setrvávali v hovoru šeptem ve
deném.
Odtáhnuvši jiný stůl od stěny, stařena
předložila večeři, když byla dříve pečenou
vepřovinu s omastkem vysypala na plecho
vou mísu, již postavila do prostřed stolu.
Zemčata v slupinách dána na jinou mísu.
Bídná káva v špinavé, neůhledné konvici
podaná, doplňovala večeři.
Ukončivše
takto všechny přípravy, pravila stařena
mrzutě:
„Večeře jest hotova. Můžete přisednout
lidé.”
Cestující celí promrzlí, znavení a hladoví
nalézali se věru v náladě dosti ochotné
vyhověti tomuto pozvání, třeba nebylo
příliš zdvořilé a tak přitáhnuvše ku stolu
židle, na nichž si dosud byli hověli, nave
čeřeli se — slečnu Forbesovu vyjímaje —
pořádně, třeba ne dobře. Stařena skrčivši
se za krb, hověla si nyní po své práci,
s krátkou černou dýmkou v ústech, z níž
unikal zápach, kterýž brzo se mísil s jinými
ošklivými výpary ve světnici převládající
mi, kdežto syn její, navrátiv se ku svým
dvěma soudruhům, chvíli se účastnil v
tiché jejich rozprávce a pak s nimi do stáje
odešel.
„Zůstanou zde ti chlapíci přes noc?” tá
zal se Peters stařeny, když mužové byli
odešli.
„Myslím.”
„Kdo pak jsou?” pokračoval kočí.
„Obchodníci. Neznám jejich jmen.”
„Obchodníci! A v čein pak vlastně ób"
chodují s vámi a s Joe-em, babičko?” tázal
se Peters pohrdavě.
„To není má záležitost a myslím, že ani
vaše ne. Je-li to však vaše záležitost, mů
žete se otázati Joe-a,” odvětila stařena
bezohledně.
„Děkuji, děkuji, babičko, není však třeba
abych se někoho tázal. Dobře již vím: ob
chodujete se zdvořilostí. Doufám, že jste
svou za dobrou cenu prodala, babičko?”
Stařena neuznala jej za hodna žádné
jiné odpovědi než té, že pohrdlivě zachro
chtala a pan Rugby klada několik otázek
týkajících se koní, obrátil pozornost kočí
ho k jinému předmětu a učinil tak konec
Vzniknuvšímu sporu.
Když bylo po večeři a stůl zase na dří
vějším svém místě se nalézal, společnost
naše zase přisedla ku krbu, do nějž Peters

byl naházel všechno dříví, jež se v koutku
nalézalo a celovečerní potřebu krýti mělo.
„Myslím, že by bylo záhodno, abyste
přinesl jiné dříví, když jste se toho odvá
žil,” mručela stařena.
A kočí prohodiv dobromyslně: „Dobře,
dobře, babičko!” vyšel ven a vrátil se po
chvíli s náručí dříví, však i s vážnějším
výrazem v obličeji. Ale nikdo neměl času
všímnouti si tvářnosti kočího, neboť pozornoss očí i uší všech byla věnována panu
Rugbymu, jenž vyprávěl o své vlastní
zkušenosti na stepích sibiřských, kdež byl
napadnut a pronásledován smečkou vlku a
jen s těží životem vyváznul.
Toto vypravování zcela přirozené zavda
lo podnět k podobnému vypravování pana
Wingate-a, jenž sice nezažil, ale četl o do
brodružstvích stejně hrozných, jako bylo
ono jeho spolucestovatele. Potom Peters,
jenž nyní zase nabyl dřívějšího svého po
klidu mysle, vyprávělo rozčilujícím honu
na medvěda konaném v minulé zimě v
tomtéž lese, v němž nyní meškati byli
nuceni a konečně slečnaForbesova ku vy
zvání svého milence vyprávěla o vloupání
se zlodějů do domu jejího otce a o tom,
( jak ona spolu s mladší sestrou, za otce a
bratra, kteří v dobu tu doma nebyli, se
vydávajíce, zahnali lupiče a zachránili ko
řist, již si lupiči ku odnešení už připravili.
Mezitím co dívka vypravovala, dvéře se
zvolna otevřely i vešel Jce, jenž doloudav
se do kouta ku stařeně, usednul a pozorně
naslouchal, mezitím co ohyzdné jeho oči
těkaly z obličeje a postavy jednoho cizince
na druhého.
„Kde že jsou ti chlapíci?” tázal se Pe
ters hlasem tlumeným, když slečna For
besova na chvilku umlkla, aby se zotavila.
„Odjeli do Stillwater. Soudruzi jejich
přijeli pro ně a hrubými saněmi a odvezli
je,” zamručel Joe.
Kočí chvilku jej ostře pozoroval a odpo
věděl pouze významným „Hm!” Pak zalo
živ ruce na prsou a póšinuv židli svou na
zad tak, že široká jeho záda o zeď se opí
raly, pohroužil se v myšlenky, patrně
nemilé a mrzuté.
„Když pak vypravování o loupeži skon
čeno, následoval čilý hovor asi hodinu
trvající a pak slečna Forbesova na své
hodinky pohlednouc, zvolala:
„Můj bože! Pět hodin! Aj, hle, mé
hodinky se zastavily. Jaký čas ukazuji
vaše, Arthure?”
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Pan Wingate vytáhnul hodinky své,
elegantní to francouzský výrobek, skoro
tak pěkný a okázalý jako hodinky slečny
Forbesovy.
„Mé ukazují na devátou—musí však býti
později. Hodinky mé, musím se přiznati,
jsou nespolehlivé. Jak ukazují vaše, pane
Rugby?”
„Právě na půldesátou,” odpověděl otáza
ný, ukazuje ciferník pěkných anglických
hodinek, jejichž bohatá ozdoba nebyla je
dinou jejich znamenitou vlastností.
Když troje hodinky na dřívější své místo
zastrkovány, Peters, aniž by byl hlavou
pohnul, obrátil oči své ku Joe-ovi, jenž
skoro zrovna proti němu. S obličejem zá
lesáka udála se proměna téměř zázračná;
obvyklá, mrzutá jeho lhostejnost ustoupila
výrazu chtivé dravosti, tak že se muž po
dobal spíše dravci hotovícímu se ku skoku
na svm oběť, nežli čemukoliv v lidské
postavě, co Bili Peters v celém svém ži
votě byl viděl. Nepatrně se obrátiv, kočí
přenesl pátravý svůj pohled na obličej
staré ženy, schoulené u krbu a i otužilá
jeho tvář zsinala, když zachytil kočičí po
hled lesklých černých očí stařeny a spozo
roval krutost prozrazující škubání okolo
její tenkých rtů. Pozoroval ji ostře i pak,
když slečna Forbesova s úsměvem k ní se
obráti vši, pravila:
„A nyní, paní Myricková, dovolíte-li,
ráda bych se odebrala na lože. Kde mne
můžete uvelebiti?”
„Můžete použiti mé ložnice hned zde a
oba muži mohou spáti v Joe-ovo, nahoře v
podstřeší,” odvětila stařena s větší slušno
stí než jakou dosud byla dávala na jevo.
„A vy, Peterse, se můžete svalití zde na
zem podle Joe-a—či nemůžete?”
„Myslím,” odvětil kočí suše.
„Pojďte tedy, slečno,” pokračovala žen
ština, v jejíž spůsobech a jednání pojednou
jakýsi úzkostlivý spěch nahražoval dřívější
mrzutou lhostejnost a když nasvěcovala
svíčku u ohně, Peters si všimnul, že se
ruka její tak silně chvěla, že stařena úmysl
svůj s těží provésti mohla.
„Pojďte, slečno, pojďte, slečno,” opa
kovala stařena a dívka -povstavší a se
svými spolucestujícími vesele se rozloučiv
ši, následovala Myrickovou do malé ložni
ce přilehající ku kuchyni—do prostoru to
jen tak velkého, že mohl pojmouti bídnou
postel, velkou skříň a těžkou židli.
„Dala jsem vám na lože něco pokrývek
a prostěradla,” podotkla domácí paní,

stavíc svícen na skříň, kteráž stála v hla
vách u lože. „Já si obyčejně zalezu mezi
pokrývky, myslela jsem ale, že lidé vzne
šení rádi mají na loži prostěradlo.”
„Děkuji vám. Ano, na každý spôsob
mám ráda prostěradlo na loži,” odvětila
slečna Forbesova potlačujíc úsměv, jenž se
jí na rty vkrádal. „Kde ale vy budete
spáti.”
„O, v kuchyni nalézá se palanda, na níž
si mohu vlézti. Joe a Peters se natáhnou
u krbu a vaši mužští půjdou nahoru na
podstřeší.”
„Lituji, že vás zbavuji vašeho lůžka a
doufám, že na palandě nebudete postrádati
obvyklého pohodlí,” pravila slečna For
besova vděčně, v duchu však uvažujíc o
tom, co vlastně palanda jest a vyčkávajíc
chvíle, až bude ponechána o samotě, aby
mohla započíti se svlékáním šatu.
Ale matka Myricková upřela své jiskři
vé zraky na ozdôbky zavěšené ku řetízku
mladé dámy a vztáhnuvši nyní kostnatou
svou ruku po ozdôbkach, zvolala:
„Můj bože! Jak pěkné to věci! Jsou-li
pak skutečné zlaté!”
„O ano!” odvětila slečna Forbesova
chladně a rozhodně, coufajíc před rukou k
ní vztaženou. „Přeji vám nyní dobré noci,
paní Myricková, neboť jsem velmi unave
na ráda bych co nejdříve ulehla.”
„Nevím, co by vás zdržovalo,” zamruče
la stařena nestydatě; vzdor tomu však
uposlechla tak zjevně daného jí pokynu a
opustila bez další poznámky ložnici.
Jakmile osamotněla, bylo první starostí
slečny Forbesové, zabezpečiti dvéře jak
nejlépe bylo možno tím, že založila závoru
kusem dřeva; potom si prohlédla okno a
jakkoliv by ložnice byla potřebovala řád
ného provětrání, byla dívka přece jen
ráda tomu, když učinila seznání, že okno
jest pevně hřebíky zatlučeno. Prostor
neměl žádného jiného otvoru, aniž komínu,
tak že se zdálo, že se sem nemůže vejiti
jinudy než dveřmi a slečna Forbesova
prohlednuvši ještě jednou jednoduché jich
upevnění, nabyla přesvědčení, že se z té
strany nemusí ničeho obávati.
„Nevěděla jsem, že bych mohla býti tak
zbabělou,” zašeptala mezi tím co oči její
přehledly ještě jednou celý prostor; pro
hlédla si potom lože, jež vzdor péci matky
Myrickové bylo tak málo vábivé, že díska
si umínila nesvlékati se, nýbrž uvolniti si
jen šat a ulehnouti tak na lože.
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Přípravy tyto byly právě skončeny a
světlo shasnuto, když praskot žebříkových
schodů a ohlas kroků nahoře, Heleně pro
zradily, že oba její spolucestující do podstřeší se odebrali, kde jim, jak byla slyšela,
vykázáno místo ku spaní. Domněnka její
byla také brzo stvrzena, neboť dívka slyše
la tlumený jejich hovor, i ulehčilo se ji
značně u vědomí, že ochránci jsou na
blízku pro případ, že by pomoci jejich
zapotřebí měla.
Dříve ještě než usnula, slyšela tlumené
hlasy ve vedlejší světnici, když však po
zvolna na víčka její se snášející spánek v
bezvědomost ji ukolébávati počínal, bylo
jí jako by hlasy ty stále více a více se
vzdalovaly, až konečně usnula a zvuky ty
nadobro zanikly.
Jakkoliv se ale slečně Forbesové zdálo,
že tlumený hovor tichnul, byly přece hlasy
ty ještě za hodinu slyšitelný, neboť kočí
Bili Peters, byv vyzván, aby ulehl na
houni u ohně, prohlásil, že ještě nikdy, v
celém svém životě nepociťoval tak málo
ospalosti jako právě dnes a že nepochybně
zůstane po celou noc vzhůru; zároveň po
nechával Joe-ovi lůžko své a prosil jej, aby
se k vůli němu ani chvilku nezdržoval od
spaní. Ale Joe zamruče nějakou odpověď,
kteráž zdvořilou býti a jeho pohostinnosti
ku cti sloužiti měla, vyňal z přístěnku
malou černou láhev, cukr a lžičky a dav
čajový kotlík zase na oheň, přitáhnul stůl
ku krbu a přisednul si k němu. Voda v
kotlíku po nějakou chvíli se ani neozvala;
pak jako by si najednou byla umínila býti
veselou, počala rozpustile zpívati a koneč
ně přetékati. Joe Myrick uchopil se černé
láhve, nalil něco rumu do dvou popraska
ných nádob, přimíchal něco cukru a pak
nalil vařící vody.
Jsa hotov, pohlednul na kočího, jenž
pozoroval všechny tyto přípravy s výrazem
podivné pevnosti, jenž vydával výmluvné
svědectví o tom, jak velké bylo pokušení,
jemuž vzdorovati si umínil.
„Pojďte, Peterse, a vypijte se mnou
jednu -či nechcete?” naléhal Joe s kama
rádstvím, jež se nikterak nesrovnávalo s
mručivou, nevlídnou jeho povahou.
„Ne! Děkuji vám, Joe. Myslím, že pro
jednou se také obejdu bez lihoviny,” od
větil Peters a osušoval si ústa rukávem
kabátu.
Joe vedl nádobu k ústům a učinil po
řádný doušek, postavil ji na stůl a odmlasknul si.

„Dobrá to lihovina na každý spňsob,”
pravil. „Oni hoši, kteří zde byli, když vy
jste přišli,” pravil tlumeným hlasem, „pa
šují také drobet přes hranice kanadské a
od nich jsem ji dostal. Vám to mohu říci,
Bille, rozumí se však, že to musí zůstati
tajné. Myslím, že bych vám mohl také
opatřiti gallon neb dva téhož druhu, kdy
byste si přál.”
Peters váhal. Toto vysvětlení přítomno
sti obou neurvalců v domku Myrickově a
jejich patrná snaha zůstati nepoznánu,
bylo ovšem velmi nemilé a přípustné a
Bili dobře věděl, že se přes hranici v tom
to osamělém a nestřeženém místě mnoho
pašuje. Myrickův srub o samotě stojící
mohl býti vhodným a bezpečným úkrytem
pro pašované zboží a Myrick sám byl podle
toho, aby mohl byti jednatelem takových
lidí. K tomu ku všemu, libovonný výpar
z druhé Joe-ovy přípravy lihoviny, vnikal
Billovi do nozder a ubožák ten přece ne
měl od poledne téhož dne žádnou lihovinu
v ústech. Pravdivá dvě přísloví z krátka
nám poví, co se stalo v průběhu dvou hodin.
„Zena (neb také muž), kteráž váhá, jest
ztracena!” a „První jen krok jest obtížný!”
O dvě hodiny později, mezitím co Hele
nu Forbesovu obletovaly růžové sny dívky
milující, mezitím co její milenec a jeho
soudruh spali spánek mužů znavených,
mezitím co z místa, kde stará žena ležela
černé její oči jiskřily jako oči zmije, hoto
vící se ku uštknutí nepřítele, jejž se obává
a jejž nenávidí, mezitím co Joe, na jehož
zhovadilou povahu žádné množství líhu
nemohlo vykonati znatelný účinek, seděl
blbě a naduřile, na stařenu pohlížeje, me
zitím Tipsy Bili ležel na podlaze na dobro
zpilý a hlasitě chrápaje.
Možná že to byly tyto zvuky, možná
že jakási tíha předtuchy, jež nechala He
lenu Forbesovu probuditi se zrovna v tu
chvíli s pocitem mrazení u srdce a s vý
křikem tetelícím se na rtech, jenž však na
štěstí výrazu nenabyl.
Vzpřímíc se na loži, mladá dívka po
chvíli se rozhlížela okolo sebe, pak se upamatovala, kde se nalézá a snažila se roz
umnou domluvou sebe upokojiti; zrak i
sluch její hleděly postřehnouti nějaké pří
činy pro toto pobouření mysle, mezitím co
bušící srdce a chvějící se údy její prozra
zovaly, že jest připravena na to nejhorší co
se přihoditi může.
Však oči její po rychlém přehlednutí
malého prostoru nenalezly nic strašnějšího
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než pruh světla na jedné straně ložnice,
což dokazovalo, že se na té straně nalézají
dveře a že světnice, do níž tyto vedly,
dosud jest osvětlena. A sluch doplnil
tuto zprávu v ten smysl, že se v sousední
světnici nalézá několik osob rozmlouvají
cích tlumeným hlasem a jiná osoba spící
a silně chrápající. Tyto ckolnosti, ač
koliv samy o sobě nebyly strašný, zdály
se slečně Forbesové býti alespoň podezřelé
a proto slezla opatrně s postele, doplížila
se ku dveřím a pozorně naslouchala. Mlu
vila nyní stará ženština a pravila:
„Povídám vám, hoši, abyste jej vynesli
do stáje. Možná že dojde ku boji a probudí-li se budete míti o jednoho více na
starosti.”
„O ten má už dost, stařeno,” odpověděl
hrubý hlas, provázený kopnutím do něja
kého nevzdorujíčího předmětu a potlače
ným smíchem.
„Tipsy Bili nemohl odolati lihovině, ač
koliv se z počátku stavěl dosti hrdinným,”
dodal jiný hlas. Hned nato ozval se cupot
lidských nohou, odnášejících těžké nějaké
břemeno a zavanutí ostrého vzduchu pro
zrazovalo, že venkovní dveře byly otevřeny.
Obavy její dostoupily nyní vrchole a
Helena úzkostlivě hledala skulinu, kteráž
by byla dosti značnou, aby skrze ní mohla
přehlednouti druhou světnici a sotva že ji
nalezla, viděla, jak se dveře domku zase
otevřely a jak vstoupil Joe Myrick, násle
dován jsa oběma neurvalci, o nichž z večera
se byl vyslovil, že odjeli na saních.
„Tak, stařeno,” pravil jeden z nich, „uložili jsme jej do téhož hnízdečka, v němž
jsme se já a Jakub po dvě hodiny nadarmo
o své zahřátí pokoušeli. Mysleli jsme již,
že Joe pro nás ani nepřijde.”
„Musel jsem čekati, až se Tipsy Bili
opil. Myslím, že čenichal pečínku. A
ostatně, co s nim počneme zítra ráno?”
tázal se Joe.
„Vždyť nemusí již spatřiti rána,” zamru
čel muž, jenž se jmenoval Jakub.
„Ano — není to již věc nebezpečná, když
jsme se rozhodli, že opustíme zdejší kraji
nu a Joe se odhodlal jiti s námi. Třeba
nám jen co nej rýchlej i se zmocniti své ko
řisti, vytáhnout! z kolny sáňky a poněvadž
naše vlastní klisna ochromila, zapřáhnout!
čtyři poštovní koně. Však jim pomůžeme
na nohy, třeba toho Petera nedosáhl—ru
čím vám za to. Potom my tři vsedneme
do saní a stařena si může jiti zase lehnout.
Rozumí se samo sebou, že zítra ráno nebu

de o ničem věděti a ačkoliv z toho třeba bu
dou opletačky, nemohou jí přece nic učinit.
Co nás se dotýče, my do rána budeme na
území královny Viktorie a příští týden
na některém britickém parníku. Myslím,
že to co onen chlapík má ve své malé čer
vené skříňce, více než zaplatí nám převoz.”
„Pravdu máš,” vpadnul mu Jakub do
řeči. „Nenosil by ji stále s sebou, kdyby
neobsahovala drahocenné věci.”
„Přihrádky jeho kufru neobsahovaly
však nic zvláštního,” ujal se zase slova
první. „Věci v kufru mladšího byly dvoj
násob lepší.”
„Tím lépe pro tebe,” mručel Jakub mr
zutě.
„Což pak jsi neměl tu samou příležitost
jako já, blázne?” zvolal jeho soudruh
zlostně. „Chopil jsi se zavazadel bohatého
muže, domýšleje se, že budou nejlepší a
nyní, když jsi zklamán, stále mručíš!”
„A já dostal jsem zavazadla holčice,”
chechtal se Joe Myrick a vytáhnul z kapsy
pouzdro, jež Helena hned poznala jako
svůj majetek: svou skřínku na šperky.
„Myslím, že tu dosti, abych se mohl po
celý svůj život podle libosti šatiti.”
,,Hoj, hochu, ukaž, co se nalézá ve
skříňce,” volali druzí kupíce se okolo Myricka. mezitím co on nasadil dlátko na zá
meček pouzdra, ale s otevřením téhož
otálel.
„Vaše slovo platí, hoši!” zvolal rozhléd
nuv se po svých soudruzích. „Toto jest
má kořist’ a nikdo z vás nemá na ní nároku.
Pamatujte si to!”
„V pořádku, Joe, naše slovo platí,” do
svědčovali ostatní zloději, mezitím co oči
stařeny hltavost prozrazující, každý jejich
pohyb sledovaly?
Helena opatrně odstoupila od dveří a
tisknouc obě své ruce ku spánkům, snažila
se nabýti nadvlády nad svými smysly, tak
aby se mohla rozhodnouti, co by činiti
měla, dříve než bude pozdě.’ Nemohla
déle pochybovati o tom, že zločinci tito
zamýšlí ji i její spolucestující oloupiti,ne-li
dokonce zavražditi. A i kdyby si pan
Rugby a Arthur Wingate byli bývali vě
domi nebezpečí, v němž tanuli, byli přece
jen dva proti třem, nepočítaje k posledněj
ším ani starou čarodějnici, kteráž v rozho
dující chvíli stejně mnoho zla spůsobiti
mohla, jako její spojenci. Domýšlejíc se
však, že spící soudruzi její jsou neozbroje
ni, dívka se obávala, že jsou nadobro ztra
ceni a ubohá již si zoufala. Však jen na
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chvilku; v nejbližším okamžiku počala se
ohlíželi po cestách i prostředcích ku zá
chraně i byla přesvědčena i odhodlána, že
jich musí nalézti. Musela dáti výstrahu
spícím a to bez odkladu, neboť — jak se
cítila býti přesvědčena — nic jiného ne
zdržovalo lupiče od uskutečnění ďábelské
ho jejich úmyslu, než prohlížení šperků a
klenotů obsažených ve skřínce jí uzmuté.
Jak ale měla uskutečniti svůj úmysl?
Přesvědčila se již, že bylo jen jednoho
vchodu a tudíž i jen jednoho východu z její
ložnice a východ ten tvořily dveře, jimiž
aspoň pro první chvíli byla chráněna.
Nebylo tu jiného východu! Ve tmě tapala
mladá dívka okolo sebe, ohmatávala stěny
a zkoušela okénko, ano, pokoušela se i o
pozvednutí jednoho z prken podlahy, do
mýšlejíc se nepochybně, že by mohla pod
lézt pod domkem a i v nebezpečí prozra
zení se vydávajíc, vzbuditi spáče tím, že
by házela z venku kameny do okna pří
střeší.
Prkna podlahy byla pevná, však náhlým
splynutím myšlenek Helena si vzpomněla,
že když pan Rugby a jeho soudruh po pro
storu podstřešním přecházeli, toho si po
všimnula, že jedno prkno nad její hlavou
bylo uvolněné a když jeden z pánů na ně
stoupnul, že se prohouplo tak že myslela,
že již spadne do její ložnice.
Mysl mladé dívky ovládla náhlá odhod
lanost a s rychlostí co nejtišší nalezla židli
postavila ji na postel a vystoupla na židli.
Seznala ihned, že nemůže státi vzpřímena;
ramena její dotýkala se stropu a hlavu mu
sela míti sehnutou na prsa. Držíc se jed
nou rukou židle,hmatala druhou po prknech
stropu a k nemalé své radosti shledala ko
nečně, že jedno z nich pod její nátlakem
povolilo. Postavivši se zrovna pod ně, s
použitím všech svých sil brzo docílila toho
že prkno na jedné straně odšoupla tak da
leko, že mohla povstavším takto otvorem
prostrčili hlavu. Podkroví bylo tmavé i
zavládalo tu ticho jako v hrobě, však me
zitím co Helena váhala, zdržována jsouc
dívčí stydlivostí, zaslechla kročeje na scho
dech a zároveň se jí zdálo jako by někdo
byl z venčí na straně domku přistavil
žebřík. Lupiči chystali se k útoku se dvou
stran a v nejbližším okamžiku slyšela dív
ka, jak někdo opatrně se pokoušel o ote
vření dveří do její ložnice vedoucích.
Helena déle neváhala, nýbrž zvolala
hlasem tlumeným:

„Arthure, Arthure!” a po malé chvilce
zase: „Ó Arthure; probuďte se přece!”
Pravidelné oddychování spáčů bylo jí
jedinou odpovědí — leda že by opatrné ohmatávání okna mohlo býti pokládáno za
odpověď. Výsledek celého nočního dobro
družství závisel nyní od toho, osvědčí-li.
ona aneb lupiči větší rychlost. A Helena
s posledním i křečovitým pokusem se od
razila od židle i vyšvihla se, aniž by sama
věděla jak se to stalo, do výše a octnula
se, vysílena a dechu nemohouc popadnouti,
v podkroví. Tapala okolo sebe a dostávši
se ku posteli, divoce lomcovala oběma
spáči a štkala:
„Procitněte! O procitněte—pro vše na
světě procitněte!”
„Co to? Kdo jest to? Co to znamená?”
zvolal Wingate z póla vyskoče; za ním
ozval se ihned cvakot kohoutků bambitky.
„Já to jsem! Jest to Helena, Arthure..
Nestřílejte po mně, pane Rugby. Oni při
cházejí nás oloupiti a zavražditi — jsou to
tři muži. Poslyšte! Dejte pozor na okno.”
Okno za těch slov opatrně pozvednuto a
hned zase spuštěno.
„Tiše,” šepotal Rugby. „Wingate jste
ozbrojen?”
„Ano! Heleno, ukryjte se za ložem,”
pravil mladý muž rovněž šeptem. V tutéž
chvíli okno znovu vytaženo do výše a záro
veň zvedly se i padací dveře nad schody
do podkroví vedoucími se nalézající. Otvorem tímto nejen že vstupoval Joe Myrick — vnikal sem i proud světla z dola a
při tom spozorovali spolucestující, že oknem leze clo vnitř jiný muž.
„Mám pálit?” šepotal Wingate tázavě.
„Nikoliv—sečkejte,” odvětil Rugby a v
nejbližším okamžiku zvolal jasným, pří
sným hlasem:
„Stůjte! Co žádáte?”
Bícláci, překvapeni tímto neočekávaným
pozdravem, v prvním okamžiku ucoufli
nazpět, však posilováni jsouce vědomím,,
že se nalézají v přesile a domněnkou, že·
cestující nejsou připraveni na zápas, brzo·
zase se vzmužili a Jakub odpověděl vzdo
rovitě:
. „Chceme vaše peníze a vše co má cenu.
Chceme tamto vaši skříňku. Vydejte nám
vše a pustíme vás. N.eučiníte-li nám po
vůli, budeme s vámi brzo hotovi.”
„Pakliže v tu chvíli neopustíte tento
prostor a nenecháte nas i vše co nám ná
leží na pokoji, zastřelím vás jako psa,” od
větil Rugby s chladnokrevností, jakáž
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učinila větší dojem než vyzývavost jeho
protivníka.
Jakub váhal, ale jeho soudruh, jenž jej
tiše nasledoval v podkroví, vrhl se nyní
stejně tiše s nožem v ruce proti mluvčímu
kterýž vyskočil z lože, aby jej uvítal a
vystřeliv, zvolal:
„Palte, Wingate! Vezměte si druhého
na mušku!”
Wingate nečekaje na rozkaz ten, stisk
nul již pero své bambitky a Jakub strašně
vykřiknuv vztekem a bolestí, válel se zra
něný u jeho nohou. V tutéž chvíli Joe
Myrick přiskočiv s pozdviženou sekyrou,
namířil tuto na hlavu Wingate-ovu, kteráž
by jistě bývala rozpoltěna, kdyby mladý
muž nebyl v čas stranou uskočil; současně
vypálil druhou ránu, avšak kule minula
se cílem, za to však Myrick rozehnav se
sekyrou, pozbyl rovnováhy a zavrávoral
do předu. Zachytil se Wingate-a, maje v
úmyslu strhnouti jej s sebou k zemi avšak
mladý muž mohl se pochl ubiti s mnohem
větší silou, než by se mu bylo dle vzhledu
jeho přisuzovalo i mrštil Myrickem tak
prudce o zem, že zůstal omráčen a nehyb
ně ležeti. Jeho přemožitel sotva si od7
dýchnuv, obrátil se na pomoc svému pří
teli, jenž, sedě na pelesti postele, mlčky
se pokoušel o zastavení krve deroucí se z
ošklivé rány na ruce, kdežto muž, jenž
před chvilkou o jeho bezživotí ukládal,
mrtev u jeho nohou ležel, v tom však oka
mžiku vyběhla Helena Forbesova z kout
ku, v němž v zděšení dosud se skrývala i
chtěla obemknouti svýma rukama plížící
se postavu stařeny, kteráž se nepozorová
na přikradla na jeviště zápasu právě když
její syn—jak se domýšlela—mrtev k zemi
sklesl, a zvednuvši se země nůž, chtěla se
vymstíti tím, že se hotovila vraziti vražed
ný nástroj Artliuru Wingate-ovi do zad.
Nůž pozdvižený spuštěn, však nikoliv s
takovým výsledkem jaký stará dračice
očekávala. Mladý muž náhle se obrátiv,
shlédnul, jak nůž zasáhl dívku, která vlast
ní svůj život vydala v šanc, aby jej zachrá
nila a přiskočiv, mohl Helenu již jen
uchrániti pádu k zemi.
„Ó má milko! O má milko!” zvolal,
tiskna ji ku srdci svému a pak obrátě se
se ku stařeně, zvolal s hněvem takovým,
že se mu až slzy draly do očí:
„Ó kdybyste nebyla ženštinou, kdyby
ste nebyla tak starou, usmrtil bych vás,
pozvolna bych vás utrápil.”

„Když ne více, musíme ji alespoň učiniti neškodnou,” zvolal Rugby a strhnuv
si svůj zkrvavený šátek z ruky, svázal jím
ruce stařeny na zad a vzdor jejímu zoufa
lému odporu ji přivázal ku noze od postele.
V tu chvíli bylo slyšeti v dole bušení,
však nikomu nyní nenapadlo věnovati pří
čině hluku toho nějaké pozornosti. Win
gate skláněje se nad bezživotnou postavu
své snoubenky, plakal jako dítě, mezitím
co pan Rugby kvapně otevřev červenou
skřínku, kteráž zavinila tolik neštěstí a
krveprolití, vyňal z ní lahvičku a přidržel
ji dívce k obličeji. Pronikavý zápach
amonia naplnil celý prostor a Rugby pra
vil klidně:
„Jen zmužilost, Wingate. Jsem ranho
jičem dosti schopným. Nemyslím, že jest
mrtva a není-li, jistě ji vyhojím. Sneste
ji dolů, aneb sečkejte, já to sám učiním a
vy mi sneste mou skříňku. Obsahuje mé
lékařské a ranhojičské nástroje, jež bloudi
ti považovali za klenoty, ačkoliv pro mne
v tuto chvíli opravdu mají cenu klenotů.”
Za řeči své pojal dívku něžně do náručí
a snesl ji do přízemí. Když se nalézal na
schodech, bušení, jež se již stalo zuřivým,
náhle umlklo a hlas nějaký zvolal:
„O milí mojí lidé nechtěl jsem vás vše
chny vyburcovati. Však, co jest to?”
„Zraněná žena, pane. Prosím vyražte
tyto dveře. Nalézá se za nimi lože.”
Cizinec, jenž stál v přízemní jizbě, bě
lovlasý starý muž s červeným obličejem a
s výrazem ve tváři, kterýž nasvědčoval
tomu, že muž jest spíše zvyklý rozkazovali
než poslouchati, pohlížel chvilku mlčky
na mluvícího a když pak pohled jeho
utkvěl na dívčí postavě v téhož náručí,
pokročil, aby žádosti vyhověl. Jedno ko
pnutí silné nohy postačovalo: dveře se otevřely a doktor Rugby mohl vejiti a po
ložití bezvědomou na lůžko.”
„Přineste onu svíčku, pane, smím-li pro
šiti a Wingate vy mi podejte mou skřínku,”
rozkazoval lékař chladně a velitelsky jako
generál na bojišti, na němž vítězí.
„Jakže? Kdo že to jest? Wingate!
Ale Helena! Toto přece není Helena?”
A starý pán pojednou jsa vyburcován ze
svého překvapení a rozhorlení uchopil se
svíčky na stole stojící a pospíšiv do lož
nice, posvítil si v zsinalý obličej mladé
dívky. „Můj bože! Jest to Helena! Mé
dítě! Mé dítě!”
A když lékař z ruky svíčku mu vytrhl,
stařec sklesl na lože křečovitě vzlykaje.
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Wingate sám stál zde jako omámený;
oči jeho těkaly z postavy mladé dívky na
postavu starce.
„Pan Forbes!” vyrazil konečně ze sebe.
„Jak sem ale přicházíte?”
„Mladý muži,” zakročil lékař přísným
hlasem, „přejete si, aby dívka tato zůstala
na živu?”
„Nikdo neví, jak vroucně si toho přeji!”
zněla jeho odpověď.
„Pamatujte si tedy, že každé rozechvění
ji může usmrtiti. Je-li tento muž jejím
otcem, odveďte jej a přimějte jej k tomu
aby byl klidný. Pak se vraťte, abyste mi
pomáhal. Každý okamžik skýtá příležitost
ku zachránění mladého života — bude-li
jich mnoho promeškáno, musí to nevyhnu
telně iníti zlé následky.”
Chladná, zřejmá řeč lékařova byla pře
svědčující a Wingate opanovav se, brzo
přiměl vysíleného starce k tomu, že jej
následoval do druhé jizby i mohl jej v
malé chvíli poměrně upokojeného zanechati a navráti ti se k lékaři, jenž byl s to
oznámiti, že rána dívky, ačkoliv hluboká,
nemusí býti zrovna smrtelná.
„A nyní,” vyslovil se lékař o hodinu
později, „můžeme nechati pana Forbesa
na chvilku u jeho dcery a podívati se na
horu na ty chlapíky. Myslím, že mi po
skytnou pěknou příležitost ku praksi se
střelnými ranami.”
. Však lékař Rugby měl v tom ohledu
doznati zklamání. Kromě mrtvoly usmr
ceného neznámého lupiče a spoutané pro
klínající ženy nebylo v podkroví nikoho.
Joe a Jakub unikli a jak se ukázalo, ujeli
s koněm a saněmi, jež zanechal kočí páně
Forbesův venku před srubem, mezitím co
sám vešel do domu, aby se přesvědčil co
se uvnitř děje.
„Co na tom — nechť si upláchli. Ani
jeden ani druhý nezapomene dnešní noci
a pochybuji o tom, že by se s námi ještě
někdy chtěli setkati,” pravil pak doktor.
„Uvolněte stařeně a zítra ráno uložíme
tuto mrtvolu někam do sněhu. Nemyslím,
že by se hodilo, abych jej pytval. A nyní,
Wingate, mi povězte dvěma slovy, kdo vy
všichni jste a co vše to vlastně znamená.”
„Pravíte, že Helena zůstane na živu?”
„Ano, vyslovil jsem se v ten smysl.”
„Abych tedy mluvil zkrátka: Helena
jest jediným dítkem starého muže, jenž
sedí podle ní, zámožného a na odpočinku
se nalézajícího obchodníka z New Yorku.

Já jsem chudičký právník usazený v ma
lém městečku Minnesoty. Miloval jsem
Helenu a ona mne dříve než jsem se ode
bral na západ a když jsem se v minulém
podzimu pro ní navrátil, byla ochotna pro
vázet i mne, ale otec její mi odřekl — měl
pro ní vyhlédnutého lepšího ženicha. Pro
to jsme uprchli a on nás nepochybně pro
následoval. Lituji jen, že jsme se nedali
dříve oddati, neboť pak by nás již nemohl
od sebe odloučiti. Myslím, že se nyní o
to pokusí, shledá však, že jest to podnik
obtížný. Helena jest dívkou věrnou.”
„Však on vás neodloučí od sebe—ba on
se o to ani nepokusí; já tomu nepřipustím,”
pravil doktor Rugby klidně.
Když se Tipsy Bili v následující na to
ráno probudil mezi svými koni v stáji, pře
kvapení jeho neznalo mezí a jevilo se spůsobem hlučným i hrozným proklínáním; a
nebylo věru zmenšeno, když vstoupiv do
srubu, slyšel o událostech minulé noci.
Žádný z jeho posluchačů nebyl připraven
na takový výbuch lítosti nad tím co se
bylo stalo a na jeho sliby dobrého chování
se v budoucnosti.
„Byla to jenom má chyba,” vyčítal si.
„Věděl jsem, že padouši ti obmýšlí nějaké
darebáctví a kdybych byl zůstal střízlivý
— jest to však ponaučení— zpropadeně
dobré ponaučení — a nechť mne ďas za
živa vezme, dostane-li se mi ještě jednou
jediné kapky lihoviny do úst!”
Úřady věnovaly truchlohře v Myrickově
srubu malou pozornost a dopravily staře
nu do chudobince, kdež brzo zemřela.
Helena Forbesova ačkoliv nemohla býti
převežena v lepší, příhodnější místo, ne
trpěla ani nedostatkem pohodlí ani nedo
statkem péče, neboť v tom ohledu otec,
milenec i lékař spolu závodili.
„Mohu, milý doktore, vůbec ještě něco
pro ní učiniti?” tázal se otec lékaře skoro
každodenně až tento jednou odpověděl:
v
„Ano. Řekněte jí, že se smí provdati za
Wingate-a a pošlete pro kněze, aby obřad
vykonal. Pak odejdeme do Minnesoty.”
„Mám tak učiniti? Oblažilo by ji to
opravdu více než cokoliv jiného na zemi?”
tázal se stařec zamyšlen.
„Já vám za to ručím,” odvětil doktor.
„Učiním jak pravíte,” pravil pan Forbes.
A prvé než minul ještě týden, pan a
paní Wingate-ovi, pan Forbes a doktor
Rugby opouštěli srub, v němž byli ztrávili
noc tak hroznou.

ČESKÉ OBRÁZKY Z AMERICKÉ METROPOLE.
NAČRTAL B. BITTNER

1.—Přenáraiiniá láska.
„Zase už láska—to je fádní tliema!”
řekne čtenář broušenější.
„Láska—ach. co jest láska?” vzdych
ne snad citlivá čtenářka, v níž bude
některý zlomyslník hledati několikrát
oklamanou pannu.
„Láska—balí, lepší buchty 8 mákem!”
zamručí snad některý česko-americký
materialista a já — — nebudu se s ni
kým o tomto předmětu hádati. Na mou
duši ne. Láska je fádní, v životě někdy
a v pravidlu obyčejně; láska je — ano,
co je láska? Ptejte se básníka, lékaře,
právníka, bohoslovce—každý vám bude
povídat o lásce něco jiného. A já sám,
ačkoliv už jsem byl několikrát už po uši
zamilován, nemohu s dobrým svědomím
podati vysvětlení tohoto zvláštního du
ševního stavu. Ze jsou pak buchty s
mákem mnohem, mnohem lepší nežli
všelijaká nemastná, neslaná láska, na
to budou zajisté všechny dámy nadšeně
a bez mučení přísahati. S tou pravou,
silnou, věčnou, obrovskou láskou, která
hory přenáší, nedají se buchty sebe lépe
nadívané ani z daleka porovnati. Tako
vou láskou lnuli k sobě Héra a Leander
a taková láska hárala v prsou Franka
Hubáčka. Jinoch tento neplní sice ka
ždou noc přes rozbouřený Bosporhus,
poněvač takovou hloupost v době vi
sutých mostů a četných přívozů nikdo
vyvádět nemusí, ale kdyby byl musel—

já se vsadím oč chcete, že by byl Frank
Hubáček skočil k vůli své Annie do
vařící neb ledové vody, jak by si byla
sama přála. Tak miloval Frank Hubá
ček a proto jsem dal této črtě název:
„Přenáramná láska”.
Laskavý čtenář si teďpomyslí: , ,Nu.
co pak to bylo za hrdinu, tenhle Frank
Hubáček, že tady o něm takovou chválu
píšou?” Já odpovídám pak laskavému
čtenáři neméně laskavě, zkrátka a zře
telně takto: Frank Hubáček byl pupa
řeni čili jak se v New Yorku říká, bunčmachrem u Ottenberga a kroutil tedy
šišky. Už tedy víte, čím byl můj hr
dina? Bunčmachrem. Dobrá — pama
tujte si to dobře pro střejčka příhodu.
Čím byla nebo čí byla Annie, na to se
ani ptát nemusíte. Povím vám to sám.
Annie balila u „pantatínka” Kerbse.
Éeknu-li „balila”, rozumí se samo se
bou, že povinovala doutníky. V New
Yorku se balí čili zahaluje ráno bunč,
než se jde do šapu a v šapu samém se
balí „šundály”- -podle nového systému
osm hodin denně, na hauzíku trochu
déle. —
Čí byla Annie, nepovím, kdybyste
mi koleno vrtali. Jsem, budu a zůstanu
do smrti k dámám diskrétním, aniž
bych bral za to od nich nějaké diškrece.
Jsem tak ctnostným z pouhé a čisté ry
tířskosti. Tuto ctnost má celá naše ro
dina v krvi. Všichni moji strýčkové a
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bratránkové mají ze všech tvorů božích setkali se za ten večer několikrát. Ona
nejradši ženské. D’as ví, čím to je. se líbila jemu, protože byla pěkně štíhlá
Ale nechrne toho. Pravil jsem, že ne a on líbil se jí, protože uměl pěkně tan
povím, čí Annie je a při tom také zů čit. Tak začínají nepochybně všecky
stane. Laskavý čtenář musí se spokojit známosti mezi bunčmachry a cigárnices típá, co ví. Frank Hubáček je nebo mi, nebo mezi cigárníky a bunčmacherbyl bunčmachrem a Ann;eN. balila, to kami. Konce bývají ovšem všelijaké.
jest byla celou, pořádnou cigárnicí. A
Než, pojďme dále.
Když nastala hodina duchů a demasto něco váží. Jen se, prosím, nesmějte!
Čtenář si teď ve své prostodušnosti po kace, spatřil Frank před sebou veselou
myslí: „Oba pracovali při tabáku a tvář s ostrým nosíkem, černýma očkaměli se rádi, to je zcela v pořádku.” ma a perlovými zoubky a — povězme
Jejé, čtenáři, ty jsi hloupičký! To není to bez okolků — porny slil si hned: „Tebe
není v pořádku.—
neb žádnou jinou!”
Cigáruík a bunčAnnie viděla ve
Frankovi dobrotismacher - to je jako
ko, které ji očima
švec a příštipkář,
pohlcuje a byla ta
nebo jako„kmán”
a oficír, to je roz
ké spokojena; ve
díl stavů! A teprve
čeřeli ovšem spole
cigárnice a bunččně a bavili se zna
macbr. Nu, to už
menitě — vlastně
docela nejde. Kdy
bavila se Annie,
Frank pouze po
by si byla Annie
vzala Franka Hu
slouchal, usmíval
báčka, byla by se
se a koukal na ni.
dopustila messallijako na něco, o
čem ucho jeho do
ance zrovna jako
car Alexandr II. s
sud neslyšelo a co
kněžnou Dolgoruoko jeho před tím
kou. To by byla
nikdy nevidělo. rozhodná chyba a
Annie seděla na
ostuda pro rodinu
štěstí vedle veselé
Rev. Edw. McGlynn
Annie, z níž nevy
ho souseda, s nímž
šel ani jeden bunč
se pošťuchávala, za
machr. Že se tato chyba nestala, za to ucho jej tahala atd., tak že neměla času
třeba děkovati pouze vzácné rozšafnosti pozorovati němý úžas Franka Hubáčka.
a opatrnosti, jakou honosila se Annie. Kdyby byla spozorovala výraz jeho obli
Každý očekával loni, že budou šibřin- čeje, byla by si zajisté pomyslila: „Člo
ky newyorského Sokola špatně navští věče, ty jsi zajisté bunčmachr” a Fran
veny. Po celé odpoledne padal s vo kova přenáramná láska mohla býti v
dou smíšený sníh a večer podobaly se zárodku udušena. Avšak osud usoudil
ulice místy malým jezírkům nebo ryb jinak.
Po večeři nepustil Frank Annie té
níčkům a všude po chodníkách byla
roztomilá „čochtanice”. Vzdor tomu měř ani z rukou a k ránu směl ji dopřišlo na šibřinky lidí dost a mezi mas provoditi domů. Přítelkyně a známé
kami nalézali se také Frank Hubáček a Annie počínaly jí záviděti nový „méš”.
Annie N. Telidáž se ještě neznali, ale Frank vypadal dosti slušně a počínal si
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jako člověk, jemuž není zle o dollar.—
Přeskočme v duchu a na papíře ně
kolik týdnů a zajeďme si do výletního
místa Woodside na Long Islandu. Jest
nedělní odpoledne. Slunce není sice
dosud v exstazi, ale hřeje již tak statně,
že proměnilo během několika dní holé
stromy a křoviny v šumící háj. Každý
blázínek ví, že jsou parky k tomu,
aby se tam procházely, hubičkovaly,
objímaly atd. zamilované párky. Les
Woodsideský byl pro tento účel jako
stvořený. Proč—uhodne vtipný čtenář
sám a nevtipného bych nerad kazil.
V ono nedělní odpoledne, o němž
jsem prozatím pouze řekl, „že jest”,
shledáváme Franka a Annie v stinném
ústraní woodsideského lesa. Sedí ve
dle sebe jako dvě koťátka a cosi si vy
pravují. Před tím byli dole v hospodě,
kdež si zatančili a najedli se sandwichó.
a kávy. Teď odpočívají a se smíchem
hovoří. Náhle se Frank zamlčel, pojal
Annie kolem pasu a zeptal se přitlume
ným hlasem:
,,Annie, máte mne ráda?”
„Máte vy mne rád?” odtušila žádné
překvapení ani rozpaky nejevící hezká
děvuška.
„Náramně!”
„Já vás taky náramně!”
V tom něco mlasklo. Zvědavý čtenář
nemusí se ptát, co mlasklo Já mu to
nepovím a ostatně jemu ani mně pranic
po tom není. Po nějaké chvíli vrátí se
Frank s Annie opět do hostince, zatančí
si několikráte a s posledním vlakem
(9 P. M.) vrátí se domů. Večer jest
chládek a každý si tak člověka neprohlíží.
Frank Hubáček byl s touto nedělí
spokojen a my můžeme s ní býti spoko
jeni také, neboť víme, že on Annie a
Annie jeho miluje náramne! Je to ve
liké slovo, ale my nemáme dosud ani
néjmenší příčiny, abychom tomu navlas
nevěřili. Nesmíme soudit, dokud se ne
přesvědčíme.

Ukázal-li jsem již laskavému čtenáři
Woodside, nevím, proč nemohl bych
jej zavěsti do Prospect Parku.
Také Prospect Park jest na Long Is
landu a těší se u mladší generace všech
národů a kmenů neméně chvalné pově
sti než imposantní Centrál Park. Před
tímto má Prospect Park tu přednost, že
vypadá méně dělaně. Stinných stezek,
měkkých pažitů a postranných chodníků
jest ovšem tu i tam nazbyt.
Asi tři neděle později nalézáme Fran
ka Hubáčka a Annie v Prospect Parku
a sice v hodně odlehlé končině, kam
může zabrou8iti pouze dvé tuze silně za
milovaných lidiček. Jsou bezpochyby
tak prudce zabouchnuti, že ani nevědí,
kde se octli. Kdyby je zde viděli lidé,
povstaly by z toho bůhvíjaké řeči čili
klepy. My však (totiž já a trpělivý čte
nář) ani nemuknem o tom, co jsme vi
děli a vyslechnem raději rozprávku obou
milenců.
„Annie, máš mne ještě ráda?”
„Jak pak ne! Moc, vždyť jsi ke mně
tak hodný!”
(Při tom pohlédla Annie maně na
zlatý řetěz, dar to Frankův. Na těžké
náušnice, které pocházely také od něho,
se ovšem podívat nemohla, ale vzpo
mněla na ně.)
„Chtěla bys si mne vzít, Annie?”
„Proč pak ne? Šůr!”
„Kdy pak bychom do toho uhodili?”
„Kdy chceš, Frank, ale já myslím,
že bude nejlíp, počkáme-li do podzimka.
Pak se bude vdávat také Mery, moje
sestra, víš, a můžeme to pak odbýt při
jednom.”
„All rigli. Já se sice nemohu dočkat
ale když to musí být....”
„Nu nedělej si z toho nic, Frank,
pak si všecko vynahradíme.”
A děvuška padla jinochovi kolem
krku a laskala a hubičkovala jej tak
horlivě, že mohl býti mladík v sedmém
nebi. A Frank Hubáček byl také na

-- 103 —

,,To koukáš, co?” odpověděl vesele
práliu ráje a zdálo se mu, že slyší an
Frank. ,,Jo, holečku, takových bunčdělíčky zpívat.”
,, Ejhle, štěstí milujících!” zatouží v machrů, jako jsem já, je u Ottenbeřga
duchu sentimentální čtenářka. Ano, málo!”
Nešťastné slovo „bunčmachrů”! —
ejhle! pravím já — podívejte se na ně
Kdyby byl Frank věděl, jaké následky
dobře, dříve než uprchne.
By každý pochopil, jak náramná byla bude míti jeho vyslovení v zápětí, ra
láska Franka Hubáčka, bunčmachra, ději byl by si jazyk ukousl. Ale bylo
upozorňuji ještě jednou na ty těžké ná už venku a působilo hrozně. Annie vy
ušnice, zlatý řetěz, takové též hodinky křikla, chytla se za hlavu a málem by
a silný rsten, který šťastný milenec k byla omdlela. Rychle odebrala se na
dříve jmenovaným ,,presentůrn” později lůžko a naříkala srdcelomně, že se jí
připojil. Loni vydělávali bunčmachři udělalo zase hůř—zle, tuze zle! Ubohý
Frank stál tu s vy
šest až osm dollarů
třeštěnýma očima,
průměrně. Podni
kl tedy náš Frank
s výrazem hlubo
kého ustrnutí ve
ohromnou oběť, bv
tváři, nejsa slova
si získal náklon
schopen. Později
nost Annie. Než
co bylo mu všecko
vrátil se mu sice
dar řeči, ale Annie
plátno, když byl
toliko bunčmachnedávala na jeho
otázky žádné od
rem!
Až dosud netá
povědi. Jen vzdy
žala se Annie Fran
chala a bědovala.
Srnu ten odcházel
ka na jeho ,,cha
ubohý Frank Hu
rakter”, jak se
báček z bytu své
,,venku u ouřadů
říká”. Věděla, že
nevěsty, ale jak by
patří k její cechu,
byl teprve smuten
ale ani ve snu jí
býval, kdyby byli
nenapadlo, že by
jenom tušil, proč
se mohl tak spůsoudělalo se Annie
J. H. Zukertort.
bný hoch sníží ti k
najednou hůř a že
řemeslu bunčmabyl v bytu své ne
cherskému Náhoda otevřela ji oči a tou věsty naposled! — Druhého dne o ponešťascnou náhodou byl ubohý Frank lednách přinesl neznámý muž Frankovi
Hubáček sám.
do šapu balíček a psaníčko. Balíček ob
Stalo se to takto.
sahoval šperky, jež kdysi zamilovaný
Asi čtyři neděle před umluvenou jinoch své vyvolené daroval. V psaníč
svatbou Annie náhle ochuravěla. Pí ku stála následující slova:
chalo ji na prsou a lékař radil, aby asi
,,Nechci se spouštět s žádným bunččtrnáct dní nechodila do,,šapu”. Frank machrem. Kdybyste měl kus cti v těle,
byl nyní u Anniných rodičů, jak samo nebyl byste se ke mně přitočil, vy je
sebou se rozumí, denním hostem. Jed den podvodný člověče!
Annie N.”
noho dne přišel neobyčejně brzo.
Nebudu líčiti Frankův zármutek a
,,Jé, Frank, ty už jsi dnes hotov?” zoufalost—každý dovede si představit
přivítala jej Annie.
jak ubohému hochovi asi bylo kolem
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srdce. Zde vlastně končí historie opřenáramné lásce Franka Hubáčka. Chci-li
ale bytí úplným, musím ještě něco dodati. A unie vdala se přece v ustano
vený čas, zároveň se svou sestrou. Že
nichem nebyl sice Frank Hubáček ani
jiný bunčmachr, nýbrž kdosi zcela cizí,
jehož my neznáme a o němž ani Annie
mnoho nevěděla. Vzala si jej proto,
aby se vdala. Co na tom divného? Ta
kových sňatků uzavírá se na světě víc,
zvláště v New Yorku. Jak manželství
taková končívají? I to mohu naivnímu
Čtenáři povědět;. Buď uteče po několi
ka letech ona jemu, nebo on jí. Snad
se rozejdou dobrovolně, nebo požádají
soudce o zrušení svazku, který stal se
oběma nesnesitelným. Snad setrvají ko
nečně při sobě a budou si krátit dlouhou
chvíli ,,válkou v míru”, což stává se
nejčastěji. On bude vytloukat! známé i
neznámé hospody a ona bude popíjeti
doma — aby neměl jeden druhému co
vyčítat. Pomalu přijde stáří — smutný
podzim života, bídné šediny! A konec?
Eh, na pohřeb bude vždycky. ...

2,—Vyšinul se.
Zlobil jsem se na sebe zcela upřímně.
Neodvážil jsem se nikdy hrát o větší
obnos, poněvadž jsem věděl dobře, že
jsem v kartech více než slabý. Troufal
jsem si dosud měřiti své karbanické
schopnosti pouze se svým domácím pá
nem a jeho ženou, nebo s některým do
brým jeho známým a mimo ,,šístku”,
-,,a la guerre” a podobné neviňoučké
hry nikdy jsem nezabloudil. Však dnes
sedl jsem na lep starým, prohnaným
„jedníkářům” a dal jsem se ,,ohnout”
o padesát dollarů—to jest o všecky své
úspory. Nepochopuji sám sebe. Jak
jsem se mohl tak zapomenout? A přece
jsem nebyl pivem rozjařen, ba ani mne
nikdo ku hře nepobízel. Návrh na, ,jedníka” vyšel docela ode mne! Jsem hlu
pák, který by zasloužil metlou na ruku.

Což ten škodolibý úsměv starých prak
tikantů, když viděli, že dopouštím se
jedné hloupější chyby za druhou. Věru
stydím se sám za sebe!....
Takové myšlénky vířily niQu hlavou,
když jsem se ubíral počátkem března ti
chou, chladnou jarní nocí s prázdnou
kapsou k svému mládeneckému příbyt
ku. Déšť, který byl po celý večer bez
přestání proudil z oblaků, po půlnoci
ustál a mokré chodníky leskly se v záři
plynových svítilen a elektrického světla
jakoby byly pokryty lakem. Kráčel
jsem od páté východní ulice po ave. A
dolů a nepřál jsem si nic toužebněji, než
abych už mohl horkou svou hlavu zabořiti do peřin a zhostiti se rázem oškli
vých myšlenek. Na rohu čtvrté ulice
jsem se mimoděk zastavil a upjal jsem
pohled na jasně osvětlený krám new
yorským Čechům dobře známého Israe
li ty, který prodával ještě před dvěma
reky kdesi v ulici Houston v hrubém,
špinavém koutu nitě, jehly, knoflíky a
později též košile. Dnes má firma Ja
cobson & Co. dva rozsáhlé krámy a za
městnává asi tucet prodavačů. Podívej
te se v sobotu večer do jich obchodu a
přesvědčíte se, že‘nemohou návalu zá
kazníků stačit. Češi tvoří mezi,.koštymry” Jacobsonovými značné procento.
Tak jest i na robu druhé, páté a šesté
ulice, po celé aveně A a na ave. B. není
jinak. Kdyby pokusil se Čech o zaříze
ní podobného obchodu, udolá jej závisť
jeho vlastních krajanů dříve, než sežene
tolik, aby mohl zaplatiti nájem. Ale žid
— to je něco jiného! Málo jest v New
Yorku Čechů, kteří se domohli jakéhosi
blahobytů a ti jistě z krajanů nezbohat
li.../
Z mého rozjímání vytrhl mne zvuk
tichých kročejů, kterýž se ozval v bez
prostřední mé blízkosti.
Ohledl jsem se a málem byla by mým
rtům uklouzla hlasitá kletba. Přede
mnou stál hubený, zrzavý čahoun, kte
rý se pásl s rozkoší na výrazu mé tváře,
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Vstoupili jsme do hostince a usedli
když jsem vytahoval z kapsy poslední
dollar. Znal jsem toho člověka podle za stůl, na němž ležely náhodou karty.
vidění, nikoliv dle jména a často už mi Staněk chopil se jich tak obratným hma
byla nápad na okolnost, že setkal j>em tem ruky, jako se chápe· kočka myši.
se 8 tímto zrzounem ve všech českých Z tohoto jediného pohybu dalo se souhostincích, do nichž kdy noha moje za diti na virtuosa z povolání.
bloudila. Čahoun stál přede mnou s
„Hoďme si jednou pro žert,” pravil
rukama na zádech založenýma a usmí „přítel” Staněk, míchaje karty. „Proval se. Vlastně smály se pouze jeho hraju-li jednou jedinkrát, budu častovat
oči, důvěrně, přátelsky — tvář měla láhví vína.”
obyčejný výraz: všední, spíše omrzelý
Hráli jsme a po čtvrt hodině přiznal
než vlídný. Hleděli jsme několik oka jsem panu Staňkovi rád, že jest nepře
mžiků na sebe beze slova. Zrzoun pře možitelným ve svých schopnostech.
,, A teď se podí
rušil první mlčení.
vejte, pane B., jak
„Dnes vám neslou
se to dělá,” pravil
žilo štěstí, pane
B.n, řekl klidně;
novopečený „pří
„kdybych já byl
tel” a rozvinul v
mžiku před uža
na vašem místě, já
slým mým zrakem
bych je byl pěkně
tak kouzelnou tak
sebral!”
Neodvětil jsem
tiku, že jsem mi
moděk zvolal: Člo
ničeho a zrzoun po
kračoval:
věče, vy jste čaro
„Vy mne asi
děj!” Rozumí se,
neznáte, pane B.,
že hlavní úlohu 'tu
hrálo „fixlování”.
ale to nic nedělá.
„Tomu se nebu
Já vás znám dobře
a proto můžeme
dete pranic divit,”
býti přátely. Jme
pravil zrzoun na
nuji se Staněk.”
mou nadšenou po
To řka podával
chvalu, „povím-li
mi ruku, kterou já
vám, že jsem měl
Ed. L. Zalinski.
jsem mimoděk přiněkolik let co činit
s falešným i hráči.”
jal·
„Je-li možná, vy že jste....”
„Bylo mi vás dnes líto, pane B.”
„Ba, já byl falešným hráčem sám a
pokračoval můj nový „přítel” v hovoru
„a já jsem si umínil, že vás naučím hrát pak „tajným”. Není na mně znát bý
„jedníka” se všemi karbanickými „kní valé moje řemeslo!”
ry”. Chcete-li, moliu vám dát ještě dnes
Opravdu, vzpomněl-li jsem si na ně
první lekci. Vedle v hostinci je otevře které zvláštní pohyby Staňkovy a jeho
hned pronikavý hned lhostejný pohled,
no do rána.”
Poděkoval jsem „příteli” Staňkovi nemohl jsem upříti, že vypadá čahoun
za jeho dobrou vůlí a přátelskou ochotu poněkud jako poťouchlý nástroj sprave
a prohlásil jsem zároveň, že „jedníka” dlnosti. Obšírné jeho vypravování, plné
podrobností, přesvědčilo mne pak na
do nejdelší smrti už hrát nebudu.
„Nu, tak pojďme aspoň jednu pít, dobro, že sedí vedle mně skutečně bý
valý pražský „Chňap-lap” a sice speci
abychom se tak na sucho nerozešli.”
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alista karbar.ický. „Proč jste nez&stal
na svém místě, když jste byl tak dobře
placen?” tázal jsem se jako mimocho
dem během hovoru.
, ,Eh, to víte, pro hloupost. Jednou
překvapil jsem u zapovězené hazardní
hry nóbl pány a měl jsem poctivý úmy
sl konati svou povinnost. Hrál jsem s
nimi a když poznali kd<> jsem, dali mi
víc za mlčení, nežli bych byl dostal od
,,starého” za mluvení. Na neštěstí byl
mezi pány, které jsem nechal proklouz
nout, neznámý mně kolega, človíček
zcela ,,zelený” a to vyžle mne udalo.
Rozumí se samo sebou, že jsem pocítil
náhle touhu po Americe. Pro bývalé
falešné hráče a degradované ,,tajné”
není Rakousko zemí zaslíbenou.”
„Do čeho jste se pustil zde?”
„Nejprv do pup, což to byla jediná
hloupost, kterou jsem zde vyvedl. Po
znal jsem při pupách mou nynější ženu,
která měla pár dollarů a ten pakatýlek
stal se základem mé neodvislosti, jíž
dodělal jsem se během jediného roku.”
‘„Byl jste zajisté úžasně pracovitým
a železně silným?”
,,Nemohu říci, že bych se byl snad
dřel, ale přemýšlení a trampot stálo
mne to dost. Vrazil jsem z počátku do
obchodu stovku — více jsem nechtěl,
abych v případu nezdaru o všechno ne
přišel. ...”
„Dovolte, do jakého obchodu?”
„Doutníkářského. Dnes zaměstná
vám deset dělníků a co na nich vydě
lám, to ukládám do jednoho centu.”
„Jak to? Vaše domácnost—”
„Spotřeby své rodiny kryju z vedlej
ších příjmů. Doutníkářskou dílnu řídí
žena lépe, než já bych to dovedl a já
mohu tudíž pracovat jinde. Jste zvědav
jakého druhu ty vedlejší příjmy jsou—
vidím vám to na očích. Well, myslím,
že jste rozumný člověk a proto se vám
vv/
sven m.
Zde objednal zrzoun čerstvé nápoje
a přiťuknuv si se mnou, pokračoval ve

svém „confiteor”. „Když jsem přijel
do Soustátí a viděl to plahočení se na
šich krajanů v New Yorku, umínil jsem
si, že musím se stát neodvislým za kaž
dou cenu a v době co možná nejkratší,
i kdybych se měl vrátit k nekalému ře
meslu karbanickému. Také jsem to z
počátku zkusil s tímto „biznysem”, po
zději nezdál se mi však dost bezpečným
a já připadl při pupách na jiný prostře
dek snadného výdělku. Znáte je podle
barvy?”
„Ah, saské losy?”
„Jiné mám také; ani byste neřekl,
jak hloupí jsou zde lidé. Kdybych jim
řekl, že je tahám za nos a dělám z nich
živobytí, nevěřili by mně.”
„Vyhrál už někdo pár stovek?”
„Tu a tam nějaký menší obnos, pro
podráždění chuti. — Člověk musí býti
„koumez”.”
Nyní jsem věděl, proč potlouká se
čahoun stále po Českých hostincích.
Tam hledá nové zákazníky, dodává sta
rým promesy a přijímá od nich peníze.
To děje se ovšem vždycky pouze mezi
čtyřma očima.
„Ano, člověk musí míti v téhle Ame
rice v sobě nutnou porci prohnanosti,
chce-li to k něčemu přivésti. Když jsem
začal doutníkářský obchod, říkali moji
známí: „Ten to nevydrží ani měsíc,
vždyť ani tabáku řádně nerozumí.” A
vydržel jsem to s prospěchem. Musel
jsem však začít opatrně. Kdybych byl
platil dělníkům hned z počátku plnou
mzdu, byl bych za týden na mizině.
Vyhledal jsem tedy takové, kteří již
delší dobu zaháleli a jichž rodiny mřely
hlady. Platil jsem jim polovinu průměr
né mzdy a oni mne za to div ruce nelí
bali. .Člověk musí začít skrovně—”
Od oné doby jsem se s „přítelem”
Stánkem nesetkal, ale nedávno jsem
slyšel, že bude kdesi v Ducht Kills sta
větí svou vlastní dílnu. Tedy i v New
Yorku může se člověk mezi krajany vy
šinout, ale musí býti „koumez”!
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3. — Novinár.

zlaté paprsky do malého pokojíku, kde
Jistý Slovák v 2. východní ulici, kte vládne ,,svátý” klid a ničím nerušené
rý potřeboval k dětem služku, dával ticho.
Vedle v kuchyni chystá žena snídani,
nově prijaté děvušce hned první den,
než do práce odešel, následující nauče ale zavřela dvéře, aby nerušila odpoči
ní: ,,Brafí sa mlíkara, uhlara, též i no nek svého manžela. Na nedaleké věži
odbily hodiny devátou. Ženou v kuchy
vinára.”
Z těchto málo slov jest patrno, že ne ni to náhle trhlo a ona přistoupila opa
požívají v New Yorku ,,novináři” (roz trně k lůžku nenasytného spáče.
Chvíli pohlížela na tu do hnědá opá
uměj roznášeče českých novin) příliš
len
u tvář a svalnatou ruku a pak se
velké vážnosti. Pokud se týká jejich
poměrů, k slabšímu pohlaví, jsou stavěni odvážila k jemnému pronešení jména
na roveň s mlíkaři a uhlíři, což musí mužova: ,,Joe!” Spící však sebou ani
nepohnul. Volání
mí ti patrně svůj
opakovalo se s vět
důvod. Poněvadž
nechci zasahovati
ším důrazem.
,, Joe, vstávej —
do záležitostí deli
už je devět!”
kátních, ponechám
Muž sice sebou
rozluštění této zá
nyní pohnul, patr
hady důvtipu jed
ně však pouze za
notlivých čtenářů a
tím účelem, aby se
načrtnu prostými
obrátil na druhou
rysy, obrázek new
stranu. Žena již
yorského ^noviná
počala ztráceti do
ře z oněch nezapo
menutelných časů,
brý rozmar.
,Vstávej!’ vzkři
kdy byla i ovinářkla téměř, uchopi
ská kooperace v
vši zároveň muže
plném květu.
za rameno. ,Chceš
Mám před oči
zase roznášet až
ma určitou postavu
odpoledne nebo k
a není zajisté třeba
večeru? Co tomu
připojit kní jméno,
Peter Semienovitsch Wannowski.
řeknou
lidé!”
aby byla dotyčná
,,Éeknu, že se
osoba pak od všech
svých známých na první ráz poznána. zlámalo kolo nebo nějaký šroub u presu,”
Přibásnil jsem tu a tam něco, není toho odpovídal polo ze spaní Joe, který jevil
zajisté mnoho a slouží to jen jaksi k za málo chuti opustiti měkké lôžko.
„Což o to,” odtušila žena; ,,lhát vy
okrouhlení celku.
V třetím poschodí nebetyčného tene- umíte všichni výborně- Obelháváte od
mentního domu, v jedné z ulic blíže běratele, ženy i samy sebe!”
Milý Jce sotv i asi slyšel tento bez
,,české Broadwaye”, chrupe na měk
kém lůžku silný muž osmahlé, bujným ohledný útok na čest novinářskou, nebyl
vousem obroubené tváře. Leží klidně by jistě mlčel. Manželská jeho polovice
jako nemluvně a z hlučného oddycho Odešla následkem jeho zamlklosti opět
vání lze souditi, že mu spánek jak nále do kuchyně dohlédnout ke kamnům.
ží chutná. Ranní červencové slunce Asi po půl hodině vrátila se k spáči
vysýlá nedobře zavřenými žaluziemi opět. Tentokráte zatahala jej nelítostně
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za vousy a žahřímala mu do uší: ,,Ze
se nestydíš — hnedle bude deset!”

a přináší honem kouřící se lunč, patrně
něco ostrého, neboť poznamenává: ,,To
Toto zakročení setkalo se s účinkem ti spraví chuť!” Joe pojídá, zapijí a
žá .oucím. Joe vypoulil nejprve oči, když je hotov, podívá se tázavým zra
které vypadaly jaksi zakaleny, pak se kem po ostatních, jako by chtěl říci:
posadil a konečně skočil rychle s postele. ,,Nu, copak dnes nic?” Některá vtipná
Ni slova nemluvě, jal se rychle oblékati hlava uhodla však již jeho myšlénky a
a než bys spočetl patnáct, byl se svou počíná míchat karty.
toiletou hotov. Neměl toho ostatně na
,,Tak, kdo si dnes hodí dardičku?”
sobě mnoho. Lehké spodky, ještě lehčí
Joe je, toť se rozumí, tělem duší pro
kabát a pod ním spodní košili. Nejzají
tuto ušlechtilou hru a ostatní, partnery,
mavější částí jeho obleku byl klobouka
nalezne brzy. Zábava je hnedle v pl
obuv. Klobouk byl buď hodně starý a
ném proudu.
rozbitý, nebo nový za čtvrťák. Na no
Kolem třetí hodiny vypravil se kone
hou měl pravidelně hodně zedrané a
sešrnaťchané boty, které volal v o milo čně náš ,,novinář” z hostince a posílen
srdenství, nebo lehké někdy i vyšívané na těle i na duchu, jal se vykonávati
domácí střevíčky. To řídilo se podle své ,,kulturní poslání”, totiž roznášeti
od domu k domu ranní český list. Do
„novinářova” rozmaru a okolností.
večera byl přece hotov a odběratelé s
Sotva se Joe ustrojil vyrazil ze dveří,
tím v celku byli spokojeni, poněvadž
neodpověděv ani na otázku ženinu,
neznali rychlejší dopravy. Mručel-li tu
chce-li snídani. Nač také snídani v 10
a tam přec některý, odbyl jej,,novinář”
hodin, když bylo lze dostati v každém
žertem. —
poněkud slušném hostinci teplý lunč.
Staré zlaté časy ty tam jsou a více se
Nyní pádí náš ,,novinář” do tiskárny,
nenavrátí.
Šel-li ,,novinář” po ulici,
karnž jej následovat nebudeme, poněvadž
o 1'terární tajemství nestojíme. Víme neminul jednoho krajana bez pozdravu
náhodou, kde začíná jeho ,,round” a nebo veselé poznámky a děvčata bral
můžeme si zajít do nedalekého nárožní za bradu; starším ženám říkal, že by si
ho hostince, kde setkáme se s ním jistě. je hned vzal, kdyby byl vdovcem....
Skutečně: než minulo půl hodiny vstu Novinář byl živou kronikou událostí
puje do dvéří uřícený Joe. V hostinci veřejných, soukromých i rodinných. —
nalézá se asi pět lidí a ti znají jej velmi Pochybujú, že se povedenému novináři
dobře. Proto zavznělo od zadního stolu některá ctihodná matróna v tom ohledu
několikanásobné ,, halo Joe!”, ,,Na zdar vyrovnala. Škoda těch starých zlatých
Joe!” atd. Joe utírá si obličej, z něhož časů, škoda těch veselých novinářů. —
se pot jenjeh lije a usedá za stůl, kdežto NewYork ztratil v nich jednu rázovitou
hosté prohlížejí si zatím noviny. Ho zvláštnost. Budiž tato Črta jejich po
stinský nečeká ani na pokyn příchozího mníkem.

důležité naučení o manželství a nejnovější zkušenosti
o chování se manželu stran íisycké lásky, o těhotenství,
neplodnosti, pohlavních nemocech a j., s navedením, jak napraviti mnohé hříchy a léčit
mnohé pohlavní choroby. Napsal Dr. V. K. Cena jednoho výtisku 50 ct., s poštou 55 ct.
Druhé opravené a rozmnožené vydání. Důležitost této knihy jest všeobecně známa a po
třeba její neocenitelná pro oboje pohlaví, zvláště pro mladé manželé a manželky.
K dostání u Aug. Geringera, 150 západní 12. ulice, roh Clinton ulice, Chicago, 111.
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PODÁVÁ Dr. FRANK. — PŘEKLÁDÁ K. H. B.

V uvážení, jak často se setkáváme s pří

pady otrávení, myslíme, že krátké pojednání
o tomto předmětu bude zajímati naše čtená
ře. Zde chceme pojednati o otrávení několika
nejobecnějšími jedy podávajíce zároveň ja
kých protijedů proti nim dlužno použiti a jak
se más nemocným zacházeti. Však čtenáři
si musí pamatovati, že v žádném případě
otrávení nemají se spolehati na svou vlastní
léčbu, nýbrž vždy mají povolali lékaře, jak
mile se první příznaky otrávení objeví.
Dle pravidel a návodů doleji udaných mají
se říditi pouze než lékař přijde, neb velmi
často se stává, že by bez jakési pomoci ne
mocný lékaře se ani nedočkal, zvláště na
venkově, kde jest pro něho tuze daleko.
Kyselina karbolová, užívá-li se ve velkých
dávkách, působí co dráždivý a žíravý jed.
Jest znám jeden případ, kde následovala
okamžitá smrt muže, který poloopilý vypil
láhev této kyseliny, mysle že jest to kořalka.
Kde smrt okamžitě nenásleduje následkem
požití menší dávky, příznaky jsou: nejdříve
palčivý pocit v ústech, velké nervósní rozči
lení, jež jest brzy následováno známkami
opilosti, ztráta tělesné síly, bezvědomí, zima,
lepkavá kůže, obtížné a rychlé dýchání, zří
telnice v očích súžené a páchnoucí dech.
Následu je-li smrt, často předcházejí prudké
křeče. Mírnější případy otrávení karbolovou
kyselinou následují též při přílišném užívání
ji povrchně, jako do ran, vředů atd. V tako
vých případech hlavním příznakem jest špi
navá jako zakouřená moč. Proti tomuto
jedu není dosud žádný protijed znám. Lé
čení sestává z okamžitých a velkých dávek
olivového oleje (sweet oil), mléka, magnesie
rozpuštěné ve vodě, aneb jiných podobných
alkalických smíšenin, načež se mají též dá
vali prostředky mozek dráždící, jako čpavek
hodně rozředěný v dávkách po půl kávové
lžičce, každých 15 minut, až se vědomí zase
navrátí.
Nerostné kyseliny, s nimiž jest nám nej
častěji zápasit jsou olej vi triolový, voda
fortis a kyselina solná. K těmto možno
připočísti tak zvané smíšené kyseliny, jako
dusičnan kyseliny solné, dusičnan sirnatý a
j., kterých se velmi zhusta v průmyslu a ob
chodu používá a kterých možno co jedů
použiti. Příznaky otrávení těmito kyseli

nami jsou téměř při všech stejné. Nejprvé
pocítí otrávený prudkou palčivou bolest v
ústech, jícnu a žaludku samém, kteráž násle
duje bezprostředně polknutí jedu. Pálení
pak následuje zvedání žaludku a dávení
temnobarevné tekutiny s kusy hlenu a část
kami hlenovité blány, pokrývající místa,
kudy byla tekutina se brala. Vnitřek úst
jest scvrklý a jazyk červený a jaksi zdřevě
nělý, rty černé a oči rudé a lesknoucí se.
Pak následuje velká žízeň, obtíže'v polykání
a dýchání, s jakýmsi chraplavým kašlem.
Tepna bije prudce a kůže jest suchá a horká.
Na to následuje vysílení, tepna bije sice
rychle, ale slabě, kůže vystydne a stane se
lepkavou, na obličeji se zračí úzkostlivý vý
raz, jevící velké utrpení; smrt pak následuje
rychle, však otrávený podrží jasnou mysl až
do konce. Příznaky zde popsané se obyčejně
jeví, kde kyselina dospěla až do žaludku.
Když však až do žaludku nedojde, může to
přece míti osudné následky, spůsobením za
dušení, neb se otvor do prúdušnice zavře
otečením okolních částí. Jsou též známy
případy, kde byly kyseliny vlity jinými otvo
ry do těla, jako k. p. do ucha ve spaní.
Když se otrávený kyselinou pozdraví, přece
obyčejně během dvou roků zemře, násled
kem stažení se jícnu, kudy kyselina tekla.
Neb zde, jako všude jinde, jest zničená lá
tka jícnu jen částečně nahrazena a to ještě
na úkor okolních částí, tak že musí nevy
hnutelně následovat! stažení. V některých
případech byly i pouhé výpary z žíravých
kyselin příčinou smrti, spůsobíce zánět průdušnic a celých plic. Při léčení má se oka
mžitě nemocnému dáti buď magnesie, křída,
španělská běl fwhiting), vápená voda, soda,
neb saleratus smíšený s vodou, aneb lépe s
mlékem a vodou. Ať se už užívá jakéhokoliv
roztoku, má se nemocnému dávati vinná
sklenička roztoku každé tři minuty. Tím
samým časem má nějaký pomocník rozřezati
mýdlo na malé kousky a nemocnému dáti
jich kávovou lžičku s vodou, aneb když jest
v domě měkké mýdlo, má ho as kávovou
lžičku polknout. Nemocný má stále piti
teplou vodu a všeliké šlemovité nápoje jako
odvar z lněného semene neb ječmene, mlé
ko, řídkou polévku z krupice a pod., když
byl požil dostatečné množství protijedu.
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Prípady otrávení lihem, které se stanou
osudnými, stávají se nejvíce mezi dětmi, na
něž působí mámivě. Příznaky jsou krátké,
ale prudké rozčilení, pak následuje ztrnutí,
delirium a úplné bezvědomí, které nezřídka
končívá smrtí. Některé jiné, méně známé
příznaky otrávení liliem jsou někdy pozoro
vány v případech, kdy se užívá velkých dá
vek léků, ve formě tinktur. Ku příkladu
sladká tinktura z rebarbory, která sestává z
velké části též z líhu, se obyčejně považuje
za neškodný lék a nezřídka se ji užívá ve
velkých dávkách. Uzívá-li se dvou uncí
rebarbory, množství líhu v tinktuře pak obsa
ženého rovnalo by se jednomu gillu (i pintu)
kořalky. Nemocní, nevědoucí, že jest v
tinktuře líh, byli by poděšeni účinky léku,
myslíce, že jsou otráveni a nechtěli by uvěřiti že jsou pouze opilí. Vzrostlému člověku
to ani neškodí, ale u slabých díťek to mívá
dosti zlé následky. Takovéto trpící dítko
má se vzít do náručí a hlava jeho držeti pod
pípou vodojemu, aneb pod pumpou obliče
jem dolů a voda se mu nechá na hlavu tak
dlouho téci, až nabude zase vědomí. Pak se
má použít dávidla hořčičného; dítěti se mají
dávati malé dávky aromatického líhu čpav
kového, jichž velkost se řídí dle stáří dítka.
Není-li zavolán lékař, lékárník, od něhož
se líh čpavkový (spirit of ammonia) koupí,
poradí již innoho-li a jak se má užívati.
Pisatel tohoto článku vypravuje, že měl
co činiti s dvouina případy otrávení vodou
čpavkovou. V prvním případě nešťastník
trpěl tyfoidní zimnicí v nejvyšším stupni a
byl úplně bez vědomí. Jeho stav byl tak
nebezpečný, že musel být lékař o půl noci
povolán a musel mu dáti užiti lžíci chininu.
Ošetřovatelce bylo nařízeno, aby mu chinin
podala v koflíku. Po prvním polknutí léku
počal se nemocný jaksi dusit a lékař, který
dosud stál v ložnici, přiskočil a vytrhnul jí
koflík z ruky. Ku svému leknutí seznal, že
ospalá ošetřovatelka se hrozně zmýlila v lé
kách a na místo chininu mu dala čpavek.
Smrt pak následovala v několika hodinách.
Druhý případ přihodil se s jedním opilcem,
který vložil svou zamilovanou láhev s kořal
kou na římsu u krbu ve své ložnici. Probu
div se časně ráno, chmatal pro svou láhev,
poněvadž ale nebylo světlo dostatečné, zmý
lil se a sáhl po jiné láhvi, kterou kvapně
podal k ústům a počal rychle polykati -její
obsah. Však nevypil více než jeden doušek,
neb to byl silný čpavek. Nejdříve se zdálo
že se musí zadusiti, však konečně opět na
byl dechu. Asi za dvacet minut na to byla
slizná blána v jeho ústech oteklá a zarudlá
a jazyk byl tak oteklý, že úplně ústa zapi
soval. Nemocný nemohl mluvit a dýchal

velmi těžce, však konečně se přece uzdravil,
a žije dosud, ačkoliv od té doby již uplynulo
15 roků. Jícen byl ale tak spálen, že když
se zhojil tak se stáhnul, že musel být ope
rací roztažen. V případech otrávení čpav
kem má se nemocnému dávati důstatek
vody a octa, což jest vždy po ruce. Na to
se mu mohou dávati jiné ostřejší nápoje,
jako limonáda, šťáva z pomerančů atd. Mír
ná dávka olivového oleje jest vždy užitečná.
Malé dávky ledu prospějí, že zabrání zánětu.
Též se musí užiti opia ku zmírnění bolesti.
Arnika jest obyčejný domácí lék, který se
ve formě tinktury v této zemi zhusta užívá
ku hojení ran, uhození a vymknutí údů.
Otrávení tímto lékem není sice tuze časté,
přece se ale někdy přihazuje. Dle knihy
„Dispensatory of the United States” účin
kuje na žaludek a střeva dráždivě a spůsobuje průjem a někdy dávení. Vezme-li se
jí tuze velká dávka, spůsobuje pálení v ža
ludku, bolesti v břiše, bolení hlavy a velké
nervósní porušení. Dle pozorování pisatele
může se k právě popsaným příznakům připočísti rychlé bití tepny, oči zrudnou, tělo
jaksi ochabne a mysl člověka jest jaksi za
temněna. Jak pisatel vypravuje v jednom
případě bylo použito tinktury z arniky na
místo tinktury z rebarbory. Při léčení třeba
nejdříve nějakým dávícím prostředkem vyprázdniti žaludek, načež se dá nemocnému
mírná dávka kastorového oleje. Bolest se
musí nějakým prostředkem zmírnit a je-li
bolení hlavy, má nemocný užít horké lázně
na nohy, na zadní stranu krku se dá náplasť
z hořčice a mimo toho dávka půl kávové
lžičky bromidu draselnatého (Bromide of
Potassium) ve vodě rozředěného.
Zajisté že málo osob by uvěřilo, že by ně
kdo požil tolik petroleje, aby se jím otrávil.
Přece však se otrávení tímto spůsobem často
přihodí zvláště mezi dětmi, které ho někdy
schválně aneb i nevědomě požijí, aneb ně
kdy jim ho i nedbalé a nerozumné matky
samy dají. V těchto případech se dá ztěžka
určití mnoho-li petroleje nešťastné děcko
požito a otrávení toto někdy mívá osudné
následky. Mezi všelikými příznaky vyni
ká 'í hlavně bledost v obličeji, rty jsou mo
dré, ospalost, mdlá tepna, studenost okončin a velká ochablost. Tepna obyčejně bije
nepravidelně, s přestávkami a někdy ji není
v zápěstí ani cítit. Někdy dítky hned lehce
vrhnou a pak se právě popsané příznaky
nejeví, však někdy se vrhnutí zadrží a s
tíží se vzbudí. Hned se má dítku dávati
hořčičná voda, aby se žaludek vyprázdnil a
když to nepomůže, má se opětně vstrčit prst
do krku a tam tak dlouho držet, až nastane
dávení. Mezitím, jsou-li rty modré a dítk0
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slabne, má se mu dáti lžíce kořalky ve vodě.
Jest dobře podporovati vrhnutí teplou vodou
až se několikráte opakuje.
Obyčejné příznaky otrávení otrušíkem
(arsenik), které se počnou jeviti asi za půl
neb jednu hodinu po spolknutí, jest jakási
drsná příchuť v ústech, velká žízeíi, pocit
stahování a horka v hrdle, nucení k stálému
chrchlání, mdloby, bolesti a pálení v žalud
ku, které smáčknutím vzrůstají, zvedání se
žaludku a stálé dávení. K těmto příznakům
lze ještě připočísti bolení hlavy, oteklá stře
va, velký nepokoj a úzkost, kůže z počátku
horká, však později studená a lepkavá, těžké
a bolestné dýchání, velká ochablost a delirium; ochromení a křeče obyčejně předchá
zejí smrt, která obyčejně nastoupí po 24 ho
dinách. Tyto příznaky jsou měnivé, bolest
a dávení se někdy nedostavuje a nemocnému
se zdá, jako by byl otráven jen narkotickým
jedem. Někdy se též křeče nedostaví a smrt
nastoupí jako z vysílení. Při léčení musí
se nejdříve hleděti odstraniti jed ze žaludku.
K tomuto účeli se má nemocnému dáti hoř
čice ve vodě s velkými dávkami mléka a
syrových vajec, mléko a vápená voda, něja
ký neškodný olej’ a vápená voda, neb mouka
a voda. Mezitím má se hned posiati pro
jediný pravý protijed, tekutý kysličník žele
zitý (hydrated peroxyde of Iron) jejž mají
míti všichni lékárníci stále na skladě. Toto
se mu má dáti vlhké ave velikých dávkách,
když bylo vzbuzeno dávení. Ku konci se
má dáti mírná dávka kastorového oleje. Též
jest někdy potřeba dráždících prostředků k
sesílení trávících ústrojí z velkého vysílení;
a led má též polykati ku zmírnění palčivosti;
opium ku zmírnění bolesti a z venku se mají
dávati horké obkladky 11a žaludek.
Opium jest lék, který mimo rozličného
používání v léčbě co bolesti mírnícího pro
středku, laudanum, černých kapek, McMunnova elixíru, Doverova prášku atd. jest dá
ván téměř do všech' patentovaných léků,
oznamovaných co prostředky proti bolestím.
Ve všech konejšivých sirupech (sootbing
sirup) tvoří důležitou část a není snad jedi
ného neomylného léku proti kašli, v němž
by se v nějaké formě neobjevoval. A tak
se prodávají všeliké, nanejvýš škodlivé míchauiny a lidé neznající jich působnost a
obsah, často se nebezpečně otrávili. V uva
žování o zhoubném působení opia musíme
připomenouti, že někteří lidé mnohem snad
něji se omámí než jiní. Dávka, která by u
některého člověka neměla pražádných účin
ků; mohla by být jinému osudnou. A opět
trpí-li osoba bolestí, vzdoruje tato opiu a
a nemocná osoba může mnohem více snésti,
než ve stavu zdravém. Když se pozře velká

dávka opia, jeví se příznaky asi v 20-30 mi
nutách. Příznaky započínají se zmalátnělostí, ospalostí a konečně ztrnulostí. Ne
mocný zdá se být pohřížen v hlubokém spán
ku, z něhož může být probuzen zvučným
šramotem, ale hned upadá zase ve svoji
ztrnulost. Jak jed dále účinkuje, dýchání
pomalu ochabuje, obličej se stává temným
a potí se, tepna bije silně ale pomalu. Oči
se zavřou a zřítelnice se stáhnou, že jsou
někdy tak malé jako špendlíková hlava.
Kůže jest někdy studená a suchá, jindy zase
horká a velmi spocená. Obličej jest buď
šedý neb bledý a zřítelnice se někdy zase
roztáhnou. Konečně počne tepna rychle,
ale slabě biti, že ji není ani cítit až násle
duje smrt, provázená křečmi. Někdy jest
to velmi obtížné rozeznati otrávení opiem od
mrtvice a pod. nemocí. Může-li se nemocný
probudit během počátku ztrnutí, můžeme
býti jisti, že jest to následkem otrávení
opiem. Dle stažení zřítelnice můžeme také
souditi na pod. otrávení, ačkoliv při někte
rých nemocích mozkových se setkáváme s
tím samým příznakem. Dr. Oppenheim ve
svém pojednání o životě v Turecku udává,
že kdo započal užívání opia v útlém věku,
málo kdy dosáhne vyššího stáří než 40 roků.
Uživatele opia lze poznati po jeho svadlém
a scvrklém obličeji, žluté pleti, sehnutém
těle a sklenných hluboko vpadlých očích.
On nemá chuť k jídlu, jeho tělesné síly jsou
zničeny a on jest stále nucen zvýšovati dáv
ky svého „trud mámícího léku”, aby dosáhl
žádoucího výsledku. První věcí při léčení
jest vyprázdni ti žaludek, což ničím tak
snadno a důkladně se nevykoná jako žalu
deční pumpou. Když nelze tímto spůsobem
toho hned docíliti a je-li osoba dospělá, má
se jí dáti 15 kapek sirníku zinkového (sulphate of zinc) rozpuštěného ve vodě. Nelzeli hned dostati léků, tedy se má dávati hoř
čice a teplá voda, neb sůl v teplé vodě a má
se mu dáti dosti teplé silné černé kávy a na
obě lýtka hořčicový náplasť a pakli je ne
mocnému zima a umdlévá-li, má se mu dáti
něco pálenky s vodou. Nemocný se musí
udržovati stále v jakéms vzrušení a stále se
musí pohybovat, do obličeje a na ramena se
mu má vstříkati studená voda a má býti
dosti pomoci při ruce, aby mohl býti stále
sem a tam prováděn, než pomine účinek
léku. Pamatujte, že pakli nemocný usne,
dokud opium působí, nikdy více se nepro
budí. Elektřina jest též velmi užitečná a
když jest péče svěřena lékaři, zajisté mu dá
užívati rulík zlomocný, (belladona) aneb mu
jej bude vstřikovat pod kůži atropií. Pře
staň e-li dýchání, má se zkusit dýchání umě
lé. Jak již bylo mnohokrát řečeno, pokud
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život z těla neuprchl, nemá se ztráceti na
děje na uzdravení. V léčení se musí vytrvati a ve většině případů jest namáhání od
měněno zdárným výsledkem.
Kostík (fosfor) jest velmi prudký jed a
otrávení jím zajisté nejsou řídká. Nejvíce se
s ním setkáváme na hlavičkách sirek a spo
jený s draslem neb sanytrem na škatulkách
„ochranných sirek”, kteréž jej na hlavičkách
nemají. Též se nalézají v obchodu rozličné
četné druhy jedů na krysy, které vesměs
téměř tento jed obsahují. Příznaky otrá
vení kostíkem jsou rozličné a je-li ho užita
jen malá částka, velmi těžce se to dá odkrýti. Nejdříve se jeví obyčejné známky
dráždivého otrávení. V hrdle a v žaludku
jest jakási cibulová hořká příchuť, prováze
ná zvedáním se žaludku a dávením. Vydá
vená tekutina po tmě světélkuje a jest často
potřísněna žlučí a někdy též krví. Násle
duje velké sklesnutí tělesných sil, tepna
bije rychle, ale mdle a často jest vzbuzeno
delirium, úplné bezvědomí a křeče. Kdy se
část kostíku dostane do žaludku a odtud do
oběhu nezrušena, nastane jedno z nej nebez
pečnějších otráveni krve. Kůže jest suchá,
horká a žlutá, krev vyniká rozličnými otvo
ry a též se usazuje pod kůží, tvoříc temné
skvrny pod kůží. Činnost ledvin jest buď
oslabena aneb úplně zastavena. Když se
počnou již jeviti tyto příznaky, následuje

delirium a křeče, kteréž brzy zakončí smrtí.
Při léčení jako při každém jiném otrávení
má se především vyprázdniti žaludek. Nej
lepší dávící prostředek jest sirník měďnatý
(sulpliate copper) jehož se má dospělé osobě
dáti pět kapek. Magnesie, aneb jejího uhlanu (carbonate) se má nemocnému s mlékem
dáti tolik, mnoho-li chce vypiti. Obyčejný
olej terpentýnový se také může použiti, ale
žádných jiných olejů neb tuků, neboť tyto
napomáhají rozpuštění kostíku a jeho vnik
nutí do oběhu.
Pravidlem, dostane-li se jed nějakým spůsobem do soustavy lidské, počne se hned
jeviti. Často též jest velmi obtížné vypátrati
pravou jeho povahu. Tohoto však není ne
vyhnutelně zapotřebí, neb jsou prostředky,
jichž se stejně používá při jakémkoliv otrá
vení. Při každém otrávení jest hlavní věcí
vyprázdniti žaludek pomocí nějakého dávidla, aby jed v něm se dosud nalézající se
odstranil. Dávení se má podporovati mlé
kem, teplou vodou a šlemoví tými tekutina
mi. Hořčice ve vodě rozpuštěná jest nejlep
ším domácím lékem a jest skorém vždy při
ruce a může se vždy beze strachu používat.
A opět musíme připomenóuti, že se má započíti s léčením hned a že se nesmí s ničím
odkládat. Jak bylo praveno: „Velmi ča
sto závisí život nešťastníka na tom, jak s
ním bylo v prvních okamžicích zacházeno.”

ALICE.
PRO KALENDÁŘ, „AMERIKÁN“ SPRACOVAL FR. MORAVEC.

Bylo to drsné, deštivé odpoledne v pod
zimku. Vítr skuhral, jako by oplakával
zašlé letní měsíce a lomcoval nevrle stro
my. Poslední svadíé listy padaly se stro
mů a točily se pustými ulicemi.
Jen, kdo byl nucen odvažoval se v
dnešní nepohodila každý spěchal k ochran
nému přístřeší. Mladá dívka jedině, ští
hlá a ohebná postava v plášti, zahýbala v
hlavní ulici místa, nedbajíc větru ani
deště. Zamyšlená, zraky k zemi sklopené,
kráčela ku předu. Konečně zastavila se
před domem nej vkusněji vystaveném a po
chvilce zatáhla ostýchavě za zvonek.
,,Je pan baron doma?” optala se služeb
níka, který dvéře otevřel.
„Jest doma,slečno, prosím, račte vstoupiti,” zněla zdvořilá odpověď.
Kráčel před mladou dívkou, by jí ote
vřel dvéře elegantního pokojíku.

Baron z Ehrenfeldu seděl v nízké, čer
veným damaškem potažené pohov ce. Ru
ka, která držela noviny, jež bezpochyby
začal čisti, byla sklesla a zamyšleně těkaly
tmavé jeho oči pokojem. V šlechetných,
jemných rysech byly znáti již stopy času;
zde i onde vrylo stáři v obličej as padesá
tiletého muže malé linie a vlas i vous ne
měly více bývalé černé barvy, nýbrž uka
zovaly slabý nádech lesku stříbrného. Ač
byla komnata skvostně a pohodlně zaříze
na, bylo přece znáti, že schází zde pečlivá
ruka ženská a možno, že právě v dnešní
hodině baron více než jindy zatoužil po
blahém úsměvu ženy.
Byl starým mládencem, snad více než
starým, aby ztracené nahraditi si mohl.
„Slečna Langenova,” hlásil služebník.
Překvapen povstal baron a kráčel dívce
několik kroků vstříc.
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,,Alice,milé dítě, co vás vede ke mně?” při tom vytáhla z kapsy psaní a podala jej
ptal se s podivením a uchopiv ji za ruku baronovi, „čtěte, jak lítostivě píše a jak si
pohlížel v skloněnou její tvář. „Při tako předsevzal karet zanechati a všech zbyteč
vém počasí musí se každý diviti, když ho ných výdajů se vystříhati.” Nastala po
navštíví neočekávaný host. Byl to snad mlčka. Baron přečítal vážně dopis. Ko
soucit s osamělým mužem, který vás ke nečně pravil: „Psaní zní dobře a pakli
mne pudil, chcete být hodinku mou spo úmysl jeho jest pravdivým, smíme od bu
lečnicí? Ale, proč tak smutná? Alice, doucnosti vše dobré očekávati.”
stalo se nějaké neštěstí?”
„Ze tomu tak?” prohodila živě dívka.
„Pročež
pomozte, pomozte, pane barone,
Tmavomodré oči dívčiny pohledly dů
věrně k němu, avšak mžikem sklopila se a uvidíte, že pomoc svou neprokážete ne
opět víčka s dlouhými, hedvábnými řa vděčnému.”
„Nuže, k vůli vám, Alice. Naděje vaše
sami.
Tiše, sotva slyšitelně odpověděla:
ve mne nemá býti marnou. Zítra v poled
„Neštěstí žádné,
ne budou peníze v
jen veliká prosba
rukou vašich. Nyní
mne vede k vám,
si sedněte a upokoj
pane barone! — Již
te se.”
několik dní chystala
„Jak mám vám
jsem se k vám obráděkovati, pane ba
titi, avšak odkládala
rone! Věděla jsem,
jsem se svým úmy
že mne neoslyšíte a
slem až do hodiny
přece byla mi cesta
této, kdy j est n ej vyš
ta těžkou, trapnou,”
ší čas.”
štkala opět. Kéž„Mluvte upřímně,
bych mohla aspofi
drahé dítě, víte, že
něčím vaši laskavost
pro vás vše možné
oplatiti.”
učiním.”
„To můžete,” pra
„Ne, pro mne,”
vil baron jemným
pokračovala, jaksi
hlasem, uchopiv ji
zmužileji, ,,nýbrž
za ruku. „Staňte se
pro mého bratra. —
mou milou ženuš
Znáte ho, a víte, že
kou, mým štěstím a
je lehkomyslný, ji
blahem mého stáří.
nak ale dobrý, mou
Znám vás od mlado
drý a láskyhodný.
sti a vždy jsem vás
Ke mně chová zvlá
miloval. I vaše sr
Mich. Munkacsy.
štní důvěru a psal
déčko bývalo mi
mi tudíž před něko
nakloněno. Alice,
lika dny, že má dluhy a že neví co pocíti. chcete se státi věrnou ženou starého svého
Dvacet tisíc marku jej může zachránit, leč přítele?”
S mladistvým skoro ohněm pohlížel v
kde je mám vžiti? Otec nemůže takovou
sumu sehnati a tu jsem pomyslila na vás, uzardělou tvář spanilé dívky, v jejímž ni
dlouholetého, věrného přítele naší rodiny. tru vystupoval obraz hezkého, mladého
Zapfijčte mi ty peníze pane barone a za důstojníka.
Zde však bylo dvacet tisíc marků a vdě
chráníte mého bratra!”
čné
její srdce klonilo se k osamělému, věr
Hlas její se chvěl a horké slzy smáčely
nému
příteli. Byl to krátký, ale velice
tváře její.
„lim, hm, to jest ovšem choulostivá věc. krutý boj.
Pak zašeptala bledými, chvějícími se
Dvacet tisíc marků není žádnou maličko
stí a kdo ví, na jak dlouho bude mu tím rty: „Chci.”
„Alice, mé drahé, mé milé dítě, chceš
vypomoženo? Snad se to za rok opět
býti mou po celý život?”
opakuje?”
Ne, jistě ne. Jan je lehkomyslný, avšak
Zachvěla se při slovech těch. Co to řekl?
slova svého nikdy nezrušil; a zde, čtěte—” Jeho po celý život? Ona, teprve osmnáctiv
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letá má se upoutati k muži padesátiletému?
Což pak mu to ale již neslíbila?. A což
onen, kterému celé její srdce patří, a který
ji, byť i to nevyznal, s celou dusí miluje?
Musí ho a celý krásný ten sen zapomenouti. Vřelý polibek na chladné rty její byl
odpovedí.
„Musím nyní jiti, stmívá se,” pravila a
prudce povstala.
„Sama však ne, nyní jsi mou.”

* * *
Barona Kvidona z Ehrenfeldu zasnou
bení s Alicí Langenovou, dcerou váženého
ale nemajetného profesora vzbudilo vše
obecný úžas. Každý myslel, že Alice po
čká, až poručík Arthur Borustet se stane
setníkem, by pak tomuto věrnému nápad
níku ruku svou podala; a nyní volila raději
státi se baronkou z Ehrenfeldu, ženou sta
rého, tichého muže, než s mladým, vese
lým důstojníkem sdíleti skrovnou, domác
nost.
Jednala jako mnohé jiné. Ale jak stala
se bledou a tichou! A ubohý poručík Ar
thur, jak želel, že krásná Alice s půvabnou
tváří, s tmavomodrýma očima a se zlatým
vlasem jest pron ztracena!
„Alice, je-li pak to pravda? Z vašich
úst musím to slyšeti, jinak tomu nevěřím,”
pravil k ní.
„Jest to pravda,” zašeptala blednouc.
„Jak jste to mohla učiniti? Proč jste
mně klamala? Neprozrazoval-li každý váš
pohled, každý tón hlasu vašeho, že lásku
mou opětujete?”
Bez citu jako socha stála před ním, ani
slůvka nevyšlo více ze sevřených rtů.
„Titul a bohatství mi uloupilo srdce va
še — ne, nemůžete padesátiletého muže
milovati. Alice, nejste lepší, než ostatní
dívky a já blázínek doufal jsem, že mi zů
stanete věrnou, až budu moci otce vašeho
za ruku vaší požádati!”
Odkvapil. Z večera našel ve svém bytu
následující lístek:
„Nemohla jsem jinak. Neptejte se proč.
Zapomeňte na mne.
Alice.”

* * *
Šest neděl později stala se Alice baron
kou z Ehrenfeldu. Baron zahrnul svou
krásnou žínkou vším, co láska a bohatství
poskytnouti m^že. Vděčnost za jeho ne
změrnou lásku řídila kroky její. Růže se
však na tváře její více nevrátily a baron
ám hádal často, proč dívka dříve tak ve

selá se stala od onoho odpoledne tak váž
nou, zádumčivou. Když pak jednoho dne
jí otevřeně tuto otázku předložil, padla mu
kolem krku a ukrývajíc hlavu na prsa jeho
ujišťovala ho, že jest úplně šťastnou. —
Často však, když byla sama, objevil se
před duševním zrakem jejím obraz krásné
ho důstojníka a sama upadla v snění, až
slzy tváře její zrosily; přišel-li pak baron
domů, usmívala se a byla mu věrnou, od
danou ženou.
Arthur Borustet dal se přesaditi a byl
náhodou přidělen k onomu pluku, ku kte
rémuž soudruh jeho Jan Langenov patřil.
Alice jej více nespatřila.
Uplynulo více než jeden rok. Jednoho
dne seděla Alice u otevřeného okna leto
hrádku nedaleko města a pohlížela snivě
k černým borům. Den byl dusný; černá
mračna valila se po obloze; vichr povzná
šel kotouče prachu, blesky se křižovaly a
ptactvo nepokojně krajinou poletovalo. —
Alici opanoval nepokoj a nevyzpytatelná
úzkost. Jindy pohlížela ráda na podivný
boj přírody — k čemu dnešní ten strach?
Sáhla po knize, by se povyrazila a přece
jen oči četly slova, kdežto myšlénky blou
dily světem. Baron byl již ráno za obcho
dy do města odejel a chtěl tam pak něko
lik hodin u prof. Langenova ztráviti. Mo
hla jej tudíž až k večeru očekávati a proto
cítila se dvojnásobně šťastnou, když dvéře
se pojednou otevřely a na práhu postava
drahého bratra Jana se objevila. Mžikem
vrhla se mu kolem šíje a všechen nepokoj,
všechen strach byl zapomenut.
„Jene, jaké to překvapení,” zvolala ra
dostně. „Jak dlouho jsme se již neviděli,
skorém šest měsíců. Přicházíš od tatínka,
neviděls tam mého muže?”
V radosti nad neočekávanou návštěvou
nepovšimnula si bledé a ztrnulé tvářé své
ho bratra, i ulekla se, když při poslední
své otázce v obličej jeho pohlédla.
Pevným, bezzvukým hlasem odvětil:
„Alice, přicházím se smutným posel
stvím. Jsi však má drahá, silná sestra a
neklesneš pod tím, čímž tě osud navštívil.
Alice, tvůj muž jest těžce poraněn —”
„Kde jest?!” vzkřikla těžce oddychujíc
Alice. „Pro Boha, kde pak jest?”
„Odnesli ho nahoru do jeho ložnice; lé
kař jest u něho.”
Poslední slovo nedošlo sluchu jejího.
Letěla více než šla po schodech nahoru a
klesla na kolena před lůžkem, na němž
muž její smrtelně bledý odpočíval.
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Jan zůstal samoten. Za chvilku vkročil
lékai· do pokoje.
„Nu, jak se daří, smíme doufati?” volal
mladý důstojník vážnému učenci vstříc.
Tento pokrčil rameny a odpověděl:
„Lidské umění zde více nepomáhá. Pan
baron může dnešní, snad i zítřejší den pře
žiti, déle však ne. Nyní přišel k sobě; po
znal paní baronku. Odešel jsem, bych je
nechal samotné pohromadě. Jest to smut
né, velmi smutné pro vaší paní sestru.”

nehodě té hovořili, rozmlouvala nešťastná
žena se svým manželem v jeho ložnici.
Alice klečela dosud před lůžkem. Obličej
zakryla v podušky a časem zaškytla kře
čovitě, naslouchajíc slovům umírajícího.
Nyní nevtíralo se ničeho mezi ně; viděla
jen jeho, slyšela jen jeho hlas, cítila a vi
děla, že ztratí muže, který za krátký čas
jejich manželství byl jejím nejvěrnějším
přítelem a rádcem, jejím nejlaskavějším
chotěm.

,,Má milá Alice,” pravil mdle, hladě seNastalo pomlčení; oba oddali se vlast
ním vážným myšlénkám, konečně však sláblou rukou její hebký, plný vlas; „brzy
pravil lékař: „Vypravujte, jak se vše stalo, nastane hodina, kdy se musíme rozloučiti,
čím bylo neštěstí to
dříve, mnohem dří
ve, než jsem doufal.
zaviněno?”
Štěstí, které mi po
„Ach, pane dok
boku
tvém bylo po
tore, vlastně jsem já
přáno, bylo krátké,
nevinně původcem
bylo však čisté a ne
celého neštěstí. —
kalené.
Učinila jsi
Včera večer přijel
mne šťastným. Obě
jsem k svému otci,
tovala jsi mi svou
bych u něho čtrnác
mladost, nejsladší
tidenní svou dovo
snad své sny; však
lenou z trávil. Pu
věř, dítě mé, že ti
zen přáním, bych
mnohé sklamání též
svou sestru co nej
bylo uspořeno. —
dříve spatřil, chtěl
Chceš-li svou šle
jsem dnes v poledne
chetnost dovršiti a
sem vyjeti. Vstupo
mně
mou poslední
val jsem právě do
hodinku ulehčiti,vy
vozu, když švakr k
slyš jedinou ještě
nám přišel. Chtěl
mou prosbu. Nemo
prý se u mého otce
až do večera zdržet,
hu snésti myšlenky,
upustil však od úže bys komu druhé
myslu toho a přisedl
mu ještě náležeti
ke mně. Na cestě
mohla, který by tě
Gen. A. R. Lawton.
překvapila nás však
snad učinil nešťast
nou. Alice, prosím
bouře, kuně stávali
se nepokojnými, až konečně se následkem tě, přislib mi, že i po smrti zůstaneš mi
strašného blesku a zahřmění splašili. Ko věrnou, jako dosud, že se více neprovdáš.
čár se převrhl a můj nešťastný švagr na Slib mně to, bych mohl pokojněji zemřít.”
razil hlavou o milník. Já to zaplatil pouze
„Slibuji,” pravila tichým, ale pevným
strachem. Kočí též byl neporušen a jeli hlasem, „avšak zůstaň u mně, nenech mne
kož jeden kůň i s kočárem k zemi klesl, tu samotnou. Ne, ne, není to možné, ne
zůstal kočár na místě ležeti a tak jsem s můžeš, nesmíš mne opustiti,” a’ štkajíc,
pomocí kočího brzy uvedl vše v pořádek skrývala opět v podušky tváře své.
a ubohého švagra domů dovedl. Kdo by
„Bůh ti žehnej, milovaná ženo,” povzdy
to byl očekával, když jsme vesele město chl baron a jemným tisknutím ruky děko
opouštěli, že takto dojedeme? Nemohu val jí za její slib. „Nyní k poslední mé
tomu věřiti, že život tohoto zdravého, sil povinnosti. Pošli pro notáře; ať přijde
ného muže, který ještě před půl hodinou hned, neb času jest na mále; přijde-li,
se smál a se mnou hovořil, dnes neb zítra nech nás samotné.”
uhasne. Má ubohá, ubohá sestra!”
Alice uposlechla a rozkaz umírajícího
Mezitím, co Jan s lékařem v pokoji o co nejrychleji vykonán.
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Baron z Ehrenfeldu loučil se s svým ži
votem. Nezbylo mu ničeho činiti. Vždy
hlouběji a hlouběji skláněl anděl smrti
křídla svá, a než noc nastala, uzavřely se
zraky jeho k věčnému spánku.
*
*
*
Až do prohlášení poslední vůle, které
se mělo teprvé po dvou letech konati, určil
ženě své roční důchod patnácti tisíců marků. Alice nezměnila ničeho ve svém žití.
Jako dosud trávila zimu v městě a léto ve
svém letohrádku, ovšem mnohem tišeji.
Když smuteční rok uplynul, vzdalovala se
ještě všech radovánek a společností.
Myšlénky její dlely u mrtvého, často
však zalétly k bývalému milenci.
Často, ještě za života jejího muže, zmí
nil se bratr v rozhovoru o svém příteli
Arthurovi, netuše a nevěda, jaké upomín
ky a city zvukem jména toho v nitru barončině vyvolává. Jan nemohl pochopiti,
proč se jeho jindy tak veselý soudruh tak
změnil. Arthur vzdaloval se všech rado
vánek, ano i kruhu svých přátel a soudru
hů. Jindy žertovný a vtipný stal se tichým
a v času prázdném zahloubal se v knihy.
Chtěl zapomenouti.
Bolesť jeho byla nevýslovná. K tomu
neznal nikdo z posádky Alici Langenovc <,
mimo Jana, jejího bratra a mohl tedy své
mu příteli, který sestru svou perlou všech
žen nazýval, se svěřiti, jak šeredně jej
zklamala? Ne, ne, tíž tu chtěl raději sám
nésti. Kdyby byl jen trochu tušil příčinu,
proč Alice baronu ruku svou podala a boj
její, který se srdcem podniknouti musela,
byl by jí odpustil; tak ale vzpomínal na ni
jen s největší trpkostí a neměl jiného přá
ní, než na ni zapomenouti.
Avšak i Aliciny myšlénky nabývaly
trpkosti při vzpomínce na zemřelého.
„Neobětovala jsem mu dešti?” ptala se
sama sebe, „svou lásku, svou mladost, své
štěstí? Nebyla-li jsem mu vždy věrnou
družkou až do posledního vzdechnutí?
Proč žádal ještě více ode mne? Zaji
sté bych naň vděčně vzpomínala, kdybych
směla nyní citu srdce svého poslechnouti!
O, velký Bože, proč jsem se tím nešťast
ným slibem zavázala!” Pak opět myslí
vala, že se na zemřelém prohřešuje a činila
si nejtrpčí výčitky, že zapomíná na muže,
který ji takovou láskou a dobrotou byl za
sypal.
V takovém duševním boji ztrávila po
smrti baronově ty dvě léta až ke dnu, kdy

poslední jeho vůle mohla býti otevřena.—
V sluneční záři rozkládala se krajina
před jejími zraky, když v kočáru do města
jela. Jaké upomínky vzbuzoval v ní dneš
ní den!
Jaký nepokoj, jaký strach, jaké neblahé
tušení cítila před dvěma lety, až se koneč
ně hrozná skutečně doba dostavila!
I dnes cítila se rozrušenou, jako by jí
něco nového, netušeného očekávalo; nevím
bylo-li to vinnou sluneční záře, neb lahod
ného zpěvu skřivánků — dnes pohlížela
opět nadějně v budoucnost, aniž by byla
věděla proč.
V soudní síni čekali již na ni. Poslední
vůle zněla:
„Neprovdá-li se má žena, Alice baronka
z Ehrenfeldu, nar. Lan genová, dcera pro
fesora Alexandra Langenova během těchto
dvou let po smrti mé, ustanovuji ji za svou
universální dědičku; pakli jest však již
provdána, budiž ji ročně 15.000 marků vy
pláceno, veškeré mé jmění a statky připa
dnou však mému synovci Curtovi, synu
mého mladšího bratra Viléma z Ehren
feldu.
K této mé poslední vůli přikládám psaní
mé ženě a prosím, by je teprvé doma a bez
..védků otevřela a četla.”
Rozčilena vrátila se Alice domů, spě
chala do svého pokoje a zavřela za sebou
dvéře. Nyní byla samotna
samotna s
hlasem, který z onoho světa k ní mluvil,
samotna s řádky, které třesoucí ruka umí
rajícího napsala. Zbožně pohlížely zraky
její na nápis psaní, než je rozpečetila. —
„Mé věrné choti, Alici baronce z Ehren
feldu.” Při otvírání psaní vypadlo z něho
druhé, menší s nápisem: „Setníku panu
Arthuru Borustetovi.”
Třesoucí se ruce její udržely sotva papír,
když čtla následující slova:
„Jen několik slov, drahá ženo, psáti při
chází mi za těžko. Zajisté jsi měla mne
tyto dvě leta za bezcitného a sobeckého,
jelikož jsem na Tobě vynutil slib, že se po
druhé neprovdáš. Měla to býti zkouška,
a jak pro Tebe tak pro miláčka srdce Tvé
ho, setníka Arthura. Teprvé po svatbě
naší dozvěděl jsem se Tvé tajemství. Srd
ce Tvé učinilo šťastnou volbu. Nevědom
ky zničil jsem Tvé štěstí, chci však všecko
napraviti. Přijmětež mé požehnání, pakli
jste si zůstali až dosud věrnými a buďtež
šťastni!”
Vděčností pohnuta tiskla Alice, když
skončila, psaní ke svým rtům.
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Jak velice zneuznala toho šlechetného brž zvolila si místo, které ji poskytovalo
vyhlídku na silnici.
muže!
Pohlížela ven. Tam zaleskla se kola při
Zamyslila se. Vzpomínala na minulosť,
jíždějícího
kočáru. Blížil se více a více
na zemřelého, pak ale obrátily se myšlénky
domu
a
nyní
již mohla i uniformu rozeznajejí k jasné, blahé budoucnosti. Jak ale,
pakli láska Arthurova k ni odumřela? Ne, ti. Dále neviděla, dále neslyšela.............
to nemohlo býti. Cítila, že Arthur jí věr Křečovitě tiskla malé, bílé ručky na srdce,
ným zůstal. Vložila dopis jemu určený které puknouti hrozilo. Několik okamžiků
v druhou obálku, opatřila jej nadpisem a později zavzněl v uchu jejím známý, věrný
poslala na poštu. Dnes večer bude již v hlas.
„Alice, má Alice!” a objav milovanou
jeho rukou! Co asi v něm stojí? Nepokoj
bytost
vtiskl Arthur v uzardělou tvář ho
zmítal duší její; ručičky u hodin šly tak
zdlouhavě; slunce pražilo a v zahradě i v roucí polibek.
Ponechávám laskavé čtenářce, by sama
komnatě bylo ji dusno. Den nezdál semiti
konce a když konečně noc nadešla, nemo si vylíčila štěstí obou milenců.
Čas rychle plynul a brzy nastala doba,
hla zbouřená mysl dojiti spánku. K ránu
teprvé trochu zdřímla a probudila se s kde milenci pro dnešní den rozloučiti se
otázkou: „Přijde-li dnes?”
museli.
V blahu svém však nezapomenuli na
Tisíckráte zavzněla toho dne v srdci je
původce
jejich štěstí a když večer zvony
jím slova ta, naděje její ochabovala a ve
čer usnula se slovy: „Přijde-li pak zítra?” ku klekání zahlaholily, když slunce zapa
dalo, ozářilo zlatými svými paprsky dů
Přišel.
stojníka a krásnou, štíhlou dámu, kteří s
Alice seděla v komnatě, ale ne jako oby vděčným srdcem hrob svého dobrodince
čejně u okna, které hledělo do parku, ný čerstvými květinami okrášlovali.

ŠACHTÁCH.^
V
OD ADOLFA HEYDUKA.
V

Sen nový v duši královskou
své ostré spáry vryl
a na Martinskou v Horách věž
Sigmunda postavil.

Hle ,,Kukle” jícen Reravec,
jak děsný chrlí dým,
by s kouřem,, Gdule’ ’ umdlen pad
v klín mrakům netvorným!

A přes suť kráčí skupenou
ten šedý velikán
a přenáší se oblakem
přes dolů černý chřtán.

Je pozdní večer. S věže král
pohlíží kolem kol.
na sterý násepový rov.
na sterý rudný dol.

A Mladý Kocour se „Starým”
ti v zápolení zlém
v suť náspů tepou napořád
svým sirným ohoncm.

Král Sigmund bázliv sklopil zrak,
a než jej zase zveď,
juž stařec rukou mrazivou
ho s sebou k šachtě veď.

Zda krev tam vidí husitskou?
tu dávno příval splách,
jen místo rosy večerem,
se jeví na steblách.

Vždy „Kukle” oddychuje víc
v žár rudne temný ret —
jí z útrob žhavým povozem
vyjíždí šedý kmet.

..Pojď,” děl mu, „chci ti ukázať
půlnoční šachet ruch,
nech vzdorů všech, jsem dolů těch
král, „Zemník”, skalní duch!

Den sobotní je svatvečer,
vyzvání hlavní zvon,
a černá křídla chýlí noc
na „český Babylon”.

I stoupá šachty na pokraj,
a nazpět v propast hrůz,
do jícnu Kukle vrací se
ten žhavý jeho vůz.

Či nechceš klenotnici svou
a svoje skvosty zřiť?
Tam dole spatříš v tepnách skal
proud stříbra téct a vřiť.

bacht páry hávem řasnatým
vší postýlají zem,
dům jímajíce hrad i chrám
svým šedým ramenem.

Svou hlavou sáhá do oblak,
s Labem proudí vlas
a sivé vousy Vltavou
mu zdobí hruď i pas.

či nechceš zřiť, bys zajásal,
podzemní onu sluj.
v níž dobývá tvé říši lesk
německý kovkop tvůj ?

Jak anakondy svity jsou
jak vášně různý hřích
a v černý chlum se sbalujou
a obrovských kotoučích.

V své ruce žezlo diamant —
kam šinul jím tam v spěch
pruh světelný se roznítil,
jak v jitru slunce žeh.

Vždyť tím, co těží z ňadra skal
ten otrok v jeden den,
můž býti věru na sto let
tvůj stolec podepřen.

v

v

v
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Nuž pojď! a v hluboký ten důl
své jasné oko vnoř
a pokladem, jejž dole zříš
vojsk novou sílu stvoř!”

Chce Sigmund prchnout, nelze
jej drží hrozná páž:
[kam
,,zde stoj a viz! Z té setby své
zas živé hlavy máš.

Pojď, pojď a žezlem kynul duch Patř na ty skutky vášní svých
a z jícnu černých hrůz,
a podiv se a strn!
Co výkřiků, co žalů zde,
zas jako prvé uslužen
se žhavý vznesl vůz.
to všecko v ňadro shrň.

Vše posvětili kolem kol
vše, hlínu, kámen, kov,
já strážcem ostatků jsem těch
mně trůnem tento rov.

Ty budeš pohřben mnohem níž
důl připraven už cel.
O viz! a hrozný otevřen
je jícen do pekel.

Vstup, pospěš králi, neváhej,
svou ukážu ti říš!”
a plamennitým povozem
v ráz neseni jsou níž.

To vypučelo v srdci tvém,
to hříchu tvého plod,
a všecka prolitá zde krev
zpět padne na tvůj rod. —

A ze všad oheň šlehá výš
a roste v chodbách všech,
a čeří, vlní se sem tam’
v obrovských plamenech.

Vždy hloub a hlouběj’ klesá vůz,
až na dno šachty paď;
když Zemník žezlem pokynul,
zář kmitla odevšad.

To onen Hd, jejž spoutal kdys
tvůj rozkácený vztek
a se Železným Janem sbil
ti z Jemništ Divůček.

Král zachvěl se.,, Aj proč se chvíš
jak shnilý v bouři peň?
Když Hus byl pálen zřel jsi rád
pekelnou u výheň?

Hle kolem v dolu jaký zjev!
Král ustrašen se chvěl —
kam oko zírá, napořád
jen spousty mrtvých těl.

Tem s rudým pruhem na krku
kat vzdorné hlavy sťal
tam před kostelem, s něhož dřív
jsi v kraje pozíral.

To je tvůj hrob, jen dolů hleď—
Král okem v šachtu vnik.
Pojď volá s paží rozpjatou
naň z důli pekelník.

Toť Husité a Zemník zas:
O králi pohleď sem,
z těch každého jsi platil kdys
falešným penízem.

A stranou pohleď, poslouchej
ten bílých křídel šum?
Toť tvými Němci vražděn kdys
jest outlých dítek tlum.

A chechtá se a kyne zas
a vzpíná žhavou páž:
,,O pospěš mistře, čeká trůn
o pospěš králi náš!....

A znova žezlem kynul duch:
,,Nuž živi buďte v ráz!
Král Sigmund, zemský vetřelec
dnes vstoupil mezi Vás!”

A ty zde: K muži skutý muž
kat v děsnou propast strh,
což byl to smích, když náčelník
ty druhé dolů strh’.

I sténá Sigmund ustrašen
a chví se každý kloub —
duch žezlem kýv, král povalen
v ráz v děsnou padá hloub.

A hle, vše živo napořád....
Viz vzhůru! U výš nezhlednou
I strne lživý král;
se důlu stěny pnou;
vždyť prostřed sborů husitských vždyť pro šest tisíc světcův jest
a v prostřed pomsty stál.
on rakví stříbrnou.

I křikl ze sna, zaúpěl....
., ,,Ký pane sen tak krůt?”
,,Ne—bolesť jak bych řeřavou
byl páží ovinut!”

Však není dost’» vždy většpjest
ten hnČvných lidí spěch
a valí se jak zhoubný proud
z těch horských chodeb všech.

Dej led mi na horoucí plec!1
Když stalo se, král ztich
a zase spánkem potulným
had v mozku se mu zlíh’.

Ti za svou víru padli, hleď,
o vezmi z důlu vděk!
co vidíš kol, to napořád
jest svátý ostatek.

A k ňadru divokých snů sbor
se nesl ze všech stran.

jak na vlka, jenž v poli pad.
vyhládlé hejno vran.

MARUŠA.
DLE NÁRODNÍ POVÉST! UKRAJINSKÉ NAPSAL J. R. JIČÍNSKÝ.

Více jak dvě stě let tomu, co Ukra
jinou zazníval libý hlas Maruši; více
jak dvě stě let tomu, co zemřela tato
žena, jejížto národní písně dosud jsou v
ústech lidu v Malorusku, které hlásají
stále ještě slávu ženě této.
Maruša sotva že se na svého otce
ještě tak v duchu trochu pamatovala.

Když ještě byla dítětem, ubil její otec
rytířskou si svou čest chráně jednoho
polského šlechtice, načež prchl k Sapa
rogským. Za nedlouho na to byl dopa
den a spolu s udatným hetmanem Pawlukou ve Varšavě sťat. Udatný ten
bojovník zanechal po sobě vdovu a dít
ko, dcerušku. Prostředky jejich byly
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velice skrovné; však mohly ještě aspoň
žiti. Matka Maruši přijala ještě k sobě
syna poručíka kozáckého Dobrenky,
jménem Grizo.
Grizo rostl a stal se z něho konečně
pravý kozák: útlý jako topol, vysoký a
silný.
Maruša milovala ho.
A také Grizo nebyl k děvčeti lhostej
ným, nu ale nebyl to také žádný div,
vždyť nevždy přihodí se mnoho takých
krás. Nebyla příliš velikou postavou
svou, avšak útlá, krásných tvarů. Ó
jak krásnou byla
Maruša! A ty oči!
Pro tyto oči byl
by Grizo šel ohněm
i vodou. Ony tak
krásně svítily, jako
dvé hvězd na nebi.
Ano, tu zableskla
v nich jiskra náru
živosti a zas mocné
lásky nezměrné. .
Avšak nejvíce jej
okouzlila zpěvem
svým. Žádná ,,ve
černica” nemohla
se odbýti bez krá
sné Maruši. Jen
tam kde zazníval
jemný a zvučný
hlásek její bylo ve
Frank
selo a pěkně.
Jedenkráte při
šel Grizo smutně a zamyšleně ku své
Maruši.
,,Co jest ti, miláčku můj? Máš snad
nějaký žal? O, svěř se mi, budeš moci
jej snadněji nést: a snad budu ti moci
docela i pomoci.”
,,O, nestarej se, milenko má, není
ještě tak zle; ovšem stalo se mi cosi ne
příjemného. Víš, matka má nechce dovoliti naší svatbě. Již mi vyhledala
nevěstu dle svého gusta. Koho! Hni. .
Dozvíš se toho zajisté.... Hanu, dceru
vrch nika....

,,Vím to,” odvětila Maruša a líc její
pokryla se bledostí.
,,O, ustaň, ustaň, děvče mé — jsem
kozákem a má vůle jest mi nejsvětější!”
To řka objal milku svou kol pasu a celoval ji přesladce.
Od té doby však bylo po štěstí a oni
sami nezdáli se to tušiti.
Na pochodu přes půl noci
po pustě se kozák honí —
vzpomíná jen Matušici
ona doma slze roní....
„Žij blaze matko má! Zůstanu-li na
živu, vrátím se za
měsíc; jen za to tě
prosím, opatruj mi
ma’ko drahá, opa
truj mi Marušu tak
jako oko v hlavě.”
,, Ustaň, synu,
co to žvastáš? Jak
mohlo by mi cizé
děvče nahradí ti dí
tko mé vlastní?”
A Maruša stála
nedaleko, neodvrátíc zraku svého od
Grizi. Zdali roz
mluvu tu uslyšela,
nevíme, že však
slze mocnými prou
dy se valily ubohé
z krásných oček po
Lawler.
bledé líci, bylo viděti. —
Tak prošel celý jeden měsíc a o mi
láčku nebylo slyšeti ni jediného slova.
Kdosi vyprávěl, že vojsko Bogdana
Chmělnického, v jehož řady mladý ko
zák vstoupil, poraženo bylo; druhý vy
právěl opět o velikých vydobytých ví
tězstvích. Nic jistého nebylo možno
se dopátrat). Minul opět jeden měsíc
a více, velikonoční svátky se přiblížily.
S velikým nepokojem Čekala Maruša
svého miláčka. Pochybnost o věrnosti
jeho, možnost, že lásku svou věnoval
jiné, šťastnější sokyni — to vše zmítalo
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srdcem ubohé; vzduch v Poltavě stával
se ji nesnesitelným, prázdné ulice byly
ji již příliš úzkými a tu uzavřela u sebe,
že půjde do Kieva, že bude tam pucovati, aby si odlehčila a poněkud na bo
lest zapoměla, ano, že nechá si tam
osud svůj hádati. Tehdáž byly kijevské
hádačky a čarodějnice pověstné po ce
lém kraji. Ano, hádačky ty uměly prý
to mnohem lépe, nežli poltavské. Mimo
to jedna hádačka poltavská sama šla se
tam po.učiti — nu, a Jagievna byla moc
dobrá a hodná žena. ... Daly se tedy
obě na cestu.
*

*

*

Nechá se těžko říci, jaké myšlénky
kroužily hlavou malé zpěvačky, jakož
kolik prolila slzí pro svého miláčka. —
Nechala si hádati, modlila se a přece
to vše nikterak nespomáhalo. Konečně
celý svůj bol svěřila písním, celou svou
náruživosť a lásku vdechla těmto plo
dům umělým a pěla tak krásně, inu tak
krásně, že mnohý byl písní její okouz
len ......... O, jak podivné a jak zvláštní
byly ty národní písně, vycházející z du
še láskou sklamané.
Mezi tím rozšířila se zpiáva, že Po
láci byli poraženi a že Chmelnicki svůj
slavný vjezd do Kijeva bude slaviti.
Při tom tak jako náhodou povídalo se,
že starý Dobrenko byl povýšen za set
níka a mladý že jest „charundiseni”.
V Kijevě byl z toho poplach ohromný
a tu mělo se vysvoboditeli Maloruska
připraviti skvělé uvítání. Byl to krás
ný okamžik pro Ukrajinu. Pluky vítěz
né vtrhly do města za hudby a zpěvu i
vítání ohromných rozměrů. Celé město
jim vyšlo vstříc.
Jeden doufal, že najde svého bratra,
druzí čekali opět syna aneb ženicha, by
jej pozdraviti mohli ve jménu vlasti své.
Každý našel svého, jen Maruše nenale
zla toho, koho byla tak čekala ....
„Jest mrtev aneb těžce zraněn,” po
myslila si ubohá dívka.

Tu potkal ji Konrád Jiskra, který
Marušu z celé duše miloval a kterého
matka Grizova jí stále odporučovala.
První otázka její byla se týkala Gri
zova
„Ten jest již dávno v Poltavě a s
Ilannou zasnouben,” odvětil Jiskra.
Tak jako hromová rána účinkovala
tato zvěst a Maruša skácela se k zemi,
omdlie.
*

„
vr

*

Chmelnicki navrátil se do Poltavy a
tam obrátila se i Maruša.
Michaelov a Uchtinski, vyslanci cara
pozdravili hetmana Chmelinského a
tento poslal vrchníka Vesnáka a Do
brenko do Moskvy, aby Malorus ode
vzdal do mocných rukou cara.
Grizo nebyl takým, jako když odjíž
děl; ctižádost byla mu vstoupila do hla
vy a matka snadno jej přemluvila —
vzal si Hannu. Jest to velmi těžké bo
lest Maruši vypisovati. Byla ukrutná.
Její i rvní myšlénkou bylo, že musí zemříti a proto skočila do vody.
Avšak nemělo se jí to podařiti. Bylo
to štěstím, či neštěstím? Kdož to ví. —
Jiskra ji sledoval a zachránil před smr
tí, kterou v zoufalství svém byla hle
dala.
Po té onemocněla Maruša a život její
zdál se viseti již jen na nitce. Jen bý
valý její miláček byl s to poskytnouti
úlevy, jen v jeho rukou nacházela se
pomoc nešťastnému děvčeti. Grizo ale
nevěděl ani, jak se jeho bývalé milence
vede; on to ani netušil.
Jiskra uslyšel vše a odebral se k mla
dému Dobrenko.
Zamračil se kozák a pravil k němu:
„Tys špatným člověkem. Ano, špat
ným jsi. Cos učinil z tvé Maruše? Srd
ce člověka se útrpností svírá, pohlédneme-li na to, jak ubohé to dítě trpí.
Ach Grizo, Grizo, tys baba a ne kozák.
Tys zaprodal své mužné slovo a podří
dil vůli kozáka ženě své!”
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Grizo ani nemukl.; bylo mu za těžko
poslouchati tato pravdivá slova. Co ale
na ně odpovědíti? Vědělť dobře, že Ji
skra pravdu děl.
,,Proč mlčíš? či nevíš co počíti máš?
Ach, tys pěkný kozák. Jdižiž....
„Mého koně!” vykřikl Grizo, aniž by
byl Konrádovi déle naslouchal.
Záhy na to zněly podkovy uříceného
koně po náměstí Poltavy, který plným
tryskem v před se hnal.
*

*

*

„Královno mých snů, mé zlato, má
draze milovaná Marušo. Pohledni na
mne, jsem zde, tvůj Grizo....” A Grizo
vrhl se k lůžku nemocné.
„Ach tos ty?”
„Ano milko má.”
„A jak se daří ženě tvé?” Maruša
se pozvedla a pohledla vzhůni k tomu,
kterého tak byla milovala. Grizo sotva
ji poznal, jak byla přepadlou.
„Nemám žádné ženy a nebudu také
žádné mít, mimo tebe, můj miloušku.
Nebudu dbáti matčiných rad a vezmu
si jen tebe, ano tebe má drahá . ... ”
Oči Marušiny zajiskřily dávným le
skem a ona vůcihledě se pozdravovala.
Grizo docházel k ní opět denně.
Tak prošla delší doba. Maruša se
pozdravila a Grizo přicházel opět řid
čeji. Brzy z té, potom z oné příčiny
nemohl přijití. Maruša zdála se to věřiti vše od slova k slovu. Však netr
valo to dlouho, nastala bouře a ta schvátila milou Marušu.
Konečně se dozvěděla, že Grizo jest
ženat. Ne tedy bez příčiny zanedbával
ji v době poslední. Ubohé děvče usmy
slilo si, že půjde na „večernicu” zrovna
tam, kam její zrádce dostaviti se měl s
ženou svou.
Maruša ozdobila se nejkrásnějším
svým šperkem; chtěla býti krásnou a
to ... . zdařilo se jí úplně.

Když Maruša byla přišla ku všem
těm druhým zde shromážděným byli již
takřka všichni zvaní hosté pohromadě.
Záhy na to přišel též Grizo s ženou svou.
Zábava započala, tu se laškovalo, tam
se bavili opět tak a zde onak.
„O zazpívej nám, Marušo,” prosila
Melasa, jeana z nejdávnějších jejich
přítelkyň, nej upřímnější.
A ona pěla.
Slabě, tichounce zněly ty krásné, jas
né tóny žalostivé písně její; záhy však
stávaly se mohutnějšími, až vyzněly tak
rozkošně a lahodně, že každý pln byl
obdivu. Byla to rozkošná melodie, ja
ko z úst slavíka plynoucí.
Náhle ustala.
Všichni seděli tu v němém podivu
několik vteřin, jako okouzlení, po té
rozlehl se jásot a Maruša musela opakovati; zpívala čím dál tím krásněji,
čím dál tím sladčeji a velebněji — byly
to zvuky čarovné pí-ně ukrajinské. Zpí
vala naposled, chtěla ho okouzliti a
skutečně Grizo, ani brvou nelina, pohlí
žel stále a stále upřeně na ztepilou tu
dívčí postavu Maruši, která tak nadpo
zemsky krásné zvuky vyluzovala. Zapoměl ženy své, zapoměl celého okolí.
On patřil jen té jediné, jen té, která
písní svou jej zcela upoutala.
„Přijď ve středu večer,” šeptala mu
Maruša, když se byli loučili.
A on docela zapoměl na svou ženu,
nebot doprovázel Marušu domů a jejich
rty v rozloučenou pojily se k sladkému
dávno kýženému polibku.

*

*

*

Ve středu přišel Grizo, jak umluveno.
Maruša uvítala jej přátelsky. Nastal
okamžik zábavy a laškování. Host se
byl posadil. Maruša předložila mu chut
ných zákusků a postavila před něj po
hár vína.
„Na tvé zdraví, Marušo!” zvolal Gri
zo rozjařen a vypil obsah poháru až
na dno.
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„Zadržte!” vzkřikne tu pojednou kdo
,,Zadrž Grizo, miláčku můj, otrávila
jsem tě!” vzkřikne pojednou Maruša, si z davu hlasem tura a na zpěněném
jako by ještě v posledním okamžiku ji oři přijíždí spocen a utrmácen Jiskra.
Právě dospěl popraviště. Sotva oddy
bylo svědomí hnětlo.
choval; v ruce měl závitek jakés listiny
* * *
a v druhé bílý šátek.
„Zde čti!” zvolal jezdec k písaři hr
Grizo zemřel nedlouho na to, nad
Marušou měl však rozhodovati soud.— delního soudu.
Marně snažili se ubohému děvčeti zís
„Od koho?”
„Od hetmana!”
kati milost.
„Jest to ovšem velmi smutné,” děl
„Od hetmana! Od hetmana!” roz
soudce, „ale omilostniti ji nelze. Jen radostněn volal lid a „Milost! Milost!”
jedné milosti má se jí dostati, nemá záhy na to rozlehalo se již od úst k
býti lámána kolem, ale sťata.”
ústům.
Od rána již panoval Čilý život na ná
A skutečně, bylo to omilostnění; na
městí v Poltavě. Kozáci projížděli se papíře tom bylo psáno: „Za hlavu Po
městem a lid kupil se na všech stranách. láky sťatého Gordy Šuraje, má ušetřiti
„Ubohá, učinila bych totéž, kdyby se hlava nešťastné jeho dcery; poprava
mi můj Ostap byl nevěrným,” vzdychalo bez mého povolení se tudiž odbývati
mladé děvče tamto opodál.
nesmí.”
„Vidět, žes hloupá ženština,” odvětil
Poltava rozradostněna vzdávala díky
jí vedle stojící starý, vetchý kozák; Jiskroví, který omilostnění nešťastné
„kde pak stojí něco podobného psáno, Marušy byl přinesl od Chmelnickiho.
aby se lidé otravovali, co? Zapomělas
Koku 1653 spojila se Velkorus sMaboha, hříšnice?!”
lorusí a v Poltavě se od té doby velmi
„Už ji vedou, už ji vedou!” zavznělo málo změnilo; jen Konráda Jiskry aniž
to náhle z davů hučících.
Marušy není více — hrdá, neoblomná
Maruša vystoupila na popraviště a pěvkyně Ukrajiny skonala za několik
kat jí slabé pomáhal. Byla bledou a let v klášteře. Krásné písně její však
zdálo se, že snad si není ani vědoma dosud v ústech lidu připomínají oněch
toho, co se kolem ní děje....
dob, kdy byla Maruše pěvkyně národní,
Ještě minuta a hlava klesne pod me z lidu a pro lid — pro ten dobrý lid
čem kata....
Ukrajiny.

Kdy láska přilétá?
Když jaro dýchá po horách,
ze země mízu loudí,
a labuť, jinde zrozená,
po našich vodách bloudí;
s břehu když do vln bublavých
měkounká pomněnka se dívá,
a lidem vonných za nocí
v každinké žílce slavík zpívá... .

Kdy láska odlétá?
Když nad oblaky nahoře
labuť své mladé volá,
a dole vítr v strništích
vzdorná si hvízdá kola;
v zpáteční vodě pod mlýnem
když žlutavá se stříže točí,
a lidem němých za nocí
i ve snu chladem vlhnou oči
Jan Neruda.

JE-L
I

ČLOVĚK ZELENÝM
HUMORISTICKÁ DROBOTINA OD B. BITTNERA.

Nu byl jsem zeleným a hodně, při
znám se k tomu— jaká hanba konečně!
Byli jste jednou všichni jako brčál, vy
advokáti, notáři, redaktorové, farmáři,
továrníci, sportmani nebo čím vás ame
rický osud během času učinil.
Kdo přijede do Ameriky, je zeleným
tak přirozeně, jako že přichází novoro
zeně na svět bez fraku a glacéovaných
rukaviček. Býti zeleným není také nic
obzvláště divného ani potupného, ale
může to přivésti člověka někdy do ta
kové situace, že pokládá jej nevděčný,
škodolibý svět za— well, řekněme pří
mo: za hlupáka.
Když už jsem jednou pověděl tolik,
zůstanu upřímným do konce a přiznám
se laskavým čtenářům, že i mně se jed
nou v Americe zdálo, že jsem hlupák.
Možná že si myslí někteří lidé něco po
dobného o mně podnes, ale poněvadž
nejsem o tom přesvědčen, je mi to lho
stejno jako můj záhrobní život. Ale
že jsem jednou hloupý kousek vyvedl,
to vím zcela určitě a vyzpovídám se ze
svého hříchu na tomto místě.
Stalo se to takto: Pozdě na podzim
roku 188
*
připlul jsem ku břehům této
slavné svobodné země a do vánoc jsem
se naučil klást nohy na stůl nebo vy
strkovat je z okna, pít cocktail a jiné
mixované drinky, říkat ,,well”, ,,yes”,
,,go hed”, ,,šat ap” a podobné užitečné

fráze, ba zdá se mi dokonce, že jsem
uměl už tehdáž žvýkat tabák a plít s
virtuositou střeleckého krále. Vypadal
jsem tedy jako dokonalý Amerikán —
totiž na povrchu čili tělesně. Duše má
byla však pořád ještě tak českou jako
za oněch dob, kdy chytával jsem v le
sích rodné své vísky ,,červenky” a na
věži kostelní vrabčáky. Kdyby byl
mohl někdo nahlédnout o vánocích jme
novaného roku do mého vnitra, byl by
si jistě pomyslil: ,,Ten človíček se sice
pitvoří, jako by tu byl doma, ale jme
nuje se nepochybně Honzík nebo Va
šek.” Něco takového myslíval jsem si
ostatně někdy sám. Činil jsem se sice
všemožně, abych zároveň se svým ze
vnějškem amerikanisoval svůj mozek a
jazyk, došel jsem však záhy k tomu pře
svědčení, že lze snáze obout americkou
| botu než potáhnout zobák yankeejským
nátěrem. Nezoufal jsem však a umínil
jsem si pevně, že nežli rok s rokem se
sejde, musím býti Amerikánem skrz na
skrz Za nic na světě nechtěl jsem se
podobati známé vráně na vysokém du
bě....
Úmysl můj byl tedy dobrý a vůle je
ště lepší, ale Jonášův ,,Tlumač” byl
houževnatý jako sedm let starý pode
šev. Ať jsem jej studoval, opisoval,
překládal a převracel jakkoliv — do vá
noc neurazil jsem než asi třetinu dráhy.
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Povážíme-li, že jsou někteří lidé v Ame
rice až patnáct i více let a nevědí dosud,
jak mají nadávat, šlápne li jim někdo
na kuří oko, musíme uznat, že jsem
udělal pokrok dost velký. A to já si
myslil o vánocích r. 188
*
také. Byl
jsem přesvědčen, že už umím tolik an
glicky, že bych mohl dávat v této řeči
hodiny, jenom se mi zdávalo, že bych
se musel vždycky dobře napřed připra
vit. Z toho důvodu vyhýbal jsem se,
pokud možná, styku s cizinci a na
,, Janky” v mém okolí hleděl jsem tak
škaredě, že potlačil každý z nich hned
v zárodku chuť se mnou hovor zapřísti.
Se svědomím nepokojným cestoval jsem
jmenovitě po dráze a s tlukoucím srdcem
očekával jsem, brzo-li mne někdo osloví.
Jak by dopadla má odpověď, to jsem
si dovedl velmi dobře představit: buď
,,yes”, nebo „no”, nebo konečně,,lim”
— nebyl jsem však jist, kterou z těchto
slabik bych v okamžiku smrtelných úz
kostí volil a zdali by se odpověď má k
otázce hodila. Obyčejně uchyloval jsem
se ve vlaku do vozu pro kuřákv, kdež
jsem zdánlivě oči mhouřil, zíval a klí
mal, jen aby nenapadlo nikoho mne
osloviti. Po vánocích roku 188
*
zmátl
však nepochybně bůh všemohoucí můj
mozek a ďábel mi napískal, abych —
inu abych vyvedl nesmyslnou hloupost,
nebo chcete-li, hloupý nesmysl.
Ztrávil jsem vánoce u zámožného
příbuzného na farmě nedaleko městečka
Watertown ve Wisconsinu. Příbuzný
tento byl vdovec a měl dvě dcery, jako
poupátka v rozpuku — pochopíte tudíž,
že mi svátky uběhly jako voda, třebas
jsem je trávil v poušti podobné samotě.
Mimo dotčená dvě koťátka líbily se mi
rovněž strýčkovy likéry, jichž měl roz
košnou sbírku. Jsem v tom ohledu tro
chu Kusem a trochu Irčanem, to jest
douškem dobré lihoviny nepohrdnu v
zimě nikdy — i kdyby mi ji nepřítel na
bízel. Láhev znamenité puškvorcové
dal mi hostitel můj na cestu pro zahřátí

a co nevypijú po cestě, to abych dorazil
doma. Cesta z Watertown do Stonycreeku, kde jsem tebdáž bydlel, není
dlouhá a z dobře vytopeného vozu po
hlíží se dost příjemně na zasněženou
krajinu a jíním obalené stromy. Jako
obyčejně usedl jsem i na cestě z Water
town u do Stony-creeku do vagonu kuřáckého. Horko a kouř, jež se tam o
panství dělily, přimkly hnedle víčka
mých očí a duše má počala se v malé
chvíli — tuším, že působením strýčkovy
puškvorcové, jíž jsem si před tím při
hnul— kochati krásnými obrazy. Byly
to sny rajské, božské, plné sladké touhy,
ohnivé vášně a tak ,,živé”, že jsem se
náhle ze spaní vyděsil a s výkřikem
vyskočil do výše. Kozumí se samo se
bou, že se mi spolucestující smáli a sice
tak důkladně a s takovou upřímností, že
jsem po chvíli uprchl do vozu druhého.
Hledal jsem především prázdné sedadlo,
nebylo však v celém vlaku ani jediného.
Nemohl jsem se vyhnout sousedství.
,,Well, mám-li už se s někým dělit o
sedadlo, ať je to sličná ženština,” roz
hodl jsem se s podivuhodnou a u mne
neobvyklou kuráží.
Usmysleno, vykonáno. ’ Než byste
spočetli pět, seděl jsem po boku sličné
lejdysky, jejíž tváře vypadaly jako mí
šeňské jablíčko—k nakousnutí. Kdyby
byla Češka, myslel jsem si, řekl bych
jí to. A opravdu pociťoval jsem jakousi
chuť, ba řekl bych potřebu, hovořiti.—
Ale jak začít a udržovat rozprávku s
rozkošnou sousedkou, když mohl jsem
ji nanejvýš překvapiti duchaplným obra
tem: How do you feel? Nezbývalo mi
tedy než mlčet a čekat, nespustí-li snad
sousedka sama. V něco podobného jsem
doufal a přál si toho, byť jenom proto,
abych zvěděl, jaký hlas má ta okouzlu
jící bytosť. Z toho ubělového labutího
hrdla, jež hebká kožešina obemyká —
uvažoval jsem v duchu -- mohou prouditi jenom zvuky slavičí. A nemýlil
jsem se. Asi po pěti minutách obrátila
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sličná sousedka ke mně růžovou pusu a témž okamžiku hnul se vlak, takže měla
zasypávala mne celým proudem zvuků, [moje neznámá společnice sotva tolik
které se zdály býti vyluzovány z nej času, aby mohla pohodlně s vozu se
sladší loutny. Byl bych málem zvolal stoupit. Zvolna otáčela se kola obrov
v svatem nadšení: Božská Filomelo! ských vozů, ztěžka supal v předu paroačkoliv jsem ani dobře neslyšel, co stroj a mého mládeneckého, snadno
kráska moje pravila. I ona pozorovala vznětlivého srdce zmocnil se nevýslovný
moje vytržení a proto opakovala jak se stesk. Zaujal jsem místo neznámé kra
zdálo, svou otázku. Jonáši pomoz! savice; sotva jsem však usedl, vyskočil
myslel jsem si v duchu a nahlas pravil jsem opět, jako bych byl hadem ušt
jsem na zdař bůh ,,yes.” Tentokráte knut. Sličná moje sousedka zapoměla
jsem podle všeho trefil, neboť spanilá tu svoje zavazadla.
Vlak pohyboval se již tak rychle, že
sousedka usmála se na mne vlídně a
upřevši na mne hluboké, ohnivé své oči nebylo lze na vystoupení ani pomysliti.
(život bych byl dal za ten pohled) švi Otevřel jsem okno, abych pohlédnul
tořila opět andělským jazýčkem, poky vzdor třeskutému mrazu k filigránské
vovala hlavinkou, ukazovala perlové staniční budově a po neznámé krasavici.
zoubky a mně — mně šla rozkoší hlava Opravdu stála tam těsně u trati a hned
kolem. Zlořečil jsem v tom okamžiku mne zpozorovala. Ale jak odpověděla
osudu, že nepřál mi naroditi se Ameri [ na můj nyjící pohled! Zaťala drobné
kánem a zatratil jsem Jonáše do horou pěstě a blýskajíc zlostně očima, cosi
cích pekel, poněvadž nenapsal tak for- hovořila. Vypadalo to z dálky jako
telný „Tlumač”, aby se mohl člověk z láni. Jisto jest, že se s takowm výra
něho naučit za týden tolik, co potřebuje zem tváře poklony nepronášejí. Náhle
k hovoru s krásnou ženštinou. Neporoz vzešlo mi světlo. Dopálená nyní ča
uměl jsem ubožák z celého švitoření rodějnice chtěla nepochybně, abych jí
andělské té bytosti více než jednotlivá vynesl zavazadla z vozu a do útlých
slova jako ,,home”, „baggage”, atd. ruček jí je podal. Význam slov „horné”
,,Nechť vypravuje čarovná moje soused- a ,,baggage” byl mi náhle jasným. Bo
dka cokoliv,” pomyslil jsem si, ,,zlého hužel, že bylo již k napravení chyby
to zajisté nic není. Jak mohl by tak pozdě. Vlak ujížděl s větrem o závod
kráshý a v spůsobu svém až na poslední unášeje mne k Stonycreeku a„baggage”
puntík dokonalý tvor boží něco zlého krasavice v neznámé končiny. Kam
mysliti nebo dokonce mluviti. Myšlen zanesl osud či mé hlupáctví elegantní
ky tohoto anděla musejí být čisty jako vak a krásnou tašku a shledala-li se ma
voda, jež prýští se ze skály křišťálové.” jitelka jich někdy s nimi, dosud jsem se
Proto jsem také odpověděl na spíc nedověděl. Mně byla však tato událost
své sousedky přeochotným „yes, ma pohnutkou k pilnému cvičení se v ho
dam”, s kterouž stručnou odpovědí byla voru s ženskými a mohu říci, že dodělal
rozkošná ta víla spokojena, neboť zaše jsem se velkého úspěchu. Nejen že
ptala ,,all right”, načež se odmlčela. jsem se naučil v době úžasně krátké
Brzy potom zastavil vlak na malé štaci anglicky, nýbrž dodělal jsem se mimo
asi na půl minuty a poněvadž jsem s to několikanásobného zasnoubení a dva
bolestí pozoroval, že chce sousedka krát měl jsem dokonce „před svatbou”.
moje vystoupiti, povstal jsem as poklo Ženat - chvála hospodinu — nejsem
nou otevřel jsem jí dvéře. Téměř v dosud.

SPOLKOVÉ PLESY
KexnicRý.

Soustružil i oký.

„Ale jak toho zasluhuji, pane Kostičko,
že si děláte se mnou takovou ou tratu?”—
„I to nic nedělá; zejtra se dá trochu větší
přívažek kostí — a bude to spraveno.”

„Ale pane Blažku, co tak volnou? Vždyť
je to kvapík — — ” — „„Víte — milost
paní, já pracujú celý tejden za mzdu a ne v
akordu; no a víte: to se to Čí moc po
rn a 1 u !”

M arkérský.

-J okej ský.

Jeden tanečník: „Pardon! Pardon!” —
Druhý tanečník: „Prosím, prosím; ťse ví,

že to bez karambolu nejde!”
x-ecl
*
F

Ona: „Jen chvilčinku strpení; nemohu z
místa. Váš pan kolega mne uhnal jako
kobylu------- ”

ševcovským a po něm.

Před plesem smývá se smůla.

Ale nic plátno; po plese je zas n a s m o 1 e n.

SMUTNÉ (SH VÍINIS.Mr
Nejste pověrčivou?

Málo povzbuzující.

On: Nyní, když mám vaši přípověď,
Featherly (k poslíčkovi): Odevzal jsi
čarokrásná Arabello, dovolte mi jednu lístek oné mladé dámě?
otázku: Jste pověrčivou?
Poslíček: Ano, pane Featherly.
Ona: Pověrčivou — proč vás to zají
Featherly: A co řekla?
má?
Poslíček: Pravila: Oh, fuj! To je od
On: To mohu Vám povědět teprve až toho Featherlyho.
odpovíte 11a mou otázku.
Ona: Nuže, nejsem ani dost málo po
Začal obchod.
věrčivou.
Dvě povedená kvítka sedí v kavárně.
On (v radostném pohnutí): Tedy mohu
„Jakž, brachu, dostaľs už zaměstnání?”
vám to klidně sdělit—jste mojí třináctou
„Oh, já opustil žurnalistiku a vrhl jsem
nevěstou.
se na obchod. Pracuji teď s nábytkem.”
„A prodaľs už nějaký?
„Ma,” pravil Bobby, „byl jsem dnes
„Ano — svůj vlastní.”
hodný?”
□ „Ano, Bobby, byla jsem s tebou velice
spokojena.”
„Mamma, pravila Floxie, která byla po
„Well, uděláš mi něco, má?”
prvé v kostele, kdež poslouchala s menší
„Je-li to rozumné, ráda. Co to má být, nebo větší pobožností kázání, „já vím, co
Bobby?”
myslel kněz slovy „dětí děti.”
„Dovol, abych se mohl odebrat na lůžko
„Že ano?” odpověděla matka.
bez modlitby.”
„Ano. Myslil loutky.”

Kdosi napsal: „Můžete důvěřovat člo
věku, který má rád koně nebo psa.” Jistý
Podivuhodnou jest moc ženy, učiniti
majitel půjčovny koní a povozů to zkou muže blaženým nebo zdrceným, avšak
šel a shledal, že se to nevyplácí.
muž nenabude o této moci nikdy lepšího
přesvědčení, než když obleče novou ko
šili, kterou žena jeho sama ušila, oškroNechť vypadají noviny budoucnosti bila i vyžehlila.
jakkoliv, ženám nebudou se nikdy líbit,
dokud nebudou sestávati ze samých milost
Dva pergameny.
ných veršů, oznámení úmrtí, sňatků a
Campbellova žena sestárla a stala se
ohlášek obchodů se střižným zbožím.
vrásčitou. Jednoho dne prohlížel rodinné
papíry a našel náhodou také oddávací list.
„Ach,” povzdychnul, „před třiceti roky
„Jak to chodí v Dakotě?” tázal se bo
stonský velebníček pana bratra o schůzi měl jsem toliko jeden kus pergamenu,
baptistické. „Well, mně se daří dost do nyní mám však dva.”
bře,” odpovídal pan bratr, „ale poměry
nedodávají člověku právě mnoho odvahy.
Jaký vynález by rád.
První týden, když jsem tam přišel, se po
„Pane Dickinsone, chtěl bych opatřiti
božní zrovna ke mně hrnuli. Jednoho dne váš dům poplašným aparátem proti lupi
leželo jich 150 na kolenou v nářku a mo čům. Každé dvéře, každé okno —”
dlitbě. Náhle vstoupil jakýsi člověk a po
„Nepotřebuji nic z toho, nemám co či
věděl, že se blíží po cestě dva detektivové nit s lupiči.”
a všichni kajicníci byli v okamžiku ti
„Kdybyste to zkusil,pane Dickinsone—”
tam.”
„Podívejte se, příteli. Máte-li nějaký
vynález, který by mne probudil v noci,
Upálení postrádá úplně hrůzy pro muže, když mi prohledává žena kapsy, pak spolu
jehož tchýně polapila při líbání služky.
trochu pohovoříme.”
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Sveden k zločinu.

Není gentleman.

Světlo jeho života: Jiří, mftj drahoušku,
učinil bys všecko, očkoliv bych tě požá
dala?
Jiří: Zajisté, miláčku. Co to má býti,
světlo mého života?
Světlo jeho života: Chci, abys se stal
zločincem.
Jiří: Jakého zločinu mám se,nejmilejší,
dopustit, abys stala se šťastnou?
Světlo jeho života: Obejmutí. (Zločin
byl spáchán.)

Holič (během hovoru o všemožných
záležitostech a věcech): Plukovník Jag
gers jest gentleman a nedostane-li se přes
rok do legislatury, stane se to pouze proto,
že nebude tomu sám chtít.
Občan: Slyšel jsem, že bude \olen
spíše McReilly.
Holič (pohrdavě): Pah! McReilly!
Odpusťte, pane, ale ten člověk nestojí za
nic.
Občan: Neudělal přece nic špatného,
či ano?
Holič (se zdrcujícím opovržením): On
se holí sám, pane.

Omažan (na letním’ bytu): Odjedu ne
pochybně zítra domů.
Majitel hotelu: Ah! Ztratil jste už
rheUmatism?
„Nikoliv.”
„Dyphterii?”
„Ne.”
„Snad opustila vás tedy choroba ledvin ?’
„Ne.”
„Vždyť jste přece neměl nic jiného,
když jste sem přišel?”
„Ba měl.”
„Zbavil jste se toho?”
„Ano.”
„Well, to je hezké. Copak jste to měl?”
„Peníze.”

Vyhlídky na lákavou budoucnost.
Mladý lékař, který vyvěsil nedávno svůj
štít, přišel domů ve výtečném rozmaru.
„Víte-li pak, drahoušku, že se tu stá
vám pomalu známým? Pohrobníci mi
už sekají poklony,” pravil ku své ženě.

Opozdil se.
„Bydlí zde pan Stirling?” tázal se ře
meslník ženy, jíž potkal ve dveřích.
„Ano, pane.”
„Přišel jsem vyčistit jeho kamna.”
„Trochu jste se opozdil; právě tu byl
šerif.”
V jistém americkém listu čteme: Mla
dý jeden skladatel napsal právě pro so
prán překrásnou píseň, již nazval: „Přála
bych si opět mladou být.” Nelze však na
jiti ženu, která by píseň tuto chtěla před
nášet!.

v

Zena: John, proč jsi mne nevzbudil
minulé noci, když hořelo v nejbližším
„bločku”?
Muž: Myslel jsem, že nestálo by to
za to.
v
Zena: Well, podruhé mne vzbuď. Víš
přece, že nemohu spáti, když někde hoří.

Špatný obchod.
„Jak jde obchod ve vašem oboru?” tá
zal se cizinec svého spolucestujícího na
dráze.
„Znamenitě.”
„Co pravíte? V mém odvětví hrozně
špatně. V čem pracujete?”
„V ledu. A vy?”
„V kamnech.”

Netřeba se báti.
Stará pí. Robinsonová: John, já se bo
jím toho elektrického světla před domem.
Starý pan Robinson: Není žádného
nebezpečí, Samanthy. Drát jest insultován.
„Say, Ilarry, chceš psa? Mám jednoho,
kterého bych Ti mohl dáti.”
„Děkuji; koukal jsem právě po nějakém.
Schází mu něco?”
„Oh ne, leda že pošel.”

Snáze lze velbloudu projiti ouškem je
hly než chuďasovi zjednati si pohodlné
místo v módním kostele.
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Znalec lidských povah.

Príjemné vysvětlení.

Kolektor (který má pohledávku za pa
nem Větrovským k domácí paní tohoto):
Je pan Větrovský doma?
Hospodyně: Ano, jest ve svém pokojí
ku. Mám jej zavolat?
Kolektor (po delším rozmýšlení): Stálo
by to asi sotva za namáhání. Rozmyslil
jsem si to. Kdyby měl peníze, nebyl by
doma, nýbrž v některé putice a hrál by
billiard.

Cizinec: Tisíc láteř, teď jste mne řízl
již po druhé. Neumíte-li lépe holit, ztra
títe hnedle své zákazníky!
Učedník: O nikoliv. Zákazníky já ne
smím holit, pouze cizince!

„Pane revisore, nevěřte jenom nic panu
doktorovi, sice vám pověsí tak kapitálního
bulíka na nos!”
„To jsem si hned myslil, pane profeso
re, neboť mi doktor právě sdělil, že jste
jedním z největších našich učenců.”

On: Na mou ěest, slečno, miluji vás!
Ona: Oh, to jste řekl již mnohým!
On: Řekl—ovšem, ale při tom jsem si
vždycky pomyslil své. Vy jste, ctěná sleč
no, první, při níž u té příležitosti na pra
nic nemyslím!

Pán: Slečno, já vás miluji....
Slečna: A kam podnikneme svatební
cestu ?

Jako dvě veverky.
A. : Hm, jak se
snášíš se svou mla
dou ženou?
B. : Ach, člověče,
my žijeme jako dvě
veverky.
A. : Tak, nu to
mne těší!
B. : To je tak:
když ona kousne,
kousnu já také a
když ona škrábne,
škrábnu také zas!

Účinek plzeňského

Už jsem opravdu
zvědavým, přestaň eli ten člověk koneč
ně trunčit. Jakmile
si dám přinést čer
stvé,dá si také vždy
cky nalít.

Matka: Boženor
nepochopuji, jak si
můžeš dát líbit pro
kazování různých
pozorností od toho
poručíka!
Božena: Ale, ma
minko, vždyť nemů
že přece ještě býti
generálem!

Domácí paní: —
Tenhle můj nájem
ník je zcela dobrý
člověk, jen že když
má platit nájemné,
nemá peněz.

Odbytá.

Zapomětlivý.

i

Z učené přednášky.

Profesor: Myslete si, mladí moji přáte
Slečna: Ano, pane doktore, nemohla '
lé,
že představuje na příklad má hlava
jsem si pomoci —musela jsem už zase pro |
zeměkouli.
Když stojí slunce nejvýše,,
Vás posiati. Jakmile odejdete, pociťuji
mají obyvatelé mé hlavy poledne.
zde křečovité svírání.
Lékař: Ctěná slečno, vy trpíte zcela ji
Teta: Františku, raduj se, právě přinesl
stě nezhojitelnou vadou srdeční!
ti čáp bratříčka.
František: To byl asi někdo jiný než
Nenapravitelný.
čáp, neboť ti odstěhovali se na zimu do
Lesník přistihl sedláka, jehož nedávno Afriky.
udal pro lesní pych, opět při odnášení kra
„Smím vám sdělit tajemství, ctěný pří
deného dříví. Na otázku, proč krade opět
teli?
”— „Ó prosím!” — „Jest to velké ta
vzdor svému nedávnému slibu, že toho víjemství: potřebuji nutně 500 dollarů!” —
cekráte neučiní, zabědoval sedláček:
„A kde mám vzít peníze na zaplacení ' „Spolehněte se docela na mne. Jsem mlpokuty, která mi byla posledně uložena? | čelivý neslyšel jsem ničeho.”
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Z chicagského hostince.

Nenahraditelná ztráta času.
Otec: Jak? Slzy — již druhý den po
svatbě! Proč to, dcero má?
Dcera (vzlykajíc): Ach, tatínku! Proč
pak jsi mne neprovdal dříve?

Duchaplná zábava.
Matka (k dceři, která byla od známého
nemluvného pána večer před tím doprová
zena asi hodinu cesty domů): Nuže, Pepič
ko, jak jsi se bavila včera s Karlem?
Pepička: Ach, nebavila jsem se. Jenom
jednou, když jsem klopýtla, řekl: ,.hopsá”.

Není více nedůvěřivých lidí jako Icik a
Jeiteles. Když jdou od sebe a podali si
na rozloučenou ruce, spočítá pak každý
z nich své prsty.
Pan farář: Pane hostinský, co vidím? Vy odbíráte Duch
Času? Proč· ty peníze nevénniete raději na list bohumilý,
jakým je na př. ..Hlas“?- Hostinský: T<> nemohu, velebný
pane, to by mému obchodu škodilo. Velebníček: Tak—a
proč?—Hostinský: Protože by po takovém čtení zašla chut
k jídlu a já bych své pokrmy neodbyl.

Ze soudní síně.
Soudce: Jak jste stará?
Svědkyně: 30 let.
Soudce: Nemýlím-li se, udala jste před
třemi roky při podobné příležitosti totéž
stáří.
Svědkyně: Zajisté. Já nenáležím k li
dem, kteří mluví dnes tak a zítra jinak.
„Ale Karlíčku, kdopak by řekl tetičce,
že je hloupou? Hned půjdeš k ní a řekneš,
že je ti to líto.”
Karlíček jde k tetě a praví: „Mně je to
líto, že jsi hloupá.”

Stojí za uváženou.
„Věděl bych jenom rád, proč voda z
rozbitého džbánu vytéká, kdežto do mých
; rozbitých bot vždycky vtéká.”
„Faninko, co pak to stále pod těmi trepkami
hledáš?”—,,Tatínka! On prý je pod pantoflem!”

V době bezchmelného piva.

Dámička (která byla již několikráte
zasnoubena): Strýčku, dnes můžeš mi opět
blahopřát k ženichovi.
Strýc: Od srdce rád! Kéž jsi s ním tak
šťastnou jakos jeho nejbližším nástupcem!

Lidunka zvěstuje malému bratru svému
Františkovi novinku: Pomysli si, dostane
me nového tatínka, mama se chce zase
vdát!
František (překvapen): Nemožno! Kdo
pak jest to, ten nový tatínek?
Lidunka: Onen lakomý kupec tam na
rohu, který nám nedal nikdy ani jediný
bonbon.
František: Tak ten. Nu tomu to od
Od té doby, co se nerodí climel, jsou naši páni
I
srdce
přeji!
sládci jako—louč!
I
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S taktem.

Proč se nežení.

Dáma: Napovídal jste mi, milý pane,
tolik lichotivých a pochlebných slov o
mých ctnostech, že jsem opravdu žádostivá
slyšeti též něco o mých chybách.
Pán: Oh, milostivá paní, nemluvívám
o takových věcech, o nichž si vypravuje
celé město.
Matka: Karlo, jak můžeš poslouchat!
takové frivolní řeči?
Dcera: Ale, mama, já přivru vždycky
oči, pozorujili, že má přijití něco kluzkého.

Škodí sami sobě.
„U všech všudy, vždyť máte v sklenici
polovici pěny. A to si dáte co denní host
líbit?”
„Ti lidé klamou samy sebe. Kdyby na
lévali pořádně, zůstal bych denně pouze za
patnáct sklenic dlužen, kdežto takto jich
musejí napsat vždycky pětadvacet.”

„Proč se neženíte, pane?” — „Ze strachu, ma
dame, že bych byl nešťasten.”—A proč byste byl
nešťasten?”—Protože bych nosil parohy.”—„A
proč byste nosil?”—„Protože bych je zasloužil.”
—„Za co?”—„Za to, že jsem se ženil.”

(Zasláno.)

„Pomyslete si jen slečno, nedávno jsem
si udělal výlet k jistému rolníkovi. Jeho
první bylo, že mne zavedl do stáje a ukázal
mi svůj hojný a tučný skot.”
„Ach, to jest právě zvláštnost venkova,
my měšťáci máme také své zvláštnosti.
Přijde-li na příklad někdo k nám, ukážeme
mu honem své album.”

Neprijemná podmínka.
Herec: Přijímám engagement, musím
však trvati na tom, že budu-li mít piti na
jevišti víno, také skutečné víno dostanu.
Ředitel: Dobrá, pane, přijímám. Musím
si však vymíniti, abyste tam, kde budete
mít bráti jed, také skutečně jed vzal.

Nesmírné horko.
První pobuda. Dnes nemohu horkem
ani vydržeti.
Druhý pobuda: Vždyť už tají i peníze.
Dnes ráno jsem měl v kapse dva dollary
a nyní scvrkly se na 50 centů.
Kapitán (k lodivodu, který přichází na
palubu v stavu poněkud zmotaném): Ty
znáš přece zdejší vody dobře?
Lodivod: Zajisté, kapitáne, vždyť jsem
zde narozen a vychován..
Kapitán (vždy ještě nedůvěřivě): Jsou
prý zde četné avelmi nebezpečné mělčiny?
Lodivod: Ovšem, kapitáne (a zatím co
loď s hrozným nárazem naběhla, dodává):
vidíte, to je jedna.

Všem stiženým „srdeční vadou” dovolujeme si
odporučit! důkladné obkladky.

Šimon Mrkvička & Co. v Kuchařově.
Nová služka.

□Paní doktorová přijavši služku z venkova do
služby, poslala ji do hostince se otázat co bude k
večeři. Služka vrátíc se vyřizuje hlasem slavnost
ním. „Mají jazyk s polským nosem, rozmašírovaného zajíce a telecí s fabrikou.”
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Na plovárně ženské.

Dobrá příležitost.
Eskám otěr (ukazuje na velikou otevře
nou skříň): Nyní dovoluji si vám, ctěné
publikum, představiti poslední kousek.
Prosím, aby vystoupila některá dáma na
jeviště a postavila se do této skříně, kterou
pak zavru. Když ji opět otevru, bude
dáma tatam.
»leden pán z obecenstva (tiše ku své
ženě): Ty, udělej mi to k vůli, vystup na
jeviště!

Chladnokrevnost.
Francouzský maršál Pélissier, vévoda
Malakovský, nakládal s jistým plukem v
Alžíru při prohlídce příliš tvrdě, tak že se
vojáci bouřili. Pélissier se o to málo sta
ral a pokračoval ve svém přísném jednání.
Nemoha nad tím vztek svůj utajiti, vysko
čil jeden voják z řady, natáhl kohoutek
své pušky, namířil na Pélissiera a stiskl —
puška však selhala. Klidně obrátil se mar
šálek k veliteli pluku se slovy : „Ten muž
bude
po 24 hodin zavřen, ježto neměl puš
„Jak to Ido, uděláme, aby se nám vlasy
mnoho nesmáčely?” —„Víš co? Necháme ku v pořádku.”
je tady v kabině.”
Galantní ochotníci.

Ze školy.
Učitel: Chci vám učinit tento početní
příklad hezky názorným. Tedy osm z vás
dostanou dohromady 48 jablek, 32 hrušek
a 64 švestek - co dostane každý z nich?
Nu, víš ty to? Ven s tím!
Honzík: Bolení břicha.

Humor nemocného.
Lékař: hiuže, co dělá vaše žaludeční
choroba?
Pacient:q Nedostanu-lirjji brzo s krku,
zoufám si.
Lékař: A jak je to s vaším krčním ne
duhem?
Pacient: Prosím vás, nemluvte o tom!
Ten leží mi tak v žaludku, že se oběsím
co nejdříve, neobrátí-li se to k lepšímu.

Také přípitek.
Mluvčí ochotníků:,,Doufám, ctěná slečno,
že nám neodreknete a nabízenou úlohu la
skavě na se vezmete. Onemocněním jedné
dámy a odjezdem jiných dvou, jež s námi
obyčejně hrávaly, octli jsme se letos ve veli
ké tísni. Teprve včera podařilo senám dvě
dámy stlouct a doufáme, že i vy laskavě se
obětujete.”

Svatební veselí bylu téměř u konce a
novomanželé chtěli se už vzdáliti, když
povstal profesor, příbuzný nevěstin, zaťu
kal na svou «klenici a pravil: „Ctěné pan
stvo! Krásná slavnost jest odbyta, mladí
manželé chtějí nás právě opustiti—budu
tedy stručným. Prosím vás všecky, abyste
pozdvihli sklenice, povstali a. .podívali se
nesedí-li někdo na mém novém cylindru.”
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Jistý baron přisel jednou do kavárny;
rozumí se, že „učený” jeho pes při tom
nechyběl. Když kávu vypil, chtěl odejít,
avšak pes stál jako přimražený u jednoho
cizího svrchníku. „V tom svrchníku bude
zvěřina,” myslil baron a chtě podati důkaz
o jemnosti čichu svého miláčka, pravil
vlastníku toho kabátu: „Hle, pane, pes
můj čenichá zvěřinu ve vašem kabátu.”
Leč v kabátu nebylo zvěřiny ani za nehet,
za to ale zaobalená kobliha v jídelním
lístku, na němž mimo jiné stálo srnčí.
Na jaře roku 1840 zpozoroval myslivec
nedaleko Pierrefittu v departementu loirském zajíce, který svého kamaráda ušáka
na zádech nesl. Střelil po něm a zabil ho.
V tom ale vystřídali si ušáci úlohu; dolej
ší totiž se obrátil a nesa mrtvého kamará
da na zádech běžel dále. Druhá rána
udělala brzo i jeho životu konec. Avšak
jaké bylo překvapení myslivcovo, když
shledal, že oba zajíci byli na zádech srostlí.
Myslivec Chvojka měl psa, který ani
kousek zvěře nepropás. Jednou ubíral se
s ním lesem. V tom začne milý pes větřit,
běží, běží a zastaví před houštím. Mysli
vec za ním, drže ručnici stále pohotově.
Na štěstí ale nestřelil, neboť by byl zabil
člověka v trávě ležícího. Znaje ale pud
svého psa, probudil cizince a ptal se ho,
neskrývá-li nějakou zvěř. „Nikoliv,” od
větil tento. „U čerta, můj pes ale jak živ
marně nezastaví,” divil se Chvojka, „vy
musíte mít alespoň něco od zvěřiny.”
,,Prosím, pane obrfořt,” vypravil ze sebe
neznámý, „to asi bude to, já se j menuj u—
Zajíc.”

Důkaz lásky.

„Že vás nemiluji, Emilie? Což pak jsem
nebyl minulý týden u fotografa, aby podo
bizna byla zdařilá?”
Mylný náhled.

v

„Ze prý kouření kazí zrak.”. Avšak
mladý pan Vondráček, když kouří viržinko
pozná tatínka—třeba na míli!

Polesní Kvičala přišel o třetí hodině
ráno z hospody domů a počal se u postele
svlékati. Zena jeho ze spaní procitnuvši
v domnění, že se muž obléká, pravila:
„Ale mužíčku, zase jdeš tak časně na
to zpropadené čekání? Ty si ještě hodně
ublížíš na zdraví, zůstali alespoň dnes
doma.” „Máš pravdu,” přisvědčil dobrotisko polesný, „radši si zase lehnu.”

Jistý mysliveček vychloubal se svými
trefami, i byl jedním z posluchačů, který
jej dobře znal, přerušen těmi slovy: „Pane,
dejte mi pětku a já vám budu sloužit půl
dne za zajíce a pak vrátím se zároveň s
vámi zdráv domů.”

„Povězte nám, Váíío, jak žijí včely.” —
„Včely žijí ve společnostech, které jsou zří
zeny jako stát.’’—„Dobře; ale stím rozdílem,
že—” — „—že nedělají dluhů.”
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Äa plovárně ženské.

Slečinka kupovala si deštník a každý jí
byl příliš jednoduchý, i ptala se, zdali by
nedostala nějaký s podšívkou? — „Ale,
slečno,” divil se obchodník, „v tom vedru
chtěla byste nosit slunečník s podšívkou?”

Konský handlíř, jak říkají, chválil své
ho hnědouše na trhu až hrůza. „Nu,” pra
vil ke kupci, „jak ve vám líbí?” „Kdyby
měl v zadu tak zdravé nohy, jaké-by měl
mít napřed, byl by dobrý a pěkný,” odpo
věděl tázaný.
Obchodník káral obchodníka z falešných
účtů. „Jak jen můžeš vepsat do knihy
zboží co odbyté, když posud leží na skla
dě?”—„Buď zticha anebo mlč!” odbyl ho
první; „chce-li se dnes obchodník poctivě
protlouci, musí šidit.”

„Pro Bůh, toť hlava mého muže! Nešťast
ník dostal se jistě ve svém oddělení pod
roubení a utopil se, ubožák!” — „Ale sestro,
nelamentuj! Vždyť je to jenom jeho vlásen
ka,která mu asi při podhrouzení se uplavala.”
Soucitná..

V neděli ráno ptal se jistý kupec svého
učně: „Hanzi, naliľs vody do vína?” —
„Ano.”—„Dal’s do hrozinek kamínky?”—
„Ano.” — „Navlhčiľs dobře tabák?” —
„Ano.”—„Tedy můžeš jít do kostela; ale
přijď brzo, budeme pařit sušené švestky a
křížalky.”
Bohatý kupec jel na venek. Na cestě
spatřil sedláka ryby prodávajícího. Ihned
zastavil a ptal se, jak jdou obchody, jaká
je váha, jak se platí a na konec, zdali také
prodává hňupy? — „Ne,” řekl tiše sedlák,
„ti přicházejí z města.”
Kloboučník W. byl znám co mazaný
obchodník. Jednou nabízel pánovi klo
bouk za 20 dollarů. „A kde jsou díry do
tohoto klobouku?” ptal se pán. „Jaké
díry?” divil se kloboučník. „Nu ty, skrze
něž by prostrčil rohy ten vůl, který by vám
dal zan 20 dollaru.”

„Víte, paní radová, že se paní Stohličková
zas už bude vdávat?”—„To je štěstí, že ten
pan Stehlička už je nebožtíkem, jak by ho
to bylo trápilo.”
Dva kupci hádali se a přeli se, který z
nich je v obchodě opatrnější a lstivější.
Jeden pravil: „Já tě desetkrát dříve pro
dám, nežli ti mne jednou.” — „To máš
svátou pravdu,” řekl spokojeně tento, „ne
boť tebe nikdo nekoupí.”

Kdosi koupiv větší množství cukru pře
svědčil se doma, že dostal mnoho písku
přívažkem. Dal ihned do novin následu
jící ohlášení: ,,Koupiv včera od zdejšího
kupce cukr, dostal jsem na každých 5 liber
cukru libru písku. Jestli mi ten, kdo mne
tak ošidil, pod mou adresou K. J. S. sedm
liber dobrého cukru nahradí, budu mlčet;
pakli ne, uveřejním jeho jméno.” Druhý
den dostal 9 balíčků po 7 librách cukru.
Vetešník jel na trh se zásobou kalhot.
Když se loučil se ženou, znamenala ho
tato svátým křížem a pravila: „Přeji ti,
abysi se vrátil bez kalhot domů.”

*^PRO ZÁBAVU A POUČENÍM
SEBRAL A UPRAVIL JOSEF ČERMÁK.

Služné presidenta Spojených Států.

Jak se volí president.

Všeobecně jest známo, že president
President Spojených Států ameri
Spojených Států dostává $50,000 ročně ckých, jak mnohým asi známo, není vo
služného a má se též za to, že jest to vše, len přímo lidem,jelikož lid nelil isuje pro
co president ze spolkové pokladny do presidenta, ale jen pro sbor navržených
stane, což jest velice mylné. Mimo služ volitelů. Zvolení volitelové teprv volí
ného má povoleno $36,064, aby mohl si presidenta a místopresidenta. V každém
vydržovati písaře, jeho osobní tajemník státu postaví si sporné strany do pole
obdrží $3,250 a výpomocný osobního tolik volitelů, kolik zástupců má stát
tajemníka dostává
v kongresu. Každá
ročně $2,250; těsstrana má na své
nopisec obdrží
kandidátní listině
$1800, pět poslů
jména svých voli
presidentových ka
telů. Kteří obdrží
ždý po $1200; mi
větší počet ode
mo t o president
vzdaných hlasů, ti
má své posluhy,
pak hlasují pro
svého zvláštního
kandidáta
presidenství.
Volitelo

telegrafistu, dva
uváděče po $1200,
vé ti sjedou se ve
svých státech vždy
nočního uváděče,
který má $1200,
druhé pondělí v
Vdovec (jenž včera, pochoval starou): „Baruško
hlídač má $900 a
následujícím měsí
dejte mi hubičku; teď přec už nemůžete říci: kdyby
se
to
milostpaní
dověděla.
“
ci lednu a zde své
posluha, který se
hlasy odevzdají.
stará, aby v ka
mnech dobře hoře
Dle zákona mohou
lo, dostává ročně $864.
Mimo to hlasovati pro kteréhokoliv kandidáta si
dostane president ročně ze spolkové oni přejí, však z pravidla bývají to vždy
pokladny $8000 na různá nahodilá vy věrní stoupenci té neb oné strany a
dání a ještě mimo to dostane zase na odevzdají hlasy své pro kandidáta té
„jiná různá vydání” $40,000; v to jest strany, kterou representují. Hlasy těch
zahrnuto vydání na opravu nábytku, to volitelů se pak sečtou a pošlou do
topivo, plyn a sirky. Vydržování Bí Washingtonu, kde u přítomnosti konlého domu i s jeho obyvatelem stojí nás gresníků i senátorů sečítány jsou druhou
ročně tak v okrouhlé sumě $125,000. středu v měsíci únoru. Úhrnný počet
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Nový kapitol v Albany též svoji vý
hlasů těc 'to jest 401 a který kandidát |
obdrží prostou většinu (201), jest pro stavností čítá se mezi divy Ameriky.
Nammoťh Cave, obrovská jeskyně ve
hlášen za zvoleného. Pakli že by žádný
z kandidátů neobdržel žádoucí počet státu Kentučky.
New yorský a brooklynský most, kte
hlasů, jest povinností domu zástupců
zvoliti jednoho z těch, kteří obdrželi rý vede přes východní řeku v New
největší počet hlasů. Tam hlasuje se Yorku.
Jezero Superior, největší jezero na
pak dle států a každý stát má jeden hlas.
světě.
Kadeti pro vojenské i námořní akademie.
Pomník Jiřího Washingtona ve Wash
Kadeti pro vojenskou akademii ve ingtonu, jehož výška obnáší 555 stop.
West Pointjsou ustanoveni presidentem
Socha Svobody v přístavu new-yorrok např( d; z každého kongrésního o- ském. Socha tato nedávno teprv posta
kresku má býti jeden, z každého území vena, jest 105 stop vysoká, od paty,až
po jednom a z Distriktu Columbia též k temenu hlavy, nepočítaje v to diadém.
jeden; mimo to pak z celých Spojených Socha stojí na silném, granitovém pod
Států bez ohledu na to, kde jejich domov stavci, 83 stop vysokém. Postaví-li se
se nalézá, deset. Prvnější musí nevy vysoký muž na ret této sochy, nedosa
hnutelně přebývati v okresku, z kterého huje výše jak po obočí; oko od jedno
je ustanoven a odporučení děje se kon- ho koutku ke druhému měří 6 stop.
gresníkem, u kterého se každý žadatel
Nestský park ve Philadelphii, nej
má přihlásili. Ustanovování nových ka větší to park na světě.
detů děje se každý rok. Mladík takový
Velikost jezer a moří.
musí býti v stáří mezi sedmnácti a dva Jezero.
Dlouhé Široké Moře.
dlouhé
mil
mil
mil
a dvaceti roky, musí býti tělesně dobře
Středozemní
__
2.000
-.380
120
vyvinut a úplně zdráv, musí býti sběhlý Superior.-.
Michigan __330 60 Čínské__ ____ 1,700
v čtení, psaní a počtech, znáti počátky Ontario
-.180 40 Rudé____ ____ 1,400
anglické gramatiky, geografii a býti se Champlain -.123 12 Japonské- ____ 1,000
známen s historií Spojených Stál ô.— Erie_____ __270 50 Černé ___ ____ 932
Od námořních kadetů vyžaduje se to Huron----- -250 90 Kaspické - ____ 640
4 Baltické.. ____ 600
Coynga__ - 36
samé, však stáří těchto ustanoveno jest George---- __ 36
čtver. mil.
3
mezi 14 a 18 roky. Z předmětů hóřeji Baikal___ —360 35 Tiché(Paciflc)80,000,000
naznačených jsou zkoušeni velmi přísně Great Slave.300 45 Atlantické 40,000,000
_ -.240 40 Indické. — .20,000,000
a který ze žadatelů nejlépe ve zkoušce Winnipeg
Athabasca -.200 20 Jižní ----- -10,000,000
obstál, má naději, že se do akademie Maracaybo --150 60 Severní-.. - 5,000,000
Ženevské.. -. 50 10
dostane.
Deset divů amerických.

Hloubka moře-

Údolí Yosemite ve státu Caliťornia,
57 mil od Coveterville. Údolí toto jest
asi dest mil dlouhé a jednu míli široké.
Svahy údolí jsou velmi příkré a 3500
stop vysoké; jest zde h«ira 3270 stop
vysoká a vodopády až 1000 stop.
Vodopád Niagarský. Vodopád ten
má tři čtvrtě míle šířky a spousty těch
to vod řítí se do hloubky 175 stop.
Přírodní most, který utvořil se přes
řeku zvanou Cedar Creek ve Virginii.

Největší hloubka moře, jak až dopo
sud známo, jest 25,720 stop; průměrná
hloubka mezi 60 stupněm jižním a 60
stupněm severním obnáší asi tři míle.
Rychlost námořních lodí.

V říjnu r. 1875 vykonal parník City
of Berlin cestu z New Yorku do Queenstownu za sedm dní, patnáct hodin a 48
minut.
V srpnu r. 1877 vykonal parník Bri
tannic cestu z Queenstownu do New
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Největší lodě.
Yorku za sedm dní, deset hodin a 52
Největší lodí na světě jest parník
minut.
V 2Ó/ří r. 1881 parník Arizona vyko Great Eastern, který má délky 679 stop.
nal cestu z New Yorku do Queenstownu Parník City of Rome jest 446 stop dlou
hý a 52 stop široký. Největší americkou
za 7 dní, 7 hodin a 46 hodin.
V červnu r. 1882 parník Alasca vy lodí je City of Pekin 423 stop dlouhá
konal cestu mezi New Yorkem a Queens- a 48 stop široká; Britannic od společno
sti White Star 455 stop dlouhá a 45 st.
townem za 6 dní a 22 minut.
V červenci 1883 vykonal parník City široká.
Největší město na světě.
of Rome cestu z New Yorku do Queens
Londýn, hlavní město Anglie, jest
townu za 7 dní a 1 hodinu.
V srpnu 1883 vykonal parník Werra největším městem na světě; zaujímá
cestu ze Southamptonu do New Yorku prostoru 700 čtverečních mil a obyvate
lů čítá pět milionů. Pouze cizinců žije
za 7 dní a 21 hodin.
Vřvjnu 1883 vykonal parník Fulda v Londýně dva miliony a snad všechny
národnosti jsou zde
cestu mezi New
Opatrnost matka moudrosti.
Yorkem a South- --------------------------------- - zastoupeny. Kaž
dých pět minut za
amptonem za 7 dní
znamenán jest je
a 22 hodin.
den porod a kaž
Vdubnu r. 1884
dých osm minut
parník Eider vy
jedno úmrtí. Kaž
konal cestu mezi
Southamptonem a
dého roku postaví
New Yorkem za 7
se 15,000 nových
budov.
V roce
dní a 18 hodin.
Vdubnu r. 1884
1883 postavilo se v
parník Oregon vy
Londýně
20,379
nových budov. V
konal cestu mezi
Queenstownem a
přístavu londýn
New Yorkem
ském se nalézá ka
Irčanka: Bulličku. pojď na prsa má!—
ždého dne 1,000
za 6 dní šestnáct
Angličan: 8 radostí! — Ale jen nejsou-li
lodí s 10,000 lod
hodin a 57 minut.
dynamitem vycpaná!
níky. Po kolejích podzemní dráhy pro
Spotřeba uhlí na lodí.
V nynější době rychlé plavby spotře jede denně 1211 vlaků, společnost omni
busová vlastní 700 vozů, na kterých pře
buje se na parních lodích ohromné
veze ročně 56,000,000 cestujících. Praví
množství uhlí, jak vysvítá z následující
se, že jiti po londýnské ulici jest s vět
tabulky:
ším nebezpečím spojeno, nežli cestování
Parník
Spotřebuje denné
Cena uhlí na
po drahách nebo přeplutí oceánu mezi
uhlí—tun.
jednu cestu.
City of Rome
304
$17,024 New Yorkem a Anglií. V roce 1886
Alaska
15,168 bylo v ulicích londýnských povozy za
253
Servia
214
11,956 bito 130 a poraněno těžce 2060 osob.
Aurania
214
11,056
10,192 Londýn má 15,000 strážníků, 15,000
America
182
115
6,410 drožkářů a 15,000 lidí zaměstnává se po
Austrália
štovní službou. Osvětlování ulic londýn
Úhrnné vydání za dvě cesty obnáší ských stojí $3,000,000 ročně. Vychází
pro každou loď od 40,000 dollarů až do zde 400 časopisů a za rok 1886 vypuklo
$70,000.
600 velkých ohňů. Světové město toto
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Pittsburg, Pa., 10. dubna 1845, 1100
budov zničeno, škoda asi $10,000,000.
Philadelphia, Pa., 4. října 1839, 52
budov zničeno.
Velké požáry.
Portland, Me., 4. červenee 1860 po
Albany, N. JT, dne 17. srpna 1848. žárem škody spůsobeno asi $10,000,000.
Vyhořelo 600 domů a mnoho lodí zni
Quebec, Canada, 2500 domů zničeno,
čeno; ztráta $3,000,000.
škoda $2,500,000.
Boston, Mass., dne 9. listopadu 1872.
Bt. Louis, Mo., 17. května 1849, 15
Vše zničeno na prostoru 60 akrů; škody
čtverců požárem zničeno, při čemž i 23
spůsobeno za $60,000,000.
parníků na řece Mississippi shořelo;
Brooklyn, N. Y., dne 9. září 1848. škoda $3,000,000.
300 budov zničeno.
Byracuse, N. Y., 8. listopadu 1856.
Charleston, & 6í, 17. února 1856. 100 budov zničeno, ztráta $1,000,000.
Téměř celé město zničeno.
San Pra/ncisco, Gal., 3. května, 1851
Charleston, B. C., 27. dubna 1838. 2500 budov zničeno, škoda $3,500,000.
1158 budov zničeno; škoda $3,000,000. Druhý požár vypukl dne 22. Června v
Chicago, Hl., dne 8. a 9. října 1871. tom samém roce a zničil 500 budov.
Přes 20,000 domů zničeno a 125,000
Troy, N. Y., 25. května 1854, přes
lidí připraveno o přístřeší. Úhrnná
100 domů zničeno·. V ten samy den
škoda požárem tímto spůsobená páčí se zničena byla požárem větší čásť Milna $200,000,000.
waukee.
Frederickton, N B., 11. listopadu
Rychlost’ železničních vlaků.
1850, 300 budov zničeno.
Mezi záp. Philadelphií a Jersey City
Londýn, v Anglii, dne 2. září 1666,
vykonal vlak dne 4. září 1879, 1 míli
13,000 budov zničeno.
za 501 vteřin, 3 míle za 2 minuty a 361
Montreal, Canada, dne 8. července
vteřin a 4 míle za 4 minuty a 50 vteřin.
1852; 1000 domů zničeno a škody spů
Mezi Hamburgem a Buffalo, ve státu
sobeno za $5,000,000.
New York, ujel vlak 10 mil za 8 minut.
Moskva, n Rusku, dne 14. září 1812;
Na dráze New York Centrál vykonal
30,800 domů zničeno; úhrnná škoda asi
vlak, pozůstávající z parostroje a šesti
$140,000,000.
vozů 14 mil za 11 minut v roce 1855.
Nantucket, dne 13. července 1846,
Dne 4. června 1884, vlak s novinář
300 domů zničeno; škody $800,000.
skými zpravodaji jedoucí z Washington
New York, N Y, dne 16. prosince
Junction do Washingtonu ujel 44 mil
1835; 530 budov zničeno, škody asi za
za 43 minut a 30 vteřin.
$15,000,000; druhý požár dne 20. čer
V Červnu 1876 vykonal zvláštní vlak
vence 1843; 300 budov zničeno, škody
za $6,000,000. Dne 20. června 1845 cestu mezi New Yorkem a San Fran
postiženo bylo město opět požárem, kdy ci scem, Cal. za 83 hodin a 39 min.
asi 300 domů bylo zničeno.
Znamení strojvedoucího na vlaku.
Nevada, Col., 12. března 1851, 200
Jedno krátké písknutí znamená, by
domů zničeno; škody za $1,500,000.
se zatáhly brzdy; dvakráte písknutí zna
Norfolk, Va., 1. ledna 1776, zapále mená povolit brzdy; třikráte písknutí
no Angličany a téměř celé město zni znamená couvat, dlouhé, táhlé písknutí
znamená nebezpečí.
čeno.

jest již 3007 roků staré. Kanalisace jest
ta nejlepší a počet úmrtí, u porovnání
s počtem obyvatelů, velmi malý.
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Kostely a veřejné místnosti.

John Rivd, žil v Benátkách a rád
KoBtely.
Kolik osob pojmou. kousal citrónovou kůru; zemřel v stáří
Sv. Petra v Římě____ _____ ______ 54,000
116 roků, zanechav zde vlastního syna
Katliedrala v Miláně..............
37,000 starého 14 roků.
Sv. Pavla v Římě..................
32,000
Pani Anna Buťlerová zemřela v led
Kathedrala ve Florencii..............
24,300
Kathedrala v Antwerpách....... ............24,000 nu 1883 v Portsmouth, Anglie, v stáří
Sv. Žofie v Cařihradě..............
23,000
103 roky.
Pani Betty LloydovázwFte^ v MaDivadla.
hon, ve Walesu v březnu r. 1883 v stáří
Gilmore’s Garden,New York, pojme.8443 lidí 107 roků. Pohřbu súčastnily se dvě
Stadt Theatre, New York, pojme__ 3000 „
její dítky v stáří mezi 80 a 90 roky.

Boston Theatre, New York, pojme..2272
Academy of Music, Brooklyn, pojme.2500
Carské.divadlo v Petrohradě, pojme. .2160
La Scala v Miláně, pojme_________ 2113
Opera pařížská, pojme................
2092
Grand Opera House,Chicago, pojme.1786
Požehnané rodiny.

„
„
„
„
„
„

Pátek významný den pro Ameriku.

V pátek vyplul Kolumbus na moře
a v pátek objevil Ameriku. V pátek
založeno bylo mě
sto St. Augustine
Mme. Erescolialve Floridě, nejstar
di-ová, žijící v r.
ší to město ve Spoj.
1570 ve Florencii,
Státech. V pátek
byla matkou 52 dě
narodil se Jiří
tí.
Při každém
Washington, v pá
porodu měla troj
tek dobyt byl a očata.
pevněn BunkerHill
David Wilson,
v pátek vzdala se
žijící roku 1850 v
anglické armády u
Indianě, byl otcem
Saratogy; v pátek
47 dítek.
vzdal se Cornwalis
Rev. Erskine,
„A jak se ti, Růženo, v tom novém stavu daří? Je
obležený Ameri
žijící roku 1760 v
Alfred bodný?
·
*
— „Velice hodný, až na to, že chce,
abych mu sama vařila snídani.“
kány a Francouzy
Skotsku, byl otcem
v Yorktownu.
33 dítek.
Fedor Vasilev, žijící v Moskvě, byl
Nikdy není pozdě na učení.
otcem 83 dítek; s první manželkou svojí
Cato, když byl 80 roků stár, počal
měl jich 69.
studovat! řečtinu; Socrates již ve velmi
pokročilém stáří naučil se hře na různé
Nejstarší lidé.
hudební nástroje; Plutarch, mezi 70. a
Nej vyššího stáří dosáhla vévodkyně 80. rokem počal se učiti latinsky; Dr.
Desmondská, která ve svém 146. roce Johnson přiučil se holandské řeči někozabita byla při nešťastném pádu.
kolik roků před svojí smrtí; Ogilby se
Tliomas Parr, zemřel náhle po slav přiučil řeckému a latinskému jazyku,
nostní hostině v stáří 152 roků.
když byl více než 50 roků stár; FrankKardinal de Salis, který byl příte lin počal v 50 letech konati svá filo
lem tělocviku a každému tělesná cvičení sofická studia a mnoho případů dějiny
a procházky odporucoval, zemřel v stáří zaznamenávají, které nám dokazují, že
110 roků.
na učení není nikdy pozdě.
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Vojsko Spojených Států.
Vyňato z výroční zprávy podmaršálka Spojených Států v říjnu 1886.

Armáda Spojených Států sestávala dne 30. června 1886 z následujících sil důstojníků
a mužstva:
Důstojníků

Deset pluků jízdy............................................................................................... 411
Pět pluků dělostřelectva ............................................................................... 272
Dvacet pět pluků pěchoty................................................................................. 836
Sbor měřičů, sbory nováčků, těžké dělostřelectvo, zřízenci nemocniční,
indiánští zvědové, West Point, oddělení signálové a všeobecné
služby........................................................................................................... 583

Zapsaných mužů

6,942
2,473
10,721

3,810

Úhrnem................................................................ 2,102

23,946

K vůli pohodlí a zabezpečení lepší zodpovědnosti jest celá země rozdělena na tři od
díly, jak následuje:
1. Vojenský oddíl Missouri, pod velením major-generála Alfred II. Terry, hlavní
stan v Chicagu, zahrnuje oddělení: Missouri (brigádní generál O. B. Wilcox); Texas
(brigádní generál David S. Stanley); Dakota (brigádní gener. Thomas II, Ruger); a Platte
(brig, generál George Crook). Zde se nalézá 7 pluků jízdy a 19 pluků pěchoty.
2. Vojenský oddíl Atlantický, pod velením Major-Generála John M. Schofielda
hlavní stan v New Yorku. Zahrnuje oddělení východu (Generál-Major Schofield). Zde
nalézá se 4 pluky dělostřelectva a 2 pluky pěchoty.
3. Vojenský oddíl Tichomorský, pod velením maj.-generála O. O. Howard, hlavní
stan vSan Francisku. Zahrnuje oddělení: Kalifornie (major-generál O. O. Howard); Co
lumbia (brig. gen. John Gibbon); Arizona (brigádní gen. Nelson A. Miles); zde se nalézá
1 pluk dělostřelectva, 3 pluky jízdy a 4 pluky pěchoty.
Největší počet vojska dovolen nynějšími zákony 2155 ustanovených důstojníků a 25.000
zapsaných mužů. Zpráva podmaršálka vykazuje nynější počet na 2102 důstojníků a 23.946
zapsaných mužů. Následující tabulka ukazuje počet důstojníků v každém stupni důstoj
nosti zastoupených.
1. Ustanovení důstojníci. Plukovníků, 68; podplukovníků 89; majorů, 233; setníků,
614; adjutantů, 40; plukovních ubytovatelů, 40; nadporučíků, 561; poručíků, 390; kaplanů, 34;
zásobovatelů, 13; úhrnem 2102.
3. , Zapsané mužstvo zahrnuje 39 sergeant-majorů, 40 ubytovatelských sergeantů, 690
hudebníků, 252 hornistů, 10 sedlářských sergeantů, 89 ordinančních sergeantů, 140 opatřovatelů v nemocnicích, 118 komisařů, 425 nadsergeantů, 2225 sergeantů, 1806 desátníků, 220
kovářů, 121 řemeslníků, 114 sedlářů, 93 kolářů a 17,968 prostých vojínů; úhrn, 22,946. Mimo
těehto jest v signálovém sboru zaměstnáno 513 neustanovených důstojníků a prostých vojí
nů; ve vojenské akademii jest zaměstnáno 7 profesorů; zde studuje právě 259 kadetů a 190
žáků; dohromady, 502.
Počet odstouplých vojenských důstojníků jest 596; během fiskálního roku 1886 bylo
propuštěno 5936 prostých vojínů; za ten samý čas zemřelo jich 182; uprchlo 2090; přijato a
znovupřijato 6941.
Vstoupil do vojska

Lieutenant-generál Sp. Států___

Philip II. Sheiidan.............................................

í John Μ. Schofield
Major-generálové —
j Oliver O. Howard
(zákonem obmezeni na tři)_ __ _ (Alfred II. Terry _

1853

1853
1854
1865

John Gibbon.,........................................................... 1847
George Crook, ........................................................... ,1852
Brigádní generálové —
, Nelson A. Miles....... ........................ -...................... ,,1866
(zákonem obmezeni na šest)., ' David S. Stanley....... . .................................--........ ,,1852
Thomas H. Ruger, ............................................. ,,1854
[Orlando B. Wilcox................................................ ,,.1847
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Plat vojínů a důstojníků armády Spojených Států.
(Vyňato z úředního výtiaku 1883.)

10 proč. 20 proč.

Po 20 letech
služby.

15 letech
služby.

Po

30 proč. 40 proč.

I
Generál......................... $13,500
Lieutenant-geuerál .... 11,000
Major-generál..............
$5 625
7.500
•
Brigádní generál.......... 5,o00
4,125
Plukovník...................... 3.500 $3,850 $4,200 *$4,500 *4,500 2,625 $2,887
Podplukovník................ 3,000 3,300 3,600 3,900 *4,000 2,250 2,475
Major............................
2,500 2,750 3,000 3,250 3,500 1,875 2,062
Setník jízdy..................
2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 1,500 1,650
Setník pěší....................
1,800 1,980 2,160 2,340 2,520 1,350 1,485
Plukovní adjutant........ 1,800 1,980 2,160 2,340 2,520
Plukovní ubytovatel... 1,800 1,980 2,160 2,340 2,520
Nadporučík jízdy........
1,600 1,760 1,920 2,080 2,240 1,200 1,320
Nadporučík pěší..........
1,500 1,650 1,800 1,950 2,100 1,125 1,2371
Poručík jízdy................ 1,500 1,650' 1,800 1,950 2,100 1,125 1,237
Poručík pěší..................
1,400 1,540i 1,680 1,820 1,960 1,050 1,155
Kaplan..........................
1,500 1,650 1,800 1,950 2,100 1,350 1,485

*)

Po 10 letech
služby.

5 letech
služby.

Po

Po prvních 5
roků služby.
1

!

Po 20 letech
služby.

letech
služby.
15

Po

Po

10

letech
služby

Roční plat.

služby.

Roční plat.

Po 5 letech

Pense odstouplých důstojníků.

Po prvních 5
roků služby.

stupeň důstojenství.

Služné, důstojníků v činné službě.

$3.150 $3,375 $3,375
2,700 2,925 3,000
2,250 2,437 2,625
1,800 1,950 2,100
1,620 1,755 1,890

1,440
1,350
1,350
1,260
1,620

1,560
1,462
1,462
1,365
1,755

1,680
1,575
1,575
1,470
1,890

Nej vyšší plat plukovníka obmezen jest na $4,500 a podplukovníka na $4,000.

Zákon nařizuje, že všickni ustanovení důstojníci, kteří sloužili nepřetržitě po 30 roků
co tací, mohou býti propuštěni z činné služby se slušným výslužným na jich vlastní žádost,
neb ustanovením presidenta, kteří sloužili po 40 roků, jsou bezvýminečně vepsáni do sezna
mu co odstouplí důstojníci, neb po 45 letech činné služby, neb kteří dosáhli stáří 62 roků.
Počet pensiovaných důstojníků jest zákonem obmezen na 400. Výslužné jejich obnáší
75 proč, jich platu v činé službě v čas jich odstoupení.
Byty, píce a palivo povolené důstojníkům.

Zákonem ze dne 18. června, 1878 bylo svobodné palivo všem důstojníkům odňato, však
dříví se jim dodává po $3 sáh (cord), což se jim z jich služného odpočítá. Píce pro koně se
dodává zdarma důstojníkům, jen kteří jsou v činné službě, neb na západ od Mississippi. Ve
lícímu generálu jest povolena píce pro 5 koní; Lieutenant-Generálovi pro 4 koně; majorovi
pro 3 koně; plukovníkovi, podplukovníkovi, majorovi, setníkovi, poručíkovi, adjutantovi a
plukovnímu ubytovateli pro 2 koně. Na byty má povoleno vrchní generál $125 měsíčně.
Lieut.generál $100 měsíčně. Ostatní důstojníci mají povoleno *12 měsíčně na každý pokoj
Major-generál má povoleno 6 pokojů; brigádní generál neb plukovník 5 pokojů; podplukov
ník neb major 4 pokoje; setník neb kaplan 3 pokoje; a nadporučík a poručík 2 pokoje.
Poznámka. Zákon zakazuje přidávat důstojníkům jakýmkoli nějaký zvláštní plat,,
vyjma píce neb bytů.

Za záležitostí cestujícím důstojníkům se platí 8c. mílovného.
Kadeti ve vojenské akademii ve West Point dostávají ročního platu $540 dle zákona
ze dne 7. srpna 1876, na místo dřívějších $500

Plat sprostých vojínů mění se od $157, ($13 měsíčně a stravu) ročně po první 2 roky,,
do $21 měsíčně a stravu za službu přes 20 roků.

->PRO DOMÁCNOST A HOSPODÁŘSTVÍ.^
Čištěni porcelánu děje se pomocí ostré
solné vody neb třením navlhčenou solí ku
chynskou tak dlouho, až veškeré skvrny
zmizí. Na nádobí porcelánovém, jehož
zřídka používáme, usazuje sezačasté prach
tak pevně, že se ani vodou, v níž rozpuště
na byla soda, odstraniti nedá. Nalezají-li
se na předmětech porcelánových prouhy,
odstraní se třením křídy na prášek roztlu
čené.
Ochrana proti mravencům. Na takých
místech, kde by mravenci (jinak užitečný
hmyz) škodili, jako v obydlí, na cukru a
medu na blízku oulů, se mohou snadno
zahubiti neb aspoň zahnati; nemilují pří
kladně popel, zvláště míchaný se sazemi,
tak rovněž nemilý jest jim odvar z listí
ořechového a jiných hořkých rostlin.
Prostředek, proti ndbiháni kovů. By
předměty ze stříbra, mosaze atd., které
málo neb docela užívány nejsou, původní
svoji barvu zachovaly, potřeme tyto collodiem rozředěným v líhu, při čemž dlužno
toho dbáti, by již první nátěr byl dostateč
ný, jelikož při dalším natírání collodium
se na jednotlivých místech nazbyt hromadí
a snadno sloupá.
Skvrny pivem a mlékem spůsobené se
odstraní teplou vodou. Jest vůbec radno,
aby se před použitím jiných prostředků
zkusil nejdříve prostředek tento; obyčejně
bývá vlažná voda nejlepším a zároveň i
nejlacinějším prostředkem na odstraňování
skvrn z látek.
Jak lze odstraniti pihy. Na dotaz v pří
čině pih, jež v létě mnohé krásce zdají se
být nepříjemným přívlastkem jemné pleti,
odpovídáme, že rtuťové soli náleží k osvěd
čeným prostředkům proti pihám, avšak
nutno jich upotřebit! jen při dozoru lé
kařově.

Avšak při zvláště silné rýmě a kašli lze i
20 kapek vžiti. Při rýmě a katarrhu no
sovém zvláště znamenitě působí prášek
terpenový.
Kůže na železo dá se dobře upevniti, natřeme-li železo bělobou olovnatou neb
koptem. Po uschnutí nátěru potřeme jej
cementem takto připraveným: Nejlepší
klíh vložíme do studené vody až změkne.
Po té rozpustí se za mírného tepla v octě
a přidá se k němu třetina jeho množství
silice terpentinové zamíchá se a za tepla
štětcem na kůži nanese. Kůže pak se něco
napne a na určené místo přiloží a dobře
přitiskne.

Zeli jak možno chrániti před hnilobou.
Zlu tomuto můžeme odpomoci tím, vlejeme-li na čistý lák na naloženém zelí zvolna
asi J žejdlíku kořalky a to, pakli se to
nutným býti ukáže, pokaždé opakujeme,
kdykoli z počátku zelí z nádoby bereme.
Spůsobem tímto prý zelí se nejen výtečně
udrží, ale nabude i příjemné vinné chuti.
Některé tmely na sklo. Tmel pro teku
tiny studené. 1. Sklo možno bez ohřátí s
předměty spcjiti, natřeme-li je směsí vod
ního skla a práškové křídy. 2. Rozpusť
dva díly šelaku, do jiěhož přidej jeden díl
benátského terpentýnu, dobře promíchej a
ku další potřebě uschovej. Chceš-li na př.
na trubici objímku upevniti, rozehřej takto
připravený tmel, až povstane z toho hustá
kaše. Trubici i objímku mírně nahřej a
pak rychle do sebe v točivém pohybu vprav
a nechej dobře zatvrdnouti.

Jak oěerniti sešedivělá držadla u nožů a
vidliček? Držadla ta natřeme vícekráte

roztokem zelené skalice. Nepomůželi toto,
natřeme je pak roztokem tříslo viny, až
dosáhneme žádané barvy. Držadlo pak
třeba důkladně otříti papírem.
Tmavé práci šaty učiní se tuhými nej
Nový prostředek proti tvrdošijnému ka lépe rozředěným klihem, jelikož obyčej
šli a rýme odporučuje anglický lékař dr. ným škrobením povstávají často bílé skvr
William Murel, který jím již tisíce případů ny a to i tenkráte, počínáme-li si při tom
vyléčil. Murel dává nemocným čistý ter- sebe opatrněji. Na 1 unci klihu vezme se
pen, který se obdrží, nechá-li se kyselina 1| anebo 2 quarty vody, dle toho, jak
sirnatá působiti na trest terpen ti novou. prádlo chceme učiniti tuhým, ostatně
Jest to bezbarvá· tekutina příjemné chuti pak zacházíme jím jako při škrobení oby
a vůně, jež připomíná čerstvě řezané dříví čejném.
smrkové. Terpen béře se po 4— 6 kapkách
Proti boleni zubů udávají zkušení léka
na kousku cukru každé 4 hodiny jednou. řové tento jednoduchý prostředek, který
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buď zcela utišuje neb při nejmenším aspoň
umírnuje bolest. V lékárně neb u materi
alisty objedná se do nevelké láhvičky čistý
líh, octan ethernatý (aether aceticus) a
chloroform (chloroformium) po stejném
dílu, tedy každého třetinu, což učiniti se
může od oka. Tekutinou touto natírají se
lehce bavlnkou místa na tváři, dásně a
zuby, kde pociťuje se bolest a ostane se
klidně seděti. Ostrá chuť, kterou tekutina
v ústech působí, jest snadno snesitelná.
Po chvíli pociťuje se úleva.
Ovoce je nejzdravějším a pro každé stáří
nejlepším pokrmem, jeť to pokrm lehký,
snadno 8e stráví a podává látek potřebných
tělu lidskému. Ovoce má se však požívati
jenom tenkráte, když je uzrálé; nedozralé
a trpké je škodlivé. Nejzdravější je ovoce
zralé v letě přímo se stromů česané, neboť
pozdější druhy, jakých se požívá v době
zimní, obsahujíce mnoho částí moučných,
nejsou tak zdravé, jmenovitě nesvědčí
osobám, jež trpí haemorrhoidami. Než i
ovoce zimní stává se záživným a zdravým,
když se upeče. Tré nebo čtvero jablek
upečených a požitých na noc uvolňuje ža
ludku a upokojí haemorrhoidy. Ovoce
zralé s chlebem požívané je nejzdravějším
pokrmem, zvýšujeť sílu člověka. Požíváli
se ovoce, je nejpřiměřenějším nápojem
voda, nebo pivo působí hryzení.
Svítilny naplněné petrolejem nemají se
nechati státi ve slunci, poněvadž z teplého
petroleje vyvinují se plyny, jež při rozžehování výbuch spůsobují. V zahradních
restauracích osvětlovaných petrolejovými
svítilnami učiní se nejlépe, když teprv za
soumraku svítilny se na určená místa dají.
Ryby vydrží prý dlouho, když trhlou
rybu posypeme tlučeným cukrem a nechá
me ležeti, aby se cukr do ryby vtáhl. Ryby
takto připravené nejen že podrží čerstvost
svou, ale jsou i mnohem chutnější.

7uZo pijou likéry před jídlem. Mnozí
mají ve zvyku, že před jídlem požívají
likérů, aby chuť k jídlu zvýšili. Ruský
lékař dr. Chelcov, náčelník kliniky prof.
Botkina v Petrohradě, učinil řadu pokusů,
aby zjistil, zdali tyto prostředky vskutku
povzbuzují chať k jídlu čili nic. Výsledky
jeho bádání však dokazují, že požívání
likérů před obědem nesvědčí zdraví a ne
podporuje činnost ústrojí zažívacího. V
jednotlivých případech snad nějaký čas
rozmnožují vyměšování šťáv, ale to jen
spůsobem brzo pomíjejícím.

Mosaznépředměty lesklými vciniti mož
no, ponoříme-li je do roztoku kyseliny
dusičné a sírové, ze stejných dílců se sklá
dající, pak rychle v čisté vodě opláchneme
a v drtinách z tvrdého dřeva osušíme.
Proti rheumatismu. Nynější dobou trpí
mnoho lidí rheumatickými bolestmi roz
ličných částí těla. Proti této nemoci uží
vají ruští lékařové následujícího prostřed
ku, který prý velice dobře působí: Rozstrouhá nebo rozestře se hodně česneku se
šafránem, rozmíchá se to medem, načež
udělá na plátno hodně silná a veliká ná
plasť, aby obalily se celé údy bolavé. Ne
mocný musí si asi den lehnouti do postele
a obaliti místo rheumatické náplastí touto.
Náplasť vytáhne puchýře veliké, z nichž
pak voda vyteče. Lidé, kteří po léta byli
trápeni hostci, po jediném použití tohoto
prostředku zbaveni byli bolestí.
Jak mají dítky jisti. 1. Zvykej dítě na
zachování jistého pořádku v jídle v urči
tých přestávkách, ne častěji nežli 3-5kráte
denně. 2. Nedávejte dítěti příliš mnoho
různých jídel. 3. Jídla nebuďtež horká,
nýbrž vlažná. 4. Matky dbejtež, aby dítko
řádně potravu polykalo. Rychlým poly
káním překáží se trávení a bývá ono často
zárodkem mnohých nemocí a špatného
vývinu tělesného. Zachováním pravidel
těchto budou děti i při skromnější stravě
zdravější a silnější nežli dítky jídlem a
lahůdkami přecpávané.
Prostředek proti boleni hlavy. Kus pi
javého papíru promočeného čistým tabulo
vým olejem položí se na temeno hlavy.
Když papír uschne, namočí se opět a položí
se na hlavu. Tento prostředek zmírní i tu
největší bolest hlavy. Též dbáti především
pokoje a klidu. Kdotéhodně třikráte sobě
hlavu olejem tabulovým omočí a jím také
hlavu potře, u toho bude bolest hlavy ·
vždy menší, až časem zcela pomine.
Proti oznobenindm odporučuje se násle
dující domácí prostředek: Vezme se velká
cibul, která se rozpolí, načež pak „e z ní
vybéře vnitřek a získaný prostor vyplní se
tlučeným kandisovým cukrem.
Takto
upravená cibule dá se dohromady a upeče
se jako jablko. Aby se neztratilo nic ze
šťávy, jaká se při pečení tvoří, dá se péci
cibule v koflíku. Šťávou při pečení získa
nou natírají se z rána a na večer oznobená
místa a po několikerém natření přiloží se
na oznobené místo klůcek, kterým se natí
ralo. Za několik dní sejme se klůcek a
zdravý již úd se ve vlažné vodě vykoupe.
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Průjem a střevní katarh u malých děti.
V případě tom dlužno chrániti děti před
nastuzením; dále pak nesmí se jim dávati
žádných tuhých, nesnadno stravitelných
pokrmův ano i samého mléka, nýbrž pouze
vodových kaší, do nichž lze i žloutků přidati; taktéž odporučuje se přídavek arab
ského klí (na špičku nože). Břicho choro
bou postižených budiž denně dvakráte
teplým lněným olejem natřeno a vlněným
šátkem obvázáno a v teple udržováno. Při
tomto ošetřování odejde z pravidla choro
ba, aniž by bylo třeba léků; trvá-li však
průjem déle, tu nejlépe zavolati zkušeného
lékaře.
Proti spáleninám odporučuje se celá
řada domácích prostředků. Hlavní věc,
aby byl ten neb onen prostředek ihned po
ruce, neboť čím dříve se ho použije, tím
větší jest jistota, že nenaskočí na spáleném
místě žádný puchýř. Nejlépe jest spálené
místo ihned natřít olejem neb jinou mast
notou, jež jest právě po ruce a posypat
kuchyňskou solí aneb ještě lépe sodou ze
šumících prášků. Naskočil-li ale puchýř,
propíchne se, aby vyšla z něho tekutina,
aby bolest ulevila. Na to obváže se rána
vatou (karbolovou, salicylovanou neb ar
niko vanou, tato jest nej lepší) a obvaz se
nesejme až se rána zahojila. Hnisá-li rána,
nechá se sice taktéž vata přiložená, avšak
nakape se tu na vatu karbolového oleje a
přiloží se jiná vrstva vaty.

Spurný kun stane se při okování povol
ným, podstrčíme-li mu uši pod ohlávku.

to upozornila zajisté nejdříve zkušenost,
dle níž uschovávání mléka takového v
nádobách uzavřených, neprůdušných na
jakost jeho velice škodlivě působí. Blaho
dárné působení čerstvého čistého vzduchu
dlužno spatřovati v tom, že provětráváni
spôsobuje v čerstvě nadojeném mléku ry
chlejší vypařování vody, čímž spôsobuje
se chlad a postup kvašení kyseliny mléčné
se zadržuje. Zároveň odstraňuje se pří
stupem čerstvého vzduchu cizí mlékem po
jatý zápach a příchuť, jež jakost výrobků'
z něho poškozovati mohou. To jsou důvo
dy, jež k pečlivému provětráváni poukazu
jí, obzvláště pak nutno ohled na to bráti,
aby čerstvě nadojené mléko státi se nene
chávalo pod žádnou podmínkou v stájích
samých neb neuschovávalo se na místech,
kde nalézají se silně zavánějící předměty,
kdežto právě přístupem čerstvého vzduchu
odstraniti se má především zápach po zví
řatech.
Jak se vyhubí hlemýždi? Mnohdy zhubí
hlemýždi nejkrásnější ěásť zahrady. Nej
lepší ochranou proti hlemýžďům jest tříslo.
Na podzim se rozhází tam, kde jest nejví
ce hlemýžďů a na jaře se zakopá. Pak se
zajisté hlemýžď neukáže na záhoně.
Skrvny na hedvábných látkách způso
bené prachem a blátem odstraní se, potřeme-li je trochem žloutku rozpuštěného v
lihu. Když žloutek uschne, odškrábe se,
a místo, kde skvrna byla, vytře se čistým
hadříkem vlněným v teplé vodě namo
čeným.
Tmel na předměty z mořské pěny. Je
den díl jemně utřené křídy, 1 díl roztlu
čené arabské gumy smíchá se s přiměře
ným množstvím vody, až se utvoří hustý
maz, který pak k uvedenému účeli hodí se
výborně.

Touto jednoduchou manipulací stane se
kůň povolným bez mučení a trýznění;
kdyby se ale vzdor tomu přece zpouzel,
pak přikryjme mu oči houní.
Zkoumáni mléka. Mléko znečistěné
vápnem poznáme snadno, kápneme li do
• něho silného octa, který v přítomnosti
Jak se dají cizí tělesa z ucha odstranit?
vápna vyvine kyselinu uhličitou, která Do ucha padnou často cizí tělesa, jako na
prchajíc spôsobuje šumění. Moukou zne př. zrnka obilní, neb tam vnikne nějaký
čištěné mléko poznáme, vlejeme-li do hmyz. Děti vstrčí sobě často do ucha roz
mléka několik kapek jodové tinktury, po ličné předměty: hrách, bob, knoflíček a
níž okamžitě zmodrá, je-li ve mléce mouka pod.
Štáráním v uchu zastrčíme cizí
neb sádra.
předmět ještě hloub do vnitř a může se
Bavlněné lehké látky na Šaty uěini se po škodí ti blána sluchová. N emáme-li hned
nehořlavými, přidá-li se při škrobení na po ruce pomoc lékařskou, tož položme ne
litr škrobu 2 lžíce boraxového prášku. mocného hlavu zdravým uchem na lavici
Prostředek ten jest jistý, laciný a netrpí neb pohovku, tak aby ucho, ve kterém
jím ani barva, ani trvanlivost látky.
vězí cizí předmět, přišlo vodorovně nahoru
O provětráváni mléka. Ze jest přístup a do ucha vlejme tolik salátového oleje,
čerstvého, zdravého vzduchu k čerstvému až sluchovod je naplněný. Tak ať vytrvá
nadojenému mléku velmi potřebným, na chorý as pět minut, načež ať se obrátí na
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ucho, v němž cizí předmět trčí a pod ucho
ať položí nějaký čistý šátek. Vlastní tíže
předmětu sveze jej kluzkým sluchovodem
ven. Nemocnému uchu nemůže býti ole
jem nikterak uškozeno. Viditelné v uchu
předměty dají se vyndati buď štětičkou v
ptačím lepu neb hustém klihu namočenou,
již necháme v uchu nemocného, v tomtéž
vodorovném směru ležícího tak dlouho
ležeti, až lepkavá hmota na c«zém před
mětu stydne. Brček štětičky obložme
hebkou bavlnou neb vatou, aby se nehnula.
Pak štětičku a s ní cizí předmět opatrně
v •vtáhněme.
r
Připravováni ovocný cli šťáv. Malinovou
šťávu připravíme nejlépe, když dáme ma
liny do hrnce, rozmačkáme jé dřevěnou
paličkou neb tloukem a necháme pak
prkénkem přikryty přes noc ve sklepě.
Druhý den se scedí šťáva čistým plátnem
nebo žíněným sýtkem do čistého hrnce,
ve kterém se pak s dvojnásobným dle
váhy množstvím bílého cukru, obrácenou
poklicí dobře jsouc pokryta, zvolna zavaří.
Pěna sbírá se pečlivě a časem se šťávou
míchá. Když se šťáva pěnití přestane,
odstaví se a nechá pod poklicí vychladnout,
načež se chová v láhvíčkách co možná
plných, dobře ucpaných a smolou nebo
voskem zalepených, aby žádný vzduch
vniknouti nemohl. Pokrytí obrácenou po
klicí jest nevyhnutelné, mají-li šťávy svou
příjemnou chuť zachovávati. Podobně se
připravuje šťáva rybizová a jahodová.
Šťáva z brusinek dělá se jinak: Brusinky
se vyperou a nechají při mírném ohni as
čtvrt hodiny poznenáhlu vařiti; pak se z
nich šťáva scedí, dá se do hrnku zpět a
svaří se s cukrem. Bére se však méně cu
kru než na šťávu malinovou, totiž dle váhy
tolik, mnoho-li je šťávy nebo ještě méně.

Jednoduchá zkouška, zdali pitná voda
jest čistá a neobsahuje-li žádných látek
hnijících, jest následující: Obyčejná láhvička, jež na léky se upotřebuje, naplní se
vodou,do této se hodí kousek bílého cukru,
na to se láhev zazátkuje a nechá se něko
lik dní státi na místě světlém. Čím čistější
voda zůstane, tím prostší jest všech látek
ústrojných, kdežto slabší nebo silnější za
kalení prozrazuje větší nebo menší množ
ství přimíšených cizích látek ústrojných.
Petrolej trati na svítivosti, uchová-li se
v bílých a vůbec průhledných nádobách,
na které sluneční světlo bezprostředně
působí. Příčinou ochablé svítivosti jest
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rozklad, jaký v petroleji působením světla
slunečního vzniká. Proto měly by se vždy
lampy přes den uschovávat v některé temné místnosti.
Hrách učiní se jedlejším, namočí-li se
před vařením do vlažné vody, v níž se po
nechá 12—14 hodin, pak se vyndáa nechá
na hromadě 24 hodin ležet. Během té
doby počne hrách klíčit a stane se tím
sladčím, tak že chutná jako zelený hrášek.
Dobrý pokrm z tykvi (turků, dýní). Tři
kilogramy oloupané a na kousky rozkrájené
tykve v málo vodě do měkká se uvaří;,
když to bylo ochladlo, sleje se voda a kaše
promačká se skrz sýtko, 500 gr. rýže v 1
litru mléka na hustou kaši se uvaří, 125
gr. másla se dobře utře, 6 žloutků, 250 gr.
cukru a štipec skořice, skoro s jednoho
citronu jemně oloupaná a posekaná kůra,
as 20 gr. hořkých oloupaných mandlí, ko
nečně vychladlá rýže á tykev k tomu se
připojí, dobře promíchá a pěna ze 6 bílků
přidá. Malé nádoby aneb velká pánev
vymaže se máslem, vysype drobty a masou
se naplní a do hnědá upeče. Pokrm ten
stejně výborný jest studený jako teplý.
Jednoduché zkoušeni mléka. Vezme se
ocelový drát (jakéhož používá sek pletení)
a hladí se až se leskne, načež ponoříme jej
kolmo do mléka. Zůstane-li na drátě lpěti
nějaká částka mléka, pak toto vodou roz
ředěno nebylo. Nezůstane-li však na něm
žádné mléko, můžeme s jistotou souditi,
že přilita byla do mléka voda.—Mléko lze
zkoušeti ještě jedním jednoduchým spůsobem, jehož použiti může každá hospodyně.
Postavíme-li světlo za sklenici neporuše
ným mlékem naplněnou a díváme-li se naň
s druhé strany sklenice, pak plamen světla
neuvidíme, lijeme-li však poznenáhlu vody
do mléka tohoto, stává se nám plamen
dotyčnéhov světlá čím dále tím více vidi
telným. Čím více vody přiliti se muselo
do mléka, tím lepší, tučnější bylo. Zkou
mání udává nám sice pouze obsah tuku, to
však dostačí, neboť právě ony jemně roz
dělené droboulinké krupičky másla nelze·
tak nápodobiti, aby se falšování snadno
nepoznalo.

Okurky proti tvrdošijnému kašli a bole
ni na prsou. Okurky rozstrouhají se, šťáva
z nich se vylisuje a cukrem kandisovým
dobře osladí. Malý šálek, neb po případě,
že by churavý tolik nesnesl, plná lžíce
takto upravené šťávy ráno na lačný žalu
dek účinkuje prý ku podivu prospěšně.

Význam leóů pro vývoj zemí a národů. íMr
Hozprava z oToorix xxá.MČaa.élxo.

Jediný teplý dech jihu v noci na 14.
listopadu 1885 dostačil, že celé rozsáhlé
krajiny v horstvu krasovém těžká stihla
pohroma. Jedva že na Sahaře zrozený
scirocco dotknul se zasněžených vrcholů
horských v Krajině, Korutanech, Istrii a
jižních Tyrolích, již o překot kvapily ručeje s horských temen do údolí a půvabná
Zilja, hbitá Kosorina, Kotoča a Adiže roz
vodnily se úžasnou rychlostí a měrou a
zaplavily celé okolí, zničivše za ohromné
tisíce statku lidského.
Co jest toho příčinou? Jest to tatáž
příčina, kterou shledáváme i všude jinde,
kde z úrodných, hustě obydlených krajin,
z rozkošných zemí staly se lidupusté, ne
vlídné pouště. I my v Americe, ač dalecí
jsme ještě toho, nesmíme výstrahu, již
příroda nám dává, pouštěti se zřetele.
Příčinou všeho toho jsou—lesy, totiž ne
dostatek jejich. Lesy v nejširším slova
smyslu mají veliký význam kulturní, da
lece větší, než na první pohled se zdá.
Bez lesů není pokrok možný, bez lesů hy
ne celá krajina a zaniká národ, až zanikne.
Již od staletí téměř každoročně na jaře
a v létě navštěvovány bývají rozsáhlé kon
činy přívaly: bujné půdy zaplavovány bý
vají bahnem a valouny, mnohoslibné žně
ničeny a tisíce lidí ve hmotném postavení
svém na mnohá léta velice poškozováno.
Průtrže mračen, povodně a přívaly bývají
v mnohých krajinách rok od roku četnější
a zhoubnější, pohromy živelné stíhají jed
na druhou! A při těchto úkazech nasky
tuje se otázka, zdali člověk absolutně
bez pomoci jim se musí podrobovati, aneb
zdali aspoň v jistém stupni proti nim brániti se může. Otázku tuto chceme zodpovídati a ukázati, že podstatně stoupající
buď svévolné aneb nerozumné odlesňování
mnohé pohromy působí, jež v nejnovější
době s děsivou pravidelností se vyskytují.
Nachází-li se na rovné, více méně na
kloněné půdě dobrý les, mechanické půso
bení deštivého počasí se stává neškodným.
Kapky dešťové padají na husté listí stro
mů, padají s listu na list a na zemi, kde
od listí napadaného a od prstě bývají při
jímány aneb v čilém běhu zadržovány.
Zvláště mechové vrstvy tvoří přirozenou
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nádržku dešťové vody, která poznenáhlu
odtéká. Voda nevsátá postupuje po na
kloněné půdě, vnikne do rozpuklin, tvoří
vodní žíly a prameny a konečně potoky,
řeky a veletoky, jež se do moře vlévají;
na této cestě anebo na hladině mořské odpařováním mění se voda v mlhu, mračna,
déšť, sníh, atd. a vrací se opět do dřívěj
šího stavu.
Jinaké jsou mechanické účinky vody
dešťové aneb nahromaděného sněhu tam,
kde na nakloněné půdě lesů není. Je-li
lesů prostá půda delší čas vystavena úpa
lům slunečním, tvoří se v zemi trhliny a
skuliny a zem sestává pak jako by ze sa
mých vedle sebe ležících hran, jak každý
ze zkušenosti může znáti. Držely-li dříve
kořeny stromů jako nějaké pletivo pohro
madě, nemohou více tuto službu konat!
a nastanou-li pak dlouho trvající deště a
silné bouře, nezmenší se rychlost pádu
vody dešťové ničím, voda padá s velikou
silou na trhlou půdu a její rychlý odtok
nemůže na lesův p rázné půdě ničím zadr
žen býti. Voda rychle odtékajíc splakuje
ponenáhlu úrodnou prsť, béře s sebou i
větší vrstvy půdy, až zbude před očima
našima jen holá skála. A další následek
rychlého odtoku vody jest, že potoky a
řeky nejsou s to, aby přijaly rázem takové
množství vody, a že povodně nejen život
lidský a statek ohrožují a ničí, ale i daleko
do země zasahují, spoustami neúrodného
náplavu úrodné pokrývají pozemky, kte
rých nelze více užívati, leda až snad po
dlouhých letech a velkém namáhání.
Avšak ještě jinou, těžší škodu přináší
odlesnění. Známa jsou mračna od lesna
tých pohoří přitahovaná a zadržovaná;
lesnaté pohoří pomáhá tedy množství de
šťů zvětšovati a jenom tím v mnohých
případech možno půdu vzdělávati s pro
spěchem. I v nížinách působí totéž roz
sáhlé lesy: i tam spůsobují množství atmo
sférických sraženin. Mimo to ve všech
lesích chladný a vlhký vzduch veliké
množství jemně rozdělené vody odnáší v
podobě velmi malých bublinek do vyšších
vrstev vzduchových; tyto bublinky tvoří
za jistých podmínek mraky a vracejí se co
déšť atd. opět na zemi.
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Zkušenost a důkladné měření potvrdily,
jakmile krajina byla odlesněna, že v nejbližších letech počet a množství athmosferických sraženin nápadně se menší a že
místo pravidelných dešťů vznikají po
dlouhém suchu časté, ale krátké bouře.
S tím však odnímá se i úrodnost půdě a
klesá voda v pramenech, potocích a ře
kách, což tak daleko postoupit! může, že
nejen v jednotlivých krajinách, ale i v
celých zemích hlad a nouze nastává a že
časem pro člověka stanou se neobydlitelné. Schudnutím a vyschnutím půdy ne
může obyvatelstvo míti potřebné výživy
ze země, neboť voda vyskytuje se jen ve
větší hloubce a tak orba a chov dobytka
přestávají.
Les není jen důležit, aby dříví posky
toval, on jest hlavně spravovatelem veške
rého rostlinstva a podnebí dotyčné země
a zároveň také spravovatelem fysického
života člověka. V nelesnatých krajinách
máme proto praživá letní vedra, vypráhlé
půdy, řídké ale prudké a nebezpečné bou
ře a při tom kruté mrazy s velkými a ne
snesitelnými vichry. V krajinách lesna
tých méně horké leto 8 častějším a slabším
deštěm, jež nad to ještě před větrem a
zimou lesnatým pohořím chráněny jsou.
Historických důkazů o užitečnosti lesů
a o velké škodě odlesnění máme ljojnost.
Popatřme nejprvé do Asie.
Nížina mesopotamská byla kdysi vel
mi úrodná a hojně obydlená. Obě její
řeky byly průplavy spojeny, jež se v síť
malých průplavů rozvětvovaly; půda vy
dávala tenkráte skoro třistanásobnou úro
du. Dnes zmizely všechny ony divy lid
ské vzdělanosti; odlesnění horstva smutné
přineslo ovoce a kde druhdy tisícové lidí
v nadbytku žili, jest nyní mrtvá jen pu
stina.
Persii líčí nám spisovatelé starého věku
jakožto skutečný ráj. Avšak slepá lakota
odlesnila pohoří, zaniknutí vodovodů mě
lo zhoubný následek a dnes nečítá Persie
ani desátý díl dřívější své lidnatosti a ny
nější pokolení v takové žije nouzi, že v
letech 1871al872 téměř dva miliony lidí
bídně hladem a nedostatkem zahynulo.
Palestina oplývala kdysi “medem a
mlékem”. Dnes žije tam lidstvo v nouzi,
bídě a hladu, dlouho ani kapky dešťové
nespadne na vyprahlou půdu a blízká
poušť spálí vše svým žárným dechem.
Ale přece z rozkošných lesů cedrových
zachovalo se ještě několik stromů, ostatní

zmizely; rovněž olivových hájů není tam
více. Cizinec, který do někdejšího ráje
vstupuje, patří jen na pusté, skalnaté po
hoří.
Podívejme se do Afriky. Tam Feničané, první a nejmohutnější národ obchod
ní ve starém věku, dílem aby lidnatost
zvětšili, dílem aby obchod na moři a na
Západě opanovati mohli, založili Karthago, které se brzy na soupeře Říma povznésti mohlo. A toto pyšné a bohaté Karthago provozovalo vedle obchodu orbu jako
významnou důležitost. „Orba” — praví
známý spisovatel — „považována byla od
měšťanů za umění, státníkové a vůdcové
nestyděli se v ní se vzdělávati a pověstné
pojednání Mágovo, které jlo latiny přelo
ženo jest, bylo u Řeků a Římanů považo
váno za základní zákon rozumného hospo
dářství; okolí Karthaga se svými velko
lepými vinicemi, rozkošnými zahradami,
pastvišti a výtečně zařízenými vodotoky
poskytovalo obraz kvetoucího blahobytu a
krásy překvapující.” Ale přišlo dopuštění.
Karthago padlo; sedmnáct dní hořelo mě
sto, obyvatelstvo odvedeno do otroctví a
Karthago se zemí srovnáno. Nová Junonia,
jižto Římané na zříceninách vystavěli a
která za císařůvku takové slávě se povzne
sla, že vedle Říma a Alexandrie za nej
krásnější a nejmocnější město říše římské
považována byla, zničena opět od Vandalů
za Gensericha. Po pádu říše římské bylo
pak místo, kde druhdy Karthago a Juno
nia rozkvétaly, pusto a prázdno. Zdi fe
nického Karthaga leží nyní 20 metrů pod
nynějším povrchem; obchodní a válečné
přístavy, jež rukou lidskou byly v pískov
ci vylámány a jedenáct set lodí pojmouti
mohly, našly se teprve namáhavým kopá
ním. Ze zřícenin Karthaga a Junonie
vystavěno několik vesnic a míst. Prů
plavy, vinice a olivové stromy zmizely a
písek nekonečné pouště pokrývá dnes mí
sta, kde druhdy trůnila “Oceánu krá
lovna.”
Pohlédněme nyní k nám do Ameriky.
Když Španělové Mexika dobyli, našli je
řekami a průplavy protkané, hustě oby
dlené a bohatě lesnaté. Vodovody zmi
zely, lesy pokáceny. Alexandr Humboldt,
který r. 1800 tam cestoval, podává nám
důkaz, že lidnatost Tariguasky následkem
odlesnění již od 30 let klesá a poručík
Wheeler píše ve svém cestopise: „Klima
jest rok od roku nepříznivější a lid, aby
I mohl chov dobytka a orbu provádět!,
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prchá na vlhké výšiny. Hojné druhdy
prameny a potoky v posledních 15 letech
vyschly. Viděti tu zbytky někdejších vel
kých vesnic indiánských v krajinách, kde
nyní ani kapky vody není. Končiny, které
španělská líčení před 300 lety jakožto
nej úrodnější poznamenala, jsou dnes pu
stinou.”
U nás ve Spoj. Státech není tomu jinak:
„Nevyčerpatelné prameny” bohatství les
ního vysekáním dříví brzo mohou býti
vyčerpány. Vody v řekách již nyní ubývá.
Vláda zařídila zvláštní výbor za tím úče
lem, který dospěl k tomu, „že nezastaví-1 i
se dosavadní pustošení lesů, přijde čas,
kdy mnohé řeky vyschnou a města nouzí
o vodu pitnou budou neobydlitelna.” Na
dalekém západě jsou rozsáhlé pralesy,
však na hustě obydleném východě ničeho
není. Ohromné stromy jehličnaté, jež
někdy pokrývaly Michigan, Wisconsin a
Minnesotu, byly pokáceny než uplynulo
půl století, neboť tyto státy zaopatřují
skoro celou Unii dřívím smrkovým a je
dlovým. Východně od horstva Rocky
sekera a oheň odstranily lesy jehlična
té. Požárem lesním na břehu Hurón
ského zálivu popelem lehlo více než
20.000 akrů krásného lesa s mnohými osa
dami a dvorci. Údolí Saginawské platilo
před časy za nejbohatší na lesy jedlové,
sta pil pracovalo bez přestání a každoroč
ně více než 600,000.000 kubických střeví
ců nařezaného dříví rozesýlalo se; dnes
musí dovážen býti hrubý matérial ze vzdálí
150 mil. Lesy v údolí řeky Alleghany
budou po 15 až 20 letech, lesy v Minne
sotě a Wisconsinu v 25 až 40 letech vy
čerpány.
Posléze pohleďme na Evropu. Pře
devším Itálie. Římané nazývali ostrov
Sicilii obilnou zásobárnou Itálie a ve stře
dověku náležel k nejlidnatějším zemím;
dnes jest půda nejneúrodnější a lidnatost
nepatrná. Dolní a střední Itálii rovněž
pokrývaly veliké lesy v Apeninách za ča
sů římských a byly četně obydleny. Po
věstná římská * Campagna bývala draho
cenným krajem, pokrytým lesy, zahradami
a villami. Nebylo tu žádných pontských
močálů, které by svou malarií decimovaly
obyvatelstvo. Nyní vidíme tam blouditi
chudé, horečkou stižené pastýře. Od do
by, co lesy padly, má Itálie ukrutné vedro
a olověný vzduch. Povodně se vzmáhají,
prameny vysýchají víc a více, ano jsou i
místa, kde veliká jest nouze o vodu pit

nou, tak že se již z daleka musí přivážet i
neb dobytek daleko honiti k napájení.
Na mnoho mil není žádných rolníků, ný
brž jen ještě žebráků a loupežníků.
Tberský poloostrov obdařen byl rajským
ponebím a· nejúrodnější půdou a devítistoleté panovaní vítězů maurických při
vedlo zemi k nej vyššímu rozkvětu, ale po
vypuzení Maurů a objevení nového světa
bylo třeba velikého množství lodí obchod
ních a válečných, tenkráte dřevěných.
Ohromné odlesnění stalo se nezbytným.
Od té doby neposkytuje země žádných
bohatých žní více, potoky a řeky v letě
vysýchají a na jaře a na podzim povodně
na úrodných nivách činí ohromné škody.
Katastrofa v Murcii jest dosud v paměti.
Francie kvetla pod ochranou přísných
Colbertových zákonů lesních; povodně
tam neznali. Avšak po něm počalo opět
ničení lesů, dílem skrze marnotratné a
zlatachtivé pány, dílem za revoluce skrze
obce, což ovšem nebylo bez následků.
Loira a Rodan a jiné řeky vodou zapla
vují některá leta dalekosáhlé kraje; do
poříčí dolní Loiry teče voda dešťová z
pohoří krystalového, které žádných ledov
ců nemá, s takovou rychlostí, že řečiště
nemůže pojmouti spousty vody. Opěvo
vaná Provence jakožto “země slunečná s
jarem neustálým” jest dnes z velké části
smutnou kamennou pouští, prameny a řeky
vyschly, celé vesnice a městečka od oby
vatelů opuštěny.
Ve Velké Britanii totéž: Lesy od Ří
manů a ještě více od starých obyvatelů
zničeny a zvláště Skotsko octlo se u veli
kém nedostatku dříví. Jen ostrovní po
loha a stále panující severozápadní vlhké
větry nahrazují zemi odlesnění.
Na východním pobřeží Německa leží
někdy úrodný kraj dnes pískem zanesen.
Potomci německého rytířského řádu nemilosrdně vymýtili lesy. V Hanoversku ná
sledkem odpadnutí vody vyskytují se na
půdě, kde druhdy olše a buky rostly, pořídku jen borovice.
Rovněž tak v Rakousku. Pustotu po
hoří krasového, oněch podivuhodných skal,
od jichž studených vrchů Boráaž do moře
Adriatického se odráží, rovněž i úplné
odlesnění Dalmácie máme co děkovati
Benátčanům, kteří ohromného spotřebo
vali materiálu na pylotování Benátek a na
stavbu Bvýchlodí obchodních a válečných,
aktéři opravdu loupežnicky v odlesnování
si počínali. Moravské pole u Vídně bylo
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někdy za nevýbornější půdu pšeničnou
považováno. Avšak c >vve starověku bkolí
Babylona a Ninive, Ríma a Karthaga
utvořilo, nestalo se zde aspoň v míře ta
kové. Dunaj jest sice velmi dobře spra
vován, ale podvodňovacího zařízení tu
není. Zalidnění údolí pusterského (v Tyrol
sku) a údolí okolních nemohlo nikterak
odporovat! svůdným italským obchodní
kům ve dříví a les za lesem padal pod
jich sekerou. Za to však rok od roku
ohromné množství písku, kamene a bláta
žene se do údolí; pole a louky pokrývají
balvany kamenné a četné dvorce od rolní
ků opuštěny.
Ve staré vlasti naší v Cechách, stávají
se poměry lesní dosti povážlivé. Lesy
•obecní a soukromé neodolatelnou silou
mizejí. Kdo zajede dnes na Šumavu, vidí

tam nejčilejší a nejveselejší život: celou
zimu kácejí se stromy lesy a po skluzech
sněhových neb sáňkách spouštějí. Půjdeli to tak dále, nezbude z obecních a králováckých lesů nic. Trpká to, ale skuteč
ná pravda. Menší poněkud měrou jest
tak v Rudohoří.
Budiž to každému uvědomělému Cechu
pokynem, aby všude přičiňoval a zasazozoval se nejen o vysazování lesa, ale vůbec
stromoví. Bohužel, že však čeští rolníci
naši raději lesy kácí a málo se zasazují o
zalesnění velkých západních prérií, kde
jest tolik českých osad. Zalesnění jich
by jim přineslo desateronásobný užitek,
neb nejen že by se tím zvýšila úrodnost
ale i podnebí by se o mnoho zlepšilo!
Vezměte si naučení dějin k srdci a za
řiďme se dle něho.

RŮZNÉ UDÁLOSTI A VYNÁLEZY.
•

____________

Alaska Ruskem postoupena Spojeným
Státům 20. června 1867.
Alžírská válka se Spojenými Státy
prohlášena 3. března 1815.
Amerika Kolumbem objevena 12.
října 1-492.
Americká hvězdnatá korouhev rozvi
nuta Washingtonem ponejprv před
Cambridgern 1. ledna 1776. — Uznána
a přijata kongresem 14. června 1777.
Balon ponejprv puštěn byl v Lyonsu
(Francie) 1783.
Banka evropská otevřena v Benát
kách r. 1171. V Americe r. 1781.
Berlínský kongres zahájen 13. června
1878.
Bavlna počala se nejdříve pěstovati
ve Virginii r. 1621.
Bitva na jezeře Erie, kde col. Perry
porazil Angličany 10. září 1813.
Bitva u Shilloh (též zvána u Pitts
burg Landing) dne 6. a 7. dubna 1862.
Caj vházen do vody s lodí v přístavu
bostonském dne 16. prosince 1773.

Dne 24. května 1819 vyplul první
parník z Liverpoolu do Ameriky; vyko
nal cestu tu za 25 dní.
Elektrické světlo vynalezeno Rusy
Lodykinem a Kosslovem v Londýně
r. 1874.
Florida španělskou vládou postoupe
na Spoj. Státům 22. února 1819.
Fonograf vynalezen Edisonem roku
1877.
Fotografovat! počalo se nejdříve v
Anglii r. 1802.
Francouzsko-německá válka 1870-71.
Gen. Lee vzdal se s armádou svojí
gen. Grantoví v Appomattox dne 12.
dubna r. 1865.
Gen. Jackson porazil Brity v bitvě
u New Orleansu 8. ledna 1815.
Hudebních not ponejprv užito r. 1338.
Tiskem vydány 1502.
John Brown, známý revolucionář
americký, od praven v Charlestonu. Va.,
2. prosince 1859.
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Konstituce Spojených Států schvále
na jednotlivými státy v následujícím
pořadí:
1. Delaware, jednohlasně, 7· prosin
ce 1787.
2. Pennsylvania, 46 hb sy proti 23,
12. prosince 1787.
3. New Jersey, jednohlasně, 18. pro
since 1787.
4. Georgia, jednohlasně, 2. ledna
1788.
5. Connecticut, 128 hlasy proti 40,
9. ledna 1788.
6. Massachuesetts, 187 hlasy proti
168, 6. února 1788.
7. Maryland, 93 hlasy proti 12, 28.
dubna 1788.
8. Jižní Carolina, 149 hlasy proti 73,
23. května 1788.
9. New Hampshire, 57 hlasy proti
47, 21. června 1788.
10. Virginia, 89 hlasy proti 79, 25.
června 1788.
11. New York, 30 hlasy proti 25, 26.
července 1788.
12. Severní Carolina, 193 hlasy proti
75, 21. listopadu 1789.
13. Rhode Island, většinou 2 hlasů,
29. května 1790.
Kiimská válka, kde Rusko bojovalo
proti Turecku, Francii a Anglii, byla r.
1853—55.
Ludvik XVI. král francouzský sťat
dne 21. ledna 1793.
Louisiana vládou francouzskou po
stoupena 30. dubna 1803.
Londýnské Times, nej rozšířenější ča
sopis na světě, počaly vycházeli r. í 788.
Maxmilián prohlášen za císaře mexic
kého 10. července 1863.
Mexico gen. Scottem dobyto 14. září
1847.
Mormoni přijeli do Salt Lake v Utah
14. července 1847.
Mormonský vůdce Smith zabit byl v
Caithage, 111. dne 27. června r. 1844.
Námořní akademie v Annapolis ote
vřena 10. října 1845.

Napoleon I. prohlášen co první konsul dne 10. listopadu 1799; za císaře
prohlášen 18. května 1804, sesazen po
porážce u Watterloo 22. června 1815.
Napoleon III. zvolen za presidenta
francouzské republiky 10. prosince 1848;
dne 2. prosince 1852 prohlášen za císa
ře, republika opět prohlášena 4. září
1870.
Německé císařství prohlášeno 18.
ledna 1871.
New Orleans dobyt Faragutem 26.
dubna 1862.
Nedělní školy zaváděny být počaly
v Anglii r. 1781.
Obálek na psaní počalo se užívati r.
1839.
Obležení Johna Browna v Harper’s
Ferry 16. října 1859.
Ocelová pera počala se vyrábět i r.
1803; zlatých per počalo se užívati teprv r. 1825.
Očkování vynalezeno drem. Jennerem v Anglii r. 1796.
Omnibusů počalo se užívati v New
Yorku r. 1830.
Osvobození nevolníků v Rusku roku
1861.
Osvobození otroků ve Spoj. Státech
severo amerických prohlášeno 1. ledna
1863.
Papír z hedbáví počali dělati Číňané
r. 120 př. Kr.; z hadrů počal se dělati
papír teprv 1805.
Pevnost Donehon vzdala se Granto
ví 16. února 1862.
Petroleje k svícení počalo se užívati
r. 1826.
Plynu k osvětlování upotřebeno nej
dříve v Cornwallu, Anglie r. 1792; v Americe (nejdříve v Bostonu) r. 1822.
Philadelphia založena Williamem
Pennem r. 1682.
Piana vynalezena v Itálii r. 1710.
Poštovních známek užito nejdříve v
Anglii 1840; ve Spoj. Státech 1847.
Pevnost Sumter dobyta Jihany 14.
dubna 1861.

Počátek bojů osadníků amerických,
srážka u Lexingtonu, 19. dubnar. 1775.
Podmořské lano položeno nejprve
mezi Dover a Galais r. 1851.—Evropa
spojena s Amerikou pomocí podmořské
ho lana r. 1858.
Památná bitva u Waterloo, 18. čer
vence 1815.
Protiotrocký spolek sorganisován ve
Philadelphii 6. prosince 1833.
Prohlášení neodvislosti Spoj. Států
severo-amerických 4. července 1776.
President Lincoln hercem Boothem
střelen a smrtelně raněn 14. dubna 1865.
První parní ferra (převozní loď) mezi
New Yorkem a Brooklynem plula r.
1824
První revoluce ve Francii r. 1789.
Doba hrôzovlády r. 1793.
První kalendář vydán byl Pictorem
v Benátkách r. 1476.
První vystoupení strany greenbackář
ské r. 1876.
První nemocnice všeobecná založena
v P( nnsylvanii r. 1751.
První železnou parolo! vlastnila an
glická vláda r. 1843.
První časopis v Anglii Weekly News
vyšel r. 1622.
První časopis v America ,,Public
Occurences, Foreign and Domestic”
vyšel v Bostonu 25. září 1690.
První denní list americký ,,The Pennsylvania Packet” počal vycházeli roku
1784.
První osobní vlak v Americe vypra
vila společnost Baltimore & Ohio dne
27. zšří 1825.
První konvence republikánské strany
odbývána v Pittsburghu, Pa. 22. února
r. 1856.
První divadlo americké otevřeno b\lo
ve Williamsburgu, Virginia r. 1752.
První šicí stroj vynalezen v Anglii
r. 1755.—Howe-ův stroj v Americe (zdo
konalený) shotoven r. 1846.
První hodinky kapesní shotoveny
byly v Norimberce r. 1477.

Rozhodnutí známé pře Dred Scotta
u nej vyššího soudu prohlášeno 1. března
1857.
Republika mexická obnovena a Max
milián zastřelen 19. června 1867.
Rád Jesuitů založen Ignácem z Loyoly r. 1541.
Strana tak zvaných Knownothingů
navrhla za presidenta Fillmore-ar, 1856.
Skla počalo se užívati pro okna v
Anglii r. 674.
Stroj na špendlíky v Americe vyna
lezen r. 1832.
Spiknutí kmenů indiánských pod
Pontiacem, k vyhubení bělochů r. 1762.
Spacích vozů užito bylo ponejprv v
r. 1858; Pullmanovy vozy počaly se
zhotovovali v r. 1864.
Telegrafování (systém Morsův) vy
nalezeno 1835.
Telefon (systém Bellův) ponejprv vy
staven na Filadelfické výstavě r. 1876.
Texas přijat mezi státy Unie americké
dne 1. března 1845.
Třicetiletá válka od r. 1618 — 1648.
Tisk vynalezen Guttenbergern r. 1438.
Uherská revoluce r. 1848—49.
Válka se Siouxy v Minnesotě roku
1862—1863.
Válka s Mexikem v kongresu prohlá
šena 13. května 1846.
Vojenská akademie ve West Point
založena dle rozhodnutí kongresu 16.
března 1802.
Válka s Modocy v Kalifornii r. 1872.
Vzdání se Cornwalisovy armády v
Yorktownu dne 19. října r. 1781.
Vzdání se posádky Vicksburgské
dne 4. července 1863.
Válka mezi Anglií a Spoj. Státy
americkými prohlášena dne 19. června
1812; skončila dne 19. února 1815.
Vpád Fenianů do Canady r. 1866;
opětováno v únoru 1870.
Washington, první presi lent ameri
cký nastolen dne 30 dubna 1789.
Zlato v Caliťornii ponejprv nalezeno
r. 1848.
•
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•sH3Sobotní a nedělní školy čeôké V Americe.^"·
PÍŠE FRANK BOL. ZDRUBEK.

My čeští Američané, kteří dobře smý
šlíme sami s sebou, se svými dítkamia
a se zemí, jsme v astenci americkými
a pomáháme všemu, eo zájem nové a
svobodné vlasti naší nám ukládá. Kdy
by národnost’americká byla jednolitá
a ustálená a nás byla v těch 60 milio
nech duší jen tak malá čásť, jaká nás
skutečně jest a bude -- nejvýše do půl
milionu duší — pak bylo by úkolem
naš'.u a nejnalehavějším zájmem, aby
chom zapomenuli na svou mateřskou
řeč, na všecko, co nás poutá k původní
vlasti otců našich a ku všemu s tím
spojenému a prispôsobili se co nejry
chleji k řeči a mravům americkým,
bychom v ničem nelišíce se od ostatních
obyvatelů, nebyli jim na překážku neb
urážku v ničem a naše dítky zde rozené
byli by Amerikány už plné krve. Tak
asi musí učiniti každý Cech, který jedí-.
ný své národnosti ocítí se v obci čistých
Američanů, sice by musel poorobiti se
mnohým nepříjemnostem a nesnázím,
které by mu z výlučného jeho jednání
povstávaly.
Avšak okolnosti, v nichž skutečně
v
žijeme, jsou zcela jinaké. Žijí zde pře
četné jiné národnosti vedle sebe a každá
z nich snaží ses nemalými oběťmi ducha
národnosti své u drže ti co nejdéle a ka
ždá v tom vidí zisk a prospěch pro sebe
a pro dítky své, když je při národnosti
své zachovává. Jen menš-na při každé
odkládá aspoň částečně svou národnost
a snaží se poamerikániti se, což se jí
však za panujících okolností nedaří,
poněvadž ji Američané mezi sebe přijinouti nechtějí a nemohou. Vidíme to
na Irčanech (kteří ani žádnou zvláštní řeč
národní zde nepěstují, ale vesměs jen

po anglicku mluví), na Němcích, na
Francouzích, na Švédech aNorvéžanecli
a jiných, a ti všichni, ač naučili se řeči
anglické, pěstují svou mateřštinu, vy
chovávají své dítky v úctěk ní, nechají
je mluviti jí, čisti i psáti, udržují své
národní školy, spolky, ústavy, síně, zá
bavy, časopisy, pěstují své písemnictví,
udržují spojení s původní svou vlastí a
pomáhají přistěhovalým svým krajanům.
Měly bychom my Cechové býti těmi
nejchytřejšími (neb po případě nejhlou
pějšími) ze všech, abychom činili opak
toho všeho, aneb nečinili vůbec nic ani
pro sebe, ani pro dítky svá v tom ohledu?
Jest česká řeč tak chudá, nedokona
lá i nepotřebná, abychom to museli
považovati za ztrátu času učiti ji naše
dítky? Nikoli. Ba naopak řeč česká
jest vedle anglické tou nejužitečnější,
neb kdo se jí dobře naučí, může velmi
snadno a rychle dorozuměti se s Rusy,
Poláky, Srby, Slovinci a ostatními Slo
vany, jichž jest přes sto mlionů na
světě a k jejichž jazykům nám žádná
jiná řeč cestu neotevře mimo tuto. Ať
neříká nikdo, že toho nepotřebuje a jeho
děti že toho tím méně potřebovat! bu
dou. Co jen v Chicagu v Nevv Yorku
v St. Louisu, v San Franciscu to má
ceny a bude míti ceny za 50 i více let,
rozuměti slovanským jazykům všech
těch, kdo sem s nimi přicházejí. Co by
za to každý třetí Amerikán dal,, aby tou
řečí mohl mluviti a obchodovat)!
Jednalo se o tom velmi často už ve
spolcích, v Časopisech a v schůzích,
a netřeba dalších důvodů k užitečnosti
české řeči v Americe přinášeti. Vždyť
jeden z ročníků ,,Amerikána” také už
pojednání o .šírné o tom přinesl.
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Nám se tuto jedná o to, jakými ce
stami u dítek svých možno nám i v
okolnostech nejméně příznivých českou
řeč zachovati.
K tomu jest pro dítky domov, obco
vání a bavení se s jinými po česku, a
ákola.
Na domove arci záleží nejvíce, neb

ku v ní. Kde toho rodiče opomenou,
tam nelze nikomu pak to nahražovati za
ně. Neb dítko jak přijde mezi druhy a
družky, kde se hovoří po anglicku, na
vykne si mysleti a mluviti v jazyku tom
napořád a jest mu nepříjemno, ba obtížno, a později nemožno v češtině se
vyjadřovati.

Prof. Dr. Jan Krejci.

.—------ - ------------------------------kde v domově nemluví se po česku a
kde dítko nenaučí se od rodičů řeči té,
pak to není jeho řečí mateřskou a není
mu nikdy tak přístupnou, byť i ve škole
se jí učil. Kterým rodičům tedy na
tom záleží, by se dítko přiučilo jazyku
jejich, mluví s ním a před ním česky a
položí tak základ všeho dalšího pokro-

SpoleČnosť česká jest velmi užitečná
pro dítky aspoň ob čas, aby mezi sobě
rovnými mohly po česku pohovořili si.
ale jest arci možná jeu tam, kde nejmé
ně dvě rodiny po blízku sebe žijí, aneb
kde více dítek v domě se nalézá.
Nepostačí však domov a společnost
česká pro dítko úplně, neb i při nich

později z domova a ze společnosti české
se vzdálivši, zapomíná řeč úplně, kterou
nikdy nepoužívá. Ono musí míti také
Školu českou, aby se naučilo českému
čtení a psaní, a tím aby si řeč vštípilo
hluboko do paměti a mysli, by ji nemo
hla ztratiti. Známe osoby mladší i staré,
kteří po 15 až 20 let nalézaly se ve svě
tě, v jižní Americe, v Austrálii a jinde,
kde Čechů nenalezli a když se mezi nás
vrátili, hovořili hned první den pomalu,
za týden plynně po česku a jen některé
slovo zapomenuli, které lehce zase nabyli·
Nelekej se však nikdo, když slyší řeč
o škole a vzpomene si, že u něho jest
něco podobného naprosto nemožné a pro
to že musí vzdátise vší naděje, že by své
dítky zachoval pro mateřštinu. My ne
myslíme tím, že by musel zbudovati
budovu školní pro České své dítky a
vydržovati učitele drahého a kupo váti
knihy atd. Taková škola jest možná
jen ve městech a ve velikých osadách
a tam ji obyčejně také nalézáme vždy.
My chceme ukázati, ze může si i v nejmenší obci české každý školu takovou
českou poříditi bez obětí velikých a
ztráty času pro dítky.
1. Kde jednotlivá česká rodina jest osazena vzdálená od jiných Čechů, tu arci
nespomůže nic, nežli že otec neb matka
musí opatřiti pro dítky první čítanku a
učiti je hláskovati a čisti sami. Pakli
jsou rodiče schopnější, mohou směle
s českým čtením předejiti anglické a za
počít! hravě před rokem šestým, aby
dítě nežli jde do školy anglické, umělo
česká slova už skládati a přečisti, třeba
zběhle čisti ještě nemohlo. Jakmile po
čalo choditi do školy anglické, přenechá
se celý týden bez vyrušování svému
anglickému slabikáři, ale v sobotu a v
neděli ať vezme čítanku českou třeba
jen na hodinku a opakuje, čte a opisuje
z ní. To opisování jest velmi důležité
od samého počátku, kde se teprv učí
dělati jednu písmenu po druhé a naučí

se česky psát, aniž by vědělo, že to ne
snáz nějaká byla.
Kdo začíná dítě učiti později, až když
už anglicky Čisti a mluviti zná, má z po
čátku ně -o obtíží, ale dítě si přivykne
brzo, znajíc živou řeč a baví je to po
česku čisti a opisovati. Na pravopisná
pravidla jesti času upozorňovat! dítě
pravidelně až když jest asi 10 roků staré,
by rozumělo, co býti musí a co býti ne
smí a proč.
Vedle čtení a psaní českého, obého
spojeného pospolu, má otec neb matka
vyprávěti malému dítku jednou za týden
nějaký zajímavý úryvek z českých dějin
a později mu má dáti čisti Palackého
dějiny jež jsouce tak lacino zde k dostá
ní, měly by býti v každé rodině české
co kniha svátá a velevážená.
Tu jest tedy vlastně jen hodina času
za týden, kterou môže každý dítěti vě
novat i a to postačí k českému ho vycho
vání bez školy a učitele. Dobré jest
jednou neb vícekrátě do roka takové
dítko vžiti s sebou do české společ
nosti, pakli totiž rodiče jedou návštěvou
k nějakým vzdálen vm známým kraja
nům, aby tam dítko s dítkami si také
po česku pohovořilo a se pobavilo. Ono
se také příkladem jiných povzbudí a
vidouc jiné stejnou cestou jiti, tím
ochotněji lne k Češtině vedle angličiny
své školní.
2. Kde jest v osadě, neb na blízku
sebe více českých rodin, které mají pět,
deset, neb více dítek dohiomady, mo
hou si založiti snadno sobotní a nedělní
školu, a kdyby jen nedělní t»bylaodvou
neb třech hodinách, stačí to. Nechte
dítky jen pilné choditi do anglické ško
ly a pokračovati s jinými dle sil svých,
a mezi týdnem nevytrhajte je z anglic
kých úkolů a prací, ale v sobotu neb
v neděli ať zase zapomene na anglickou
školu a práce její a pamatuje i zabývá
se jen češtinou.
Při sebe menší osadě nalezne se mezi
5 neb 10 Čechy vždy jeden buď mladší

— 155 —

a zběhlejší, aneb starý na odpočinku a
v trpělivosti cvičený, jenž by si buď
z lásky, neb za nějakou nepatrnou ná
hradu dítky ty jednou za týden vzal na
starosť a učil je čisti a psáti, dbal toho,
aby ve škole mezi sebou jen po česku
hovořily a vyložil by jim také po kous
ku český dějepis. Taková malá škola
o 5 až 10 dítkách jest ta nejlepší. Kaž-

; aspoii jeden den se tomu věnuje, a to
stačí úplně, aby dítko umělo za jeden
rok vedle anglické školy své česky ob
stojně čisti a za dva neb tři roky čte i
píše dobře a jeho české vychování jest
dokonané.
3. Kde pak jest osada česká větší a
četnější a může se sebrati 50 až 100 dí
tek, tu není žádných obtíží poříditi si

Valentin Mičulka.

dé dítko může činiti dobré pokroky, má
z toho učení radost, baví je to více,
nežli když se učí samotně doma a učitel
nemá s nimi soužení a obtíže žádné.
Rodiče mohou se složití a koupiti mu
Palackého dě iny a některou jinou po
třebnou knihu k učení dětí, a jiných
obětí to nestojí. Kde možno, jest lépe
držeti školu takovou v sobotu ráno a
v neděli ráno a kde nelze oba dny,

pravidelnou českou školu sobotní a ne
dělní s i laceným učitelem a tu nemusí
nikdy scházeti na nijaké příležitosti, aby
všechny české dítky byly vychovány
také po česku. Nepomýšlejme ale hned
na školu denní, neb ta má své veliké
obtíže a mohla by býti i dítkám na ško
du po případě Dítky musí se nevyhnu
telně od útlého mládí učiti anglicky, a
kdybychom je chtěli posýlati do výhrad
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ně české školy, uškodíme jim, když se
nepostaráme o to, aby měli v české
škole všeho, co mohou míti ve škole
obecné anglické. Avšak tu obyčejně
schází síla učitelská. Takových učitelů
aby dobře mohli uČiti po česku i po an
glicku, jest velmi po řídku v Americe,
a tací obyčejně nalezli už dávno lepší a
výnosnější místa, nežli aby za $4o neb
$50 vyučovali ve škole. Jsou-li dobře
vycvičeni v angličině, schází jim češti
na v dokonalosti své; a jsou-li českými
učiteli, schází jim angličina dokonalá a
tak nemohou při nejlepší vůli a schop
nosti vychovatelské vyhověti potřebě
dítek českých a pak se může říci, že
jsou dítky vychovány polovičatě, nedo
konale, ba někdy, že jsou zkráceny o
nejlepší svá leta školní, o ten nej vzác
nější Čas, který měly svému vzdělání
školnímu věnovati.
Proto na denní českou školu nepočí
tejte, leč asi pro jeden rok nejvýše pro
své dítě, kde k tomu jest příležitost.
Anglické obecné školy, zvláště v mě
stech, jsou příliš dokonalé, nežli aby se
mohly nahraditi soukromou školou čes
kou zde; mimo to musí se na soukro
mou školu denní platiti příliš mnoho,
kdežto každý už také nevyhnutelně jest
poplatníkem na obecné školy a na školní
daň, ať posýlá do ní své dítky neb ne,
a proto nemá nižádný občan býti pohá
dán k tomu, aby na jednu věc platil
dvakráte. Školství obecné v Americe
jest tím nej dokonalejším teď, jakým se
která země může pochlubiti a zvelebuje
se rok od roku, tak že si nemůžeme nic
lepšího přáti a poříditi p o své dítky
ani za peníze, nežli co skýtá mu obecná
škola nižší a vyšší.
Proto patří každé dítě naše do školy
obecní, abv z něho mohl býti dobrý a
užitečný občan jednou, který by svobo
dy zdejší uměl si vážiti, jí užívati pro
své blaho a brániti všemu jí zneužívání.
Kdo zdrží dítko své od školy obecné,
jest jeho budoucího blaha nepřítelem,

a škodí mu. Později se s tím shledá,
ale jest pozdě.
Naším národním zájmům vůčidítkám
naším postačí úplně, když posýlajíce
dítky svém pilně do školy obecné celý
týden, pořídíme si pro ně sobotní a ne
dělní školu českou s dobrým učitelem
českým. Ty dva dny prázdnin pro škol
ní dítko nesmí pak býti mučením a mo
řením ho, ale více zábavou a příjemným
zaměstnáním prostým všeho namáhání.
Tu se učí pouze českému čtení a psaní,
což je nenamáhá nijak
Dobré jest
opakovači s dítkami po Česku počítání,
a sice takového stupně, jaké už ve škole
anglické byly prodělati musely. České
vysvětlení těch poetů a jich spůsobů je
jen potuží v umění počtářském a nena
máhá je, aniž je unaví, ale tím příjem
nějším jest tím, když mohou opakovati
v češtině, čemu se v angličině už
byly naučily. Jest to výborné cvi
čení pro paměť a upotřebení naučeného
pro život.
Jen nepředstíhati školu
obecní v počtech, ale jiti za ní dlužno
učiteli zde; ne učiti dítky něco napřed,
ale vysvětí i ti naučené a opakovati to po
Česku.
A co hlavního ve školách těch jest
potřebné, abyjim učitel vš ěpoval lásku
k předkům, k řeči, k vlasti původní po
mocí dějepisu českého. Menší žáky
může baviti vypravováním nejzajíma
vějších statí Českých dějin a větší pak
nechá čisti aneb jim přednáší obšírnější
dějiny české s výklady a poznámkami,
upozorňuje je na nejlepší vlastnosti na
šich slavných předků a celého národu,
ale i na jejich chyby a poklesky, aby
byl jim dějepis český učitelem mravno
sti, pomocníkem na budování povahy a
povzbuzovatelem ku všemu, co jest do
bré, krásné a 7eliké, a ku poznávání i
varování se všeho, co dobrotě, vzděla
nosti, mravnosti a pokroku jednotlivce
i národu v cestě stojí.
i
Do takové sobotní a nedělní školy by
mělo české dítko choditi po celou dobu
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svého školního věku a učitel by měl
pečovat! o to, aby od roku k roku bylo
mu podáváno stále nové a důkladnější
poučení ve všech jmenovaných předmě
tech. Tu pak dojde na vážné a těžší
čtení a vykládání, na mluvnici a pravo
pis český, na vyhotovování písemností
potřebných po česku, zvláště pak dopi
sů obchodních a přátelských, na učení

přidají, když vědí, že o dítky jest po
celý den postaráno, a že užitečně ztráví
dobu tu. Avšak tu musí učitel pokra·
čovati velmi zvolna, aby dítky nenamá
hal a nepřetěžoval, aby jim z prázdnin
neučinil mučení. Prázdniny ať se vě
nují pouhému opakování toho po česku,
čemu se za předcházející rok dítko
ve škole obecné naučilo. Nic nového

Josef Pernt.

se z paměti krásným národním, mrav
ným i zábavným básním adeklamacím,
na český zpěv, hlavně na písně národ
ní, a móžno-li i na tělocvik, aspoň pro
stocvik.
O prázdninách v červenci a srpnu
v městě neb veliké osadě české dobré
jest velmi udržovati školu denní, a sice
výhradně českou
Rodiče rádi na to

netřeba jim předkládati, ale spíše činiti
jim pobyt ve škole příjemným vypravo
váním dějepisným, ba i baviti je vypra
vováním národních pohádek s výkladem
mravoučným, kterýž ku každé takové
pohádce zkušený učitel si nalezne i bez
návodu. Když dítko o prázdninách proopakovalo vše naučené, jde pak do
školy novým ročníkem úplně připraveno
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k dalšímu pojímání nových předmětů a
úkolů a pomůže mu to velice.
O prázdninách lze dobře pěstovati
pod širým nebem tělocvik jednoduchý
bez přístrojů a nářadí, pochody, zpěvy,
národní dětské hry, vybrané dle stáří
dítek a dobře jest vykládati jim lehce
z přírodopisu o zvířatech, jež se učí kresliti, o bylinách, jež si natrhají a přine
sou a naučí se sušiti a ukládati i rozdělovati byliny, listy i květy, chytati a
uchovávali brouky, motýly, sbírati ka
meny a rozeznávat! jejich hmotu dle
nerostopisu.
To neunaví a neobtíží

dítko, ale jest mu milou a užitečnou
zábavou.
A proto dobré jest, ve
větším městě, jednou za týden učiniti
výlet do polí neb lesů a konati sbírky
bylin, hmyzu a nerostů. Větším může
se i o hvězdách už vykládati a přírodní
zeměpis jim vysvětlovati, což je poutá,
jako nejhezčí povídka a baví je.
Tak se může učiniti škola Česká dítkám příjemnou a užitečnou zároveň, a
blaze osadě, která má učitele, jenž po
chopí své vznešené povolání a dovede
je obrátiti k oblažení svěřených mu
dítek.

■
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•^PĚSTOVÁNÍ TĚLOCVIKU. MrTOSEP ČEBMÁK

Proti pěstování tělocviku panoval až
doposud všeobecný předsudek a jenom
málo bylo těch, kteří uznávajíce’ jeho
prospěšnost, jej pilně a rozumně pěsto
vali a tak položili v mládí svém základ
k pevnému zdraví. Na tělocvik bývá
pohlíženo ještě tu a tam co na pouhé
,,komedian8tví”, nemající jiného účele,
nežli producírování se rozličnými ,,kunšty” před obecenstvem—a k odstranění
tohoto předsudku pracovati jest povin
ností každého, jemuž jenom na tělesném
i duševním rozvoji dorostu záleží. Na
odstranění tohoto klamu musíme praco
vati všichni, kteří přišli jsme k poznání,
že tělocvik hlavně jest to, ku kterému
v budoucnosti lidstvo bude muset vžiti
útočiště, má-li se pojistit před úplným
zakrňováním a brzkým vymíráním.
Historie starých Éeků učí nás, jaký
vliv měla cvičení gymnastcká na celé
národy. Mládež takřka nucena byla cvičiti a tužiti těla svá, pořádány byly zá
vody a junové, kteří ze závodů těchto

■
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vyšli co vítězové, slaveni bývali spůsobem báječným. Otcové vítězů prolévali
slze radosti, ano stalo se též, že otec
uslyšev, že syn jeho vyšel ze závodů
gymnastických co vítěz, zemřel radostí.
Proto také historie z těchto dob nám
zaznamenává hrdinské činy, s jakými se
nemůže honositi žádná jiná doba. Vět
šině čtenářů známo jest, kterak pouhý
hlouček spartánských Řeků dovedl tvr
došíjně hájiti průsmyk Thermopyllský
proti nesčíslnému počtu Peršanů a rekové ti, jichž činy v historii zaznamenány jsou zlatými písmenami, osvojili
si sílu, chrabrosť a neohroženost pouze
v tělocvičnách.
Proto také oni staří Éekové věnovali
I
tolik pozornosti cvičením gymnastickým,
neb věděli, dokavad mládež bude tělo
cvik pěstovati, dovede hájiti vlasť proti
nepříteli sebe mocnějšímu, dovede i
veškeré nezřízené vášně krotiti neb spí
še podléhá vášním tělo slabé, nežli tělo
silné.

159 —

V dobách těch také sochařství bylo
na nej vyšším stupni dokonalosti, neboť
umělci měli po ruce dosti krásných vzo
rů, jaké by nyní umělec marně hledal.
Poukázal jsem jenom krátce, jaká
důležitost tělocviku připisována byla v
dobách starých.
Později pěstování
cvičení gymnastických pominulo—a ná
rodové, jindy tak rekovností proslulí,
zanikli. Teprve nyní počíná si tělocvik
opět klestiti dráhu mezi lidem a ač ještě
před desíti lety každý tělocvičný spolek
považován byl za hlouček komediantů,
jak v Čechách i zde přezdíváno bylo
sborům sokolským, dnes už kruhy po
volané o tom přemýšlí vážněji, tělocvič
ny jsou všude zakládány, cvičitelové
zkušení jsou hledáni, neb lidstvo přichá
zí k poznání, že čím méně hmotné
práce vykonává a čím více vyniká du
ševně, že tím více tělesně hyne a nevěnuje-li se též trochu pozornosti tělu,
může to míti pro lidstvo zlé následky.
Zkušení cvičitelové i lékaři nám do
kazují, že tělocvik i dospělému člověku
jest prospěšným, ano lehce pracujícímu
člověku přímo nevyhnutelným. Kdo
lehčeji pracuje, zejmena kdo věnuje se
zaměstnání duševnímu, měl by aspoň
dvakráte týdně věno váti se lehčímu
tělocviku domácímu, k jakému najde
návod v různých spisech tělocvičných.
Lehkým tělocvikem rozproudí krev,
tato v rychlejší běh uvedena vniká do
všech svalů, což pro tělo mívá účinky
blahodárné. Mnozí vymlouvají se: ,,A
kdo pak by se učil něco takového!”
A v tom pozůstává celé to nedorozumě
ní, neb se myslí, že kdo pěstovati
chce tělocvik, nevyhnutelně se musí
učit nějakým
točům na hrazdě
nebo krkolomným skokům—kdežto tě
locvik, který nejvíce zdraví lidskému
prospívá, lze prováděti každému hned,
aniž by mu třeba byla jakéhosi,,učení”.
Který člověk má poněkud těžší za
městnání, vymlouvá se, že mu tělocviku
není třeba—on prý se dost „vysokoluje”

v práci. I tento náhled jest mylný.
Každý odbor těžší práce namáhá pouze
jisté svaly. Dělník těžce pracující vy
vinuje sílu svalů těch, které při
práci zaměstnává a je-li při tom zaměst
nání od mládí, objeví se později násled
ky takového jednostranného tužení.
Tělocvik opět zde vystupuje do popředí
co nejlepší lék—zde lze zaměstnati při
rozumném a soustavném cvičení svaly
všechny, čímž docílíme po delším čase
souměrné vyvinutí těla a všestranné
sesílení.
Účelem pojednání toho však jest pohnouti rodiče, aby nebránili nikde dě
tem svým, kde se k tomu příležitost
naskytne, pěstovati tělocvik — ovšem,
tělocvik rozumný. Pakli že tak učiní,
zanechají tak dítkám svým nejlepší/
dědictví, které převáží i veškeré pokla-y^,
dy tohoto světa a to jest pevné zdraví,
krásná vyvinutá těla, na kterých každé
oko se zalíbením spočine. Posílejme
dítky naše do tělocvičen a není-li jich,
dbejme toho, aby se zařídily neb přičiňujme se o to, aby ve školách pěstová
ní tělocviku zavedeno bylo a každý
učitel, byť nebyl ani zkušeným cvičitelem, mohl by dle návodu se školními
dítkami různé pohyby prováděti, které
by celodenním sezením ochablé jejich
údy osvěžily.
Jest skoro až úžasné, jaké choroby
klátí v předčasný hrob mladíky a dívky
—v letech, kdy tito nalezati by se měli
v nejbujnějším květu svého mládí. Čím
to jest? Lékaři nám dokazují, že jest
to pouze přirozený následek nedostatku
tělesného pohybování v mládí. Děti
obého pohlaví začínají brzy navštěvovat!
školy, kde namáhají se duševně, neb
počíná se již také poukazovati na to, že
se mládež ve škole zbytečně přepíná,
což jest jí spíše na ujmu nežli k pro
spěchu. Malý chlapec neb děvče celý
den ve škole sedí nad učením, při čemž
tělo jest ku předu nachýleno. Děcko
zvykne si takto tělo držeti stále, i při
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chůzi a v letech, kde bychom měli míti
před sebou mladíka neb dívku plné bu
jarosti a síly, vidíme postavu sehnutou,
s rameny svislými, prsy vpadlými,
která stlačují plíce a nedají jim ani
volně vydechnouti. Z le počíná zárodek
té nemoce, kterou lidstvo nynější nejví
ce stiženo jest — zárodek souchotin.
Statistika nám dokazuje, jaké veliké
procento mladého lidu zmírá na soucho
tiny, nu a tomu všemu dalo by se za
bránit], kdyby mládež nucena byla
pěstováti rozumný tělocvik.
Kdyby
v tělocvičné škole nenaučily se děti nic
jiného nežli přímé chůzi a držení těla,
již to bylo by jím k velkému prospěchu.
Mnohý, který s tělocvikem se nikterak
i přes všechny důvody nechce smířiti,
namítne: ,,Ah, tomu můžu dítě přiučit
i doma.” Ovšem že může, však jest k
tomu zapotřebí stálé bedlivosti, stálého
upozorňování a víme velmi dobře, že
rodičové v ohledu tom nebývají příliš
vytrvalými.
V tělocvičné škole pak přispůsobí se
dítě přímému držení těla zcela hravě.
V mnohých školách prováděny bývají
dětské hry, při kterých děti musí nositi
na hlavách různé věci, jako košíčky
s květinami a pod. Proč tak rozumní
učitelové činí? Aby děti navykaly si
přímé chůzi, což má nejblahodárnější
vliv na jejich tělesné vyvinutí a zdraví.
Všimněme si dospělejší mládeže v ně
kterém větším městě, kolik spatříme
statečných postav, ať již mezi mladíky,
nebo mezi děvčaty? Navštivme někte
rou veřejnou plovárnu a tu užasnou ti
musíme :;ad těmi nedostatky tělesnými,
jaké se nám u většiny mladíků objeví.
Mnohé nedostatky dovede ovšem obrat
ný krejčí zakrýti - však v plovárně se
nám objeví takový nebožák v celé kráse.
Jak úzkostlivě takový ohlíží se, aby se
pohroužil do vody nepozorován a jak
závistivým zrakem pozoruje mladíka,
který honosí se krásným, statným tělem,
vypěstovaným svalstvem!
Již nyní

tedy jeví se na mladém dorostu křiklavé
nedostatky tělesné - což teprv až tito
nevy spěli mladíci stanou se otci, až děti
jejich zdědí tělesné vady jejich a budou
opět vychovávány tak jako otcové —
jakého pokolení se to dočkáme?
Přiznati musíme, že dívky naše jsou
na tom ještě mnohem hůře.
Lékaři
mohli by nám vyprávěti co mladých
dívek churaví, jaký počet mladých žen
stiženo bývá chorobami, kterým bylo by
se dalo předejiti, kdyby jenom v mládí
rodiči svými nuceny byly k tomu, by
těla svá tužila. Nemůžeme očekávati,
že stane se zdravá matka z dívky, která
třebas do dvanácti roků navštěvuje
školu, kde po celý den sedí, pak, nechodí-li do školy dále, jde do dílny, kde
též prosedí téměř celý den a přijde-li
domů, sedí opět. Není-li dívka taková
churava již za svobodna, jistě že vyliledávati musí pomoc a radu lékařskou,
jakmile vezme na se povinnosti manžel
ky. Jaký jest to pak život, má-li žena
bráti ustavičně porady s lékaři! Ona
stává se muži svému spíše břemenem—
život jest pro ní samu spíše trýzní nežli
rozkoší.

A všemu tomu dalo by se v čas pře
dejiti, kdyby jenom rodičové měli dítky
své k tomu, by navštěvovaly školy tě
locvičné. Tělocvik nejlépe tělu prospívá
dokud toto roste, neboť telidá má těles
né cvičení též značný vliv na útvar
kostry.
Mnohá starostlivá matinka
namítne, že se děcko v tělocvičně může
zmrzačit, ruku neb nohu zlámat a pod.
Jest sice pravda, že v tělocvičnách tu
a tam přihodí se nějaká nehoda, však
nikdy nepamatuji se, že by si byl žák
ublížil při pravidelném cvičení za dozo
ru cvičitele. Obyčejně se to stává, když
mládež používá nepřítomnosti cvičitele
a počne skotačit, jeden druhého tahat
s nářadí atd. Dalo by se lehce dokázati, že více nehod postihne chlapce
takové, kteří nechávají se venku skota

čit, nežli ty, kteří navštěvují vzorně
vedenou tělocvičnou školu.
Mluvil jsem pouze o výhodách, jaké
tělocvik poskytuje dětem, které narodi
ly se zdravé a tělesně úplně vyvinuté.
Však máme mnoho případů, kde děcko
přijde již na svět s chybou tělesnou,
která u něho se čím dále tím více obje
vuje a čím slabší tělo, tím chyba ta
stává se znatelnější. Mnozí rodičové
z počátku chybám takovým nevěnují
zcela žádné pozornosti, majíce za to, že to
,,zajde” anebo dokonce myslí, pokud
to dítěti nepřekáží, že to také neškodí.
Však v letech pozdějších objeví se vada
ta ještě více a působí mnohé nepříjem
nosti. Mnoho dítek přijde na svět s
křivou páteří, značně vystouplými lo
patkami, prsy propadlými, anebo jsou,
jak lékaři to v angličině : azývají,
,,pigeon-breasted”, kde prsa jsou nepři
rozeně vypouklá, mají zárodky k hrbům
a jiné. S takovými vadami přicházejí
dítky na svět a zeptejme se kteréhoko
liv rozumného lékaře, jakých prostředků
užívati, aby vady ty úplně odstraněny
anebo aspoň zmírněny byly,poradí nám,
bychom dítko posýlali do tělocvičny,
kde jest zkušený cvičí tel. Pisatel to
hoto za své dlouholeté činnosti co
cvičitel setkal se s mnoha případy podob
nými a sám seznati mohl, jaké účinky
má rozumné pěstování tělocviku pro
takové dítky.
Kdo pěstováním tělocviku tělo své
všestranně tuží, předejde tak mnohým
chorobám, kterým slabý vždy spíše pod
lehne, jako průtrže, zlomeniny neb vy
kloubení a p. Takovým nehodám vždy
při prudkém nárazu neb pádu spíše
podlehne slabý, neotužilý, nežli muž,
jehož svaly dlouhým a pravidelným
tělocvikem jsou zocelované. Kosť, pev
ným svalstvem chráněná, nezláme se
tak snadno; kloub, různými pohyby neb
skoky otužilý, nevymkne se tak lehce a
cvičením se ve skoku každý tak se
otuží, že při sebe větším nárazu nehrozí

mu průtrž, což bývá u slabších případy
velmi hustými.
S mnohých stran namítne se, že jsou
mladíci, kteří právě v tělocvičnách své
zdraví porušili a i to přiznám, neb sám
jsem s takovými případy se setkal — a
případy takové, žel, nejsou právě
zvláštností. Leč to nesmí z nás činiti
nepřátele tělocviku! Vždyť pití a jídlo
jest nám nevyhnutelným a požíváme-li
obého nestřídmé, poroucháme v čase
krátkém zdraví své. Tak se to má i s
tělocvikem. Kdo vstupuje do tělocvičny
jenom s tím úmyslem, aby co nejdříve
přiučil se nějakým krkolomným výko
nům, který přemáhá síly své, který co by
měl prováděti různá lehká cvičení, sou
stavě těla přiměřená, pachtí se s těžký
mi činkami, jenom aby co nejdříve na
byl silné svaly a vynikl, kdo pak, jsa
již pokročilý, přemáhá se cvičením na
nářadí, jenom aby při závodění zůstal
vítězem, kdo dokonce večer jde do sokol
ny, tam se zpotí a zůstane venku státi
až vychladne, neb kdo po cvičení zase
dá ke kartám, neb dá se do liry kuleč
níku, jde pozdě spát a ráno zemdlený
vstává, takovému tělocvik vždy spíše
škodí, nežli prospívá. Kdo pěstovati
chce tělocvik jenom k vůli zdraví svému,
ten nebude přemáhati se, přepínati síly
své, aby jen nějaký ten veletoč neb
stoj vykonal a tím obdiv diváků spůsobil; kdo chce pomocí těloviku nabýti
zdraví, ten raději po každém cvičení se
odebeře ihned domů a časně jde na
lože, možno-li též vykoupá tělo v chlad
né, neb je-li slabší, ve vlažné vodě—ten
ráno vstává z lože občerstvený a s chutí
pouští se do práce; na takovém pak
účinky pěstování tělocviku jsou znatel
ný během krátké doby.
Mějme vždy na paměti, že vše musí
se prováděti s mírou, jinak minem se
účele.
Mnozí popírali, že by tělocvik měl
vliv na povahu člověka, v čem však se
mýlí. Právě v tělocvičnách vypěstují
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se mužové smělí a odhodlaní. Jisto
jest, že každý zdravý člověk jest mno
hem veselejší nežli člověk churavý.
Vědomí síly dodává každému člověku
též smělosti a odhodlanosti. Silný a
statný člověk neleká se tak každého
nebezpečí, neb ví, že síla a obratnost,
tyto dva důležité faktory, jsou na jeho
straně. Zej mena mladíci provádí v cvičírnách různá cvičení úpolnická, která
zejmena na vývin povahy mají značné
ho vlivu, neb si zvykají neohroženosti.
Je pravda, že každý člověk slušný se ve
veřejném životě podobným zápasům,
kde tělesná síla a odvaha rozhoduje,
vyhýbá, však jest také dobře, když ka
ždé chvíle jest odhodlán sebe anebo ty,
již jeho péči jsou svěřeni, před veške
rým nebezpečím a příkořím chrániti.
Statný muž konečně vzbudí respekt,
že málo kdo pak dovolí si vůči němu
tolik, jako proti muži slaboučkému.
Mám za to, že jsem částečně aspoň
naznačil krajanům našim ony neoceni
telné výhody, jaké pro každého, ať
mladého neb starého, má pěstování tě-

locviku. Dbejme tedy toho, aby při
každé české škole zařízena byla tělocvič
na. Ať páni učitelové objednají si spisy
tělocvičné a dle těchto nechť s mládeží
jim svěřenou různé pohyby provádí a
kde to jest možné, ať cvičí se v letě
venku pod širou oblohou, kde dítky při
cvičení mohou vdýchati do sebe čer
stvý, svěží vzduch. Kde jest spolek
sokolský, měl by hlavně otodbáti, aby
tělocv. škola pro žáky byla co možno nej
dokonalejší a každý takový spolek měl
by opět obecenstvem Českým býti co
nejvíce v snaze své podporován, by
mohl tělocvičnu opatřovati potřebným
nářadím a co nejhlavnějšího, by mohl
vydržovati si schopného cvičitele. Pod
porováním tělocvičných škol pracujeme
zároveň pro blaho mládeže české, která
pěstujíc tělocvik, klade tak základ ku
svému pevnému zdraví a v pozdějších
letech blahořeciti bude těm, kteří jej
k pěstování tělocviku měli.
i
Však jen na to upozorňuji ještě: Pě
stujme tělocvik rozu nně, máme-li docíliti
výsledků žádoucích.
I

Báseň od Václava B. Nebeského.

AKÉ jasné, živé časy,
jaké divné vůkol znění?
Aj toť jara mladé hlasy,
toť slavíků v háji pění.

Což snad z minulosti hrobu
české někdo bohatýry,
což i starou vzkřísil dobu
a ty mistry slavné lyry?

Hle, jak hrdě pnou se hory!
Luhy, louky se strakatí,
hrdě šumí temné bory,
české lípy se zas šatí!

Rozplyň srdce se v té slasti —
zase mladoku české háje,
zpěvy znějí v naší vlasti,
zase květou české máje.

-^-VEŘEJNÉ POZEMKY.
Veřejné pozemky Spojených Států,
které otevřeny jsou k osazování, leží v
jednácti státech a osmi územích. V ka
ždém, vyjma států Illinois, Ohio a Indi
ána, pak indiánského území a Alasky,
zařízeny jsou jednatelny pozemkové,
řízené zápisníkem pozemkové jednatel
ny (Register of Land Office), který
vede seznam všech vyměřených pozem
ků. žádosti o pozemky zanáší a na ve
škeré dotazy odpovídá. — Veřejné
pozemky rozděleny jsou na dvě třídy.
Jedna třída zahrnuje pozemky v ceně
dollar a čtvrt za akr a druhá třída zahr
nuje pozemky v ceně dva dollary a půl
za akr. Právo na pozemky tyto může
nabýti každý dle zákona homesteadního,
překupního neb zákona o lesnictví,
nebo koupením za hotové. Takové po
zemky prodány jsou na žádost zaslanou
pozemkovému zapisovateli (Land Regi
ster), který vydá kupní listinu a kupu
jící obdrží poukázku na složené peníze,
na kterou pak obdrží výhradní právo
nebo-Ii „title”, pakli v generální úřa
dovně pozemkové ve Washingtonu uznají
přenos tento za správný a zákonům
pozemkovým vyhovující.
Zakupování pozemků dle zákona ,»ře
ku pního obmezováno jest pouze na hlavy
rodiny neb jednotlivé osoby mužského
pohlaví v stáří nejméně 21 roků, kteří
mohou se usaditi na sekci obsahující
160 akrů.
Zákon homesteadní dává právo k za
brání 160 akrů pozemků v ceně $1.25
za akr, nebo 80 akrů ceny dvou a půl
dollarů; právo dáno jest pouze občanu
nebo tomu, kdo požádal již za občanský
list a jest přes 21 roků stár a na pozem
cích těch se usadí. Právo to vztahuje
se pouze na vyměřené pozemky a „title”
obdrží se po pětiletém vzdělávání jich.
Poplatky při zabírání homesteadu jsou

nepatrné a zahrnují jen mzdy jednatelů,
které neobnášejí méně než §7 a ne více
než $30, dle velikosti a ceny pozemku.
Jiná čásť pozemků zabrána býti může
dle zákona o pěstování lesů. Účel zá
konů těchto jest podporo váti sázení a
pěstování lesů na veřejných pozemcích.
Právo na 80 akrft nabyde kterýkoliv
osadník, který vysázel během dvou
roků pět akrů lesa; pakli že vysázel 10
akrů lesa, obdrží 160 akrů půdy.
A
úplné právo obdrží po úplynutí 8 roků,
na místo pěti. Poplatky při zabírání
pozemků dle zákona o lesnictví obnáší
od $13 do $18.
Následující jest úplný seznam míst,
kde nalézají se pozemkové jednatelny
Spojených Států:
Alabama: Huntsville, Montgomery.
Arkansas: Little Rock, Camden, Har
rison, Da danelle.
Arizona území: Prescott, Tucson.
California: San Francisco,Marysville,
Humboldt, Stockton, Visalia, Sacra
mento, Los Angeles, Shasta, Susanville,
Bodie.
Colorado: Denver City, Leadville,
Central City, Pueblo, Del Norte, Lake
City, Durango, Gunnison, Glenwood
Springs.
Dakota území: Mitchell, Watertown,
Fargo, Yankton, Bismarck, Deadwood,
Grand Forks, Aberdeen, Huron, Devil’s·
Lake.
Florida: Gainesville.
Idaho území: Boisé City, Lewiston,
Oxford, Hailey, Cœur d’Alêne.
Iowa: Des Moines,
Kansas: Topeka, Salina, Indepen
dence, Wichita, Kirwin, Concordia,
Larned, WaKeeny, Oberlin, Garden
City.
Louisana: New Orleans,Natchitoches.
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Michigan: Detroit, East .Saginaw,
Reed City, Marquette.
Minnesota: Taylor’s Fall, St. Cloud,
Duluth, Fergus Falls, Worthington,
Crookston, Benson, Tracey, Redwood
Falls.
Mississippi: Jackson.
Missouri: Boonville, Ironton, Spring
field.
Montana území: Helena, Bozeman,
Miles City
Nebraska: Beatrice, Lincoln, Nio
brara, Grand Island, North Platte,
Bloomington, Neligh, Valentine, Me
Cook.

Nevada: Carson City, Eureka.
New Mexico území: Santa Fé, Las
Cruces.
Oregon: Oregon City, Roseburg, La
Grande, Lake View. The Dalles.
Utah území: Salt Lake City.
Washington území: Olympia, Van
couver, Walla Walla, Spokane Falls,
North Yakima.
Wisconsin: Menasha, Falls of St.
Croix, Wausau, La Crosse, Bayfield,
Eau Claire.
Wyoming území: Chevenne, Evan
ston.

Tabulka ukazující počet akrů veřejné půdy vyměřených v státech a územích až do 30
června 1886; též naznačující prostoru dosud nevyměřené půdy.
Prostora svobodně půdy
v státech a územích.

Státy a území, kde
jest svobodná půda.

A1 íihnmM.····
....................
iXlCtk/UlLLlU
·.··.·
A rlrfinQfiQ. .
California. .
Clnl nrsi do....................
"PÍ oři díl
Illinois.......................
Indiana......................
Iowa...........................
Transas. .
T,nnisijinn..................
Michi gan. .
Minnesota..................
Mississippi.................
Missouri.....................
Nebraska...................
_LX V V tlL&cl .....

....

Ohio
VlvgVH · .................
Wi soonsi 11
Alf!rIoi. .
A ri7An·] ... ..........
TVílmťn
Idaho.. · ..................
Indiánské území.......
Montana....................
New Mexico
· ··
U ttili
.......... .. ·
Washington území...
"Wvorní
cr *...
VV > V Ulil n
lig
* · ·....
· · · ·. ·.

Povel, akrů ve
řejných po
zemků a Indi
ány vlastní
cích, které ne
Před 30.
Vyměřeni Úhrnný po jsou vyměře
Čtverec - Až do 30.
červnem
končící čet akrů až ny, v což jsou
Akrů.
nich mil června 1885. 1885 dosud 30. červnem do 30. června zahrnuty i
pozemky sou
neoznámeny r. 1886.
1886.
kromé, vymě
řené do 30.
června 1885.
•
32,462,115
32,462,115 50,722 32,462,115
33,410,063
33,410.063 52,203 33,410,063
71,982,481 29,010.159
100,992,640 157,801 71,767,370 215,111
134
57,787,301
66,880,000 104,500 57,613,108 174,060
9,092,699
60,413
30,678,663
37,931,520 59,268 30,618,250
7,252,857
35,465,093
3o,46o,093 55,414 35,465,093
21,637,760
21,637,760 33,809 21,637,760
35,228,800
35,228,800 55,045 35,228,800
51,770,240
51.770.240 80,891 51,770,240
27,067,762
28,731,090 44,893 26,632,681
1,663,328
36,128,640
36.128.640 56,451 36,128,640
42,152,674 11,307,166
53.459.840 83,531 42,107,904
44,770
30,179,840
30.179.840 47,156 30,179,840
41,836,931 65,370 41,836,931
41,836,931
46,989,039
47,077,359 73,558 46,988,259
147
88,320
71.737.600 112,090 32,790,942
2,760 32,793,702 38,943,898
25,581,976
25,581,976 39,972 25,581,976
60.975.360 95,274 39,647,093
39,704,639 21,270,721
57,546
34.511.360 53,924 34,511,360
34,511,360
369,529,600 577,390
369,529,600
72.906.240 113,916 13,215,337 589,201
13,804,538 59,101,702
96,596,480 150,932 47,392,242
47,392,242 49,204,238
55.228.160 86,294 8,887,362
10,256,409 44,971,751
40.481.600 63,253 27,003,990
27,003,990 13,477,610
92,016,640 143,776 18,132,268
18,142,855 73,873,78
10,587
77.568.640 121,201 45,367,279 679,524
46,046,803 31,521,83
54,064,640 84,476 12,910,540
12,910,540 41,154,10
44.796.160 69,994: 21,174,301
21,174,352 23,621,80
51
62,645,120 97,883: 46,978,687
3,381 47,074,070 15,571,05
92,002 1
3,672,640
5,738
3,672,64
Počet akrů vyměřené půdy.

Úhrnem ............... 1,815,504,147 2,836,72c>969.245,192J 1.923,412

6,275 971,174,878 844,32 9,26

Cena majetku dle ótátů od roku 1860 do 1880,
(Zahrnující majetek movitý i nemovitý.)
'1880.

Pravé odhadnutí.

Alabama___________
378,000,000
Arizona....... -...............
23,000,000
Arkansas _ _____ ____
246,000,000
California__________ 1,430,000,000
Colorado___________
149,000,000
Connecticut.................
852,000,000
Dakota____________
68,000,000
Delaware................ —
138,000,000
District of Columbia.
223,000,000
Florida....... . ................
95,000,000
Gřeorgia---- -------------554,000,000
Idaho............................
12,000,000
Illinois______ ______ 3,092,000,000
Indiana______ _____
1,499,000,000
Iowa_______________ 1,415,000,000
Kansas_____ _______
575,000,000
Ken tučky____ ______
880,000,000
Louisiana___________
422,000,000
Maine ...........................
501,000,000
Maryland............ .........
869,000,000
Massachusetts....... ...... 2,795,000,000
Michigan___________ 1,370,000,000
Minnesota__________
638,000,000
Mississippi_________
324,000,000
Missouri..... .................. 1,530,000,000
Montana___________
29,000,000
Nebraska.__ _______
290,000,000
Nevada. ___________
69,000,000
New Ilampshire.........
328,000,000
New Jersey_________ 1,433,000,000
New Mexico.......... —
30,000,000
New York..___ ____ 7,619,000,000
North Carolina______
446,000,000
Ohio............... .............. 3,301,000,000
Oregon____________
126,000,000
Pennsylvania______ 5,393,000,000
- Rhode Island______
420,000,000
South Carolina....... .
296,000,000
Tennessee__________
666,000,000
Texas____ ___ ______
725,000,000
Utah__________ _____
67,000,000
Vermont___________
289,000,000
Virgina ___________
693,000,000
Washington________
48,000,000
West Virginia ___ _
307,000,000
Wisconsin..___ ____
969,000,000
Wyoming__________
20,000,000
Úhrnné odhadnutí__ 43,642,000,000
Majetku Spoj. Států
daním podléhajícího. 16,902,993,543

1870.

Na
jednu
hlavu.

Pravé odhadnutí.

1860.

Na
jednu
hlavu.

Pravé odhadnuti.

299 "’2017855,84 1
3,440,791
569
307
156,394,691
638,767,017
1654
20,243,303
767
1368
774,631,524
503
5,599,752
97,180,833
941
126,873,618
1255
353
44,163,655
359 268,169,207
6,552,681
368
1005 2,121,680,579
’ 758 1,268,180,543
717,644,750
871
188,892,014
577
604,318,552
534
449 323,125,666
772
348,155,671
643,748,976
929
1568 2,132,148,741
837 719,208,118
817
228,909,590
209,197,345
286
706 1,284,922,897
741
15,184,522
69,277,483
641
1108
31,134,012
252,624,112
945
1267
940,976,064
251
31,349,793
1499 6,500,841,264
319
260,757,244
1032 2,235,430,300
721
51,558,932
1259 3,808,340,112
296,965,646
1519
297
208,146,989
432
498,247,724
455
159,052,542
465
16,159,995
870
235,349,553
458
409,588,133
639
13,562,164
496
190,651,491
737
702,307,329
962
7,016,748
870 30,068,518,507

202
495,237,078
356
323
219,256,473
1140
207,874,613
508
1441
444,274,114
395
777
46,242,181
963
41,084,945
235
73,101,500
226
645,895,237
437
835
871,860,282
755
528,835,371
601
247,338,265
518
31,327,895
457
666,043,112
445
602,118,568
555
190,211,600
824
376,919,944
1463
815,237,433
607
257,163,983
521
52,294,413
253
607,324,911
746
501,214,398
737
563
9,131,056
733
794
156,310,860
1038
467,918,324
341
20,813,768
1483 1,843,338,517
243
358,739,399
839 ],193,898,422
567
28,930,637
1081 1,416,501,818
1366
135,337,588
295
548,138,754
396
493,903,892
194
365,200,614
186
5,596,118
712
122,477,170
334
793,249,681
566
5,601,466
431
666
273,671,668
770
780 16,159,616,068

14,178,986,732

12,084,560,005

Na
jednu
hlavu.

514

504
547

966

412
547
52]
611
509
392
366
292
576
850
303
549
662
343
304
767
424

317
479
696
223
475
361
510
551
487
755
779
445
605
139
389
497
483

353
514

OBYVATELSTVO MĚST V SOUSTÁTÍ.
Čelnější města od 4.000 naUoru. dle sčítání v 1SSO, n porovnání se sčítáním 1870.

MESTA

Obyvatelstvo:

Arkansas.
Little Rock-------

California.
Los Angeles- —
Oakland---------Sacramento----San Francisco. - San Jose---------Stockten----------

Colorado.
Colorado Springs
Denver - --------T.padvillp Silver Cliff____

Connecticut.
Bridgeport------Danbury............. Derby-------------Enfield...........—
Greenwich.........
Groton-----------Hartford............. Killingly------Manchester------Meriden____ _
Middletown----Npw Britain___
New Haven----New London —
Norwalk............. Norwich---------Stamford........... Vernon........... —
Waterbury------Winchester------Windham---------

Delaware.
Wilmington-----

Bist. Col.

3,224

MĚSTA:

Illinois.
12,380 13,138 Alton -----------Aurora---------5,728 11,183 Belleville..........
10,500 34,555 Bloomington -16,283 21,420 Braidwood -__
149,473 233,959 Cairo-----------9,089 12,567 Champaign - —
10,066 10,282 Chicago--------Danville--------4,226 Decatur -----4,759 35,629 East St. Louis 14,820 Elgin................
5,040 Freeport--------Galena..............
18,969 27,643 Galesburg------8,753 11,666 Jacksonsville -8,020 11,650 Joliet -------6,322 6,755 Knnkakpp__
7,644 7,892 LaSalle----------Li nrol
LI VI JI nLI ·* — — — — — —
5,124 5.128 J-il
37,180 42,015 Litchfield------5,712 6,921 Mattoon - - - -_
4,223 6.462 Mendota............
15.540 Molino----------6,923 6,826 Monmouth - —
11,800 Ottawa---------50,840 62,882 Paris - -- -- -- -9,576 10,537 Pekin-----------12,119 13,956 Peoria................
16,653 15,112 Peru...................
9,714 11,297 Quincy----------5,446 6 915 Rockford------10.826 17,806 Rock Island —
4,096 5,142 Springfield - —
5,412 8.264 Sterling--------Streator -..........
30,841 42,478 Waukegan - —

Indiana.

Georgetown----- 11,384 12,578 Anderson.........
Washington - — 109,199 147,293 Columbus------Crawfordsville Florida.
Jacksonville - — 6,912 7,650 Evansville----Key West--------- 5,016 9,890 Fort Wayne —
Pensacola........... 3,347 6,845 Indianapolis —

Oby™tel3tTO;

1870 1 1880

Indiana.

Georgia.
Athens ------Atlanta------Augusta--------Columbus------Macon---------7,007 Savannah ..........

4,907 4,977
32,034 29 132
10,588 16,713
6,484 7,529

Arizona.
Tucson — - —

Obyvatelstvo:

1870 I 1880

1870 1 1880

Alabama.
Huntsville------Mobile........... —
Montgomery----Selma --------- - -

MĚSTA

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

Jeffersonville - La Fayette - —
La Porte--------Logansport----Madison--------New Albany—
Richmond..........
8,665 8,975 South Bend —
11,126 11,873 Terre Haute —
8,146 10,683 Vincennes..........
14,590 17,180
Iowa.
5,524 Burlington----6,267 9,011 Cedar Rapids - 4,625 5,103 Clinton---------298,977 503,185 Council Bluffs4,751 7,733 Creston------- 7,161 9,547 Davenport----5,644 9,185 Des Moines----5,441 8,787 Dubuque------7,886 8,516 Fort Madison - 7,019 6,451 Iowa City - —
10,158 11,437 Keokuk--------9,203 10,927 Lyon-------------7.263 11,657 Marshall--------5,651 Mt. Pleasant---5,200 7,847 Muscatine------5,639 Oskaloosa..........
3,852 4,326 Ottumwa------5,737 Sioux City----3,546 4,142 Waterloo------4,166 7,800
Kansas.
4,662 5,000 Atchison--------7,736 7,834 Emporia--------3,057 4,373 Fort Scott------5,696 5,993 Lawrence - - - 22,849 29,259 Leavenworth -3,650 4,632 Ottawa---------24,052 27,268 Parsons______
11,049 13,129 Topeka---------7,890 11,659 Wichita______
17,364 19,743 Wyandotte - —
3,998 5,087
Kentucky.
1,486 5,157 Covington----4,507 4,012 Frankfort------Lexington..........
3,12« 4,126 Louisville_____
3,359 4,813 Newport............
3,701 5,2511 Paducah--------21,830 29,280!
Louisiana.
17,718 26,880 í Baton Rouge - 48,244 75,056 j New Orleans -4,251
21,789
15,389
7,401
10,810
28,235

7,254
13,506
6,581
8.950
10,709
15,396
9,445
7,206
16,103
5,440

9,337
14,860
6,195
11,198
8,945
16,423
12,742
13.280
26,042
7,680

14,930
5,940
6,129
10,020
411
20,038
12,035
18,434
4,011
5.914
12.766
4.088
3,218
4,245
6,718
3,204
5,214
3,401
4,337

19.450
10,104
9,052
18,063
5,801
21,931
22,408
22,254
4,670
7,123
12,117
4,095
6.240
4.410
8,295
4,598
9,004
7.366
5.600

7,054 15,105
2,168 4,631
4,174 5,372
8,320 8.510
17,873 16,546
2,941 4,032
4,199
5,790 15,452
4,911
2,940 6,149

24,505
5,396
14,801
100,753
15,087
6,866

29,720
6,958
16,656
123,758
20,433
8,036
G
6,498 7,197
191,418 216,090

MESTA:

Obyvatelstvo ·
1870 1 1880

Maine.
Auburn______
6,169 9,555
Augusta--------- 7,808 8,665
Bancor ------ 18,289 16,856
"Rath______ ______
7,371 7,874
Biddeford----10,282 12,651
Calais----- -----5,944 6,173
Ellawnrt.H
___
5,257 5,052
T.pwiatnn _____
13,690 19.083
Hnrt.lnnrl
___
31,413 33,810
Maryland.
Annapolis------5,744 6,642
Rnltimnrp______ 267,354 331,313
Cumberland — 8,056 10,693
Erpdprink
8,526 8,649
Massachusets.
Adams----------- 12,090 5,591
Amherst--------- 4,035 4,298
Andover--------- 4,873 5,169
Attleborough -- 6,769 11,111
Beverly.............. 6,507 8,456
Blackstone----5,421 4,907
Boston---------- 250,526 362,839
Brockton.......... 8,007 13,608
Cambridge - — 39,634 52,669
Chelsea_______ 18,547 21,782
Chicoppee------- 9,607 11,286
Fall River......... 26,766 48,961
Fitchburg ----- 11 260 12,429
Gloucester----- 15,389 19,329
Haverhill......... 13,092 18,472
Holvnke - _ _ _ . 10,733 21,915
Hyde Park - - - - 4,136 7,088
Lawrence -__ 28,921 39,151
Lowell___ ___ 40.928 59,475
Lvnn -------- 28,233 38,274
Malden - -____
7,367 12,017
Marlborough — 8,474 10,127
Milford_______
9.890 9,310
Natick - -.........
6,404 8,479
New Bedford - - 21,320 26,845
Newburyport - - 12,595 13,538
Newton -___
12,825 16,995
North Adams-10,191
Northampton - - 10,160 12,172
Peabodv ______ 7,342 9,028
Pittsfield______ 11,112 13,364
Plvmout.h
X 1J XUV/IXUJJL _
— 6,238 7,093
Ouincv _ _ _ _ _ 7,442 10,570
Randolnh___
5.642 4,027
Salem________ 24,117 27,563
Somerville----- 14.685 24,933
Southbridge — 5,208 6,464
Springfield - — 26,703 33,340
Tanntnn
18,629 21,213
Waltham____
9.665 11,712
Webster - ___
4.763 5,696
Westfield------6,519 7,587

MESTA:

Obyvatelstvo :

MESTA:

1870 1 1880

Massachusets. I
Weymouth - — ' 9,010 10,570
Wnhnrn
8,560 10,931
41,105 58,291
Michigan.
Acirian — - - — - I 8,438 7,849
Alpena · — - - 6,153
7,363 8,061
Ann Arbor----Battle Creek - · · 5,838 7,063
7,064 20,693
Bay City.........
4,381 4 681
i/Oiuwaier---------E/CirOTu — - - - - - 79,577 116.340
East Saginaw - - 11,350 19,016
Flint--.............. 5,386 8,409
Grand Haven-- 3,147 4,862
Grand Rapids - - 16,507 32,016
2.500 4,190
Jackson _
11,477 16,105
LHluSlOg--------- 5,241 8,316
3,343 6,930
M aronpf te_____
a. non a non
lYiuuruc - - - -------5,086 4,930
< nan
Muskegon - - — a Ann i11,4ÍU<5
LN 11 Co-------------- 4 630 . 4,107
4,867; 4,500
Port Huron - - * 5,973 8,887
7,460 10,525
Saginaw-------c 1 1 o n t 1 ------- 5,471 4,984
x’r psiianii
Minnesota.
3,045 5,415
Faribault.........
3,482 5,550
Mankato-------Minneapolis - · - 13,066 ' 46,887
Red Wing - — 4,260 5,876
3,953 5,103
Rochester.........
St Paul............. 20,030 41,473
4.124 9,055
Stillvater.........
7,192 10,208
Winona ...........
Mississippi.
4 234 5,204
Jackson ...........
9,057 7,058
Natchez...........
Vicksburg......... 12,443 11,814
Missouri.
Chillicothe .... 3,978 4,078
Hannibal........... 10,125 11,074
Jefferson City· 4,420 5,271
Kansas City . · · 32,260 55,785
Louisiana......... 3,630 4,325
Saint Charles · · 5,570 5,014
Saint Joseph· · · 19,565 32,431
Saint LOuis · · · 310,864 350,518
Aedalia ......
4,560 9,561
Springfield · — 5,555 6,522
Nebraska.
T.innnln ... . . .
13,003
Nebraska City · 6,050 4,183
Omaha.............. 16,083 30.518
Plattsmouth · · . 1,944 4,175

Obyvatelstvo
1870 1 1880

Nevada:
pQrann

7,048

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

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

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

Enrolrn

Gold Hill .

Virginia City ·.
N. Hampshire.
Concord --....
Dover................
Keene.............
Manchester ...
Nashua..............
Portsmouth · .
New Jersey.
Atlantic City.. .
Bridgeton.........
GminHon ......
Elizabeth ....
Gloucester ....
Harrison...........
Hoboken...........
Jersey City ...
Newark ......
New Brunswick
Orange ..............
Paterson...........
Plainfield.........
Trenton ............
New Mexico.
Santp Ep...............
New York.
Albany ...........
Amsterdam . . ·
A nhiirn . ............
Binghamton ..
Brooklyn.........
ilnhnAQ ......
Erl irpwntpr .
jjugcwaiUL · . · ·
Jg 1 tvi i rn ......
El ii «hi n cr.....................

frPnPVH .......
Gloversyille · ·
f-Tnqir»lr TT'
ciIIq · ·
LXUUolLft
J? allo
Hornellsville· · ·
ITnilann ······
...........
LJLLILLOULL
rtllQPft........................................

Jamestown....
iTi
n era t r\ n .....
LVLUgoLULL
·····
Lan singburgh · ·
r.nnbnnrf. .....
r.<r . TqlAnd
Citv ·
lJg
1O1QL1U V/lLjr
Middletown · · ·
V\3
pw
Rriirhtnn ·. ·.
Xy
W UllcHuUU
Newburgh · · · ·
New York ....
Ogdensburgh . ·
Oowpirn ...... .
Port Jervis· · ..

5,447
1,043
8,722
6,830
20,045 41,659
20,832 28.229
3,682
5,347
6,898
4,129
20,297 30,999
82,546 120,722
105,059 136,508
15,058 17.166
9,348 13,207
33,579 51,031
8,125
5,095
22,874 29,910
4,765

6,63«j

69,422 90,758
9,466
5,426
17,225 21,924
12,692 17,317
396,099 566,663
117,714 155,134
19,416
15,357
8.044
15,863 20,541
6 683
6,223
5,878
5,521
4,518
7,133
4,530
8,195
4,552
8,670
8,615
9,105
8,462
9,357
5,336
18,344
7,432
6,372
12,426 13,522
17,129
8.494
6,049
12,670
17,014 18,049
942,292 1,206,299
10,076 10,341
20,910 x 21,116
8,678
6,377

Obývat el st vo:

MESTA:

MESTA:

20,080
62,386
11,000
7,516
11,026
5,890
4,696
43,051
46,465
28,804
9,336
10,693
12,733

20,207
89,366
12.194
8,421
13,655
5,880
6,578
51,792
56.747
33,914
10,697
8,820
18,892

North Carolina.
New Berne- — 5,849 6,443
Raleigh............ 7,790 9,265
Wilmington — 13,446 17,350

Ohio.
10,006 16,512
4,063 4,636
1,999 4,445
4,033 8,052
8,660 12,258
8.920 10.938
216,239 255,139
92,829 160,146
31,274 51,647
30,473 38,678
5,455 8,446
11,081 12,122
5.686 8,857
8,029 9.859
4 876 5,249
6 698 9,600
10,592 11,321
13,000 15 838
12,652 20.730
8,107 12,093
5,648 7,879
31,584 50,137
6.377 7,026
8,075 15,435
10,011 18,113

Oregon.
Portland............

8,293

Pennsylvania.
Allegheny......... 53,180
Allentown - — 13.884
Altona...........-- 10,610

Ashland ............
Bethlehem - —
Carlisle----------Chester..............
Columbia------Corry-----------Danville--------Easton----------Erie...................
Harrisburg - —
Johnstown - —
Lancaster.........
Mahanov .........
Meadville------New Castle —
Norristown - —
Philadelphia —
Phoenixville —
Pittsburgh - —
Pittston............
Pottsville------Reading --------Scranton -----Shamokin------Shenandoah ---S. Bethlehem - Titusville..........
Wilkesbarre —
Williamsport -York-................

Texas.
5,714 6,052
4,512 5,193
6,650 6,209
9,485 14,997
6,461 8,312
6 809 5,277
8,436 8,346
10,987 11,924
19,646 27,737
23,104 30,762
6,028 8,380
20,233 25,769
5,533 7,181
7,103 8,860
6,164 8,418
10,753 13.063
674,022 847,170
5,292 6,682
86,076 156,389
6,760 7,472
12,384 13,253
33.930 43,278
35,092 45,850
4,320 8,184
2,951 10,147
3,oo6 4,925
8,639 9,046
10,174 23,339
16,030 18,934
11,003 13,940

Rhode Island.
Bristol ----------Lincoln.......
Newport............
Pawtucket - —
Providence - —
Warwick------Woonsocket —

Obyvatelstvo;
1870 1 1880

Pennsylvania.

New York.

Akron -----------Alliance............
Ashtabula------Belaire..............
Canton------- - Chillicothe - —
Cincinnati------Cleveland------Columbus.........
Dayton - -.........
Fremont-..........
Hamilton------Ironton.......... - Mansfiefd.........
Mt- Vernon----Newark............
Portsmouth---Sandusky ------Springfield ----Steubenville---Tiffin................
Toledo---------Xenia................
Youugstown -Zanesville-------

MĚSTA:

1870 1 1880

1870 i 1880
Poughkeepsie - Rochester.........
Rome...........—
SaratogaSprings
Schenectady—
Seneca Falls -Sing Sing.........
Syracuse...........Troy..................
Utica................
Watertown - —
West Troy - —
Yonkers---------

Obyvatelstvo:

5,302
7,889
12,521
6.619
68,904
10,453
11,527

6,028
13,765
15,693
19,030
104,857
12,164
16,050

South Carolina.
Charleston - — 48,956 49.984
Columbia.......... 9,298 10,036

Tennessee.

Chattanooga— 6,093 12,892
Knoxville.........
8,682 9.693
17,577 Memphis-- — 40,226 33.592
Nashville......... 25,865 43,350
78.682
Texas.
4,428 11,013
18,063 Austin............
19,710 Brenham--------- 2,221 4,101

Brownsville — 4,905 4,038
Dallas-----------10,358
Fort Worth —
6 636
Galveston------- 13,818 22,248
Houston--------- 9,382 16,513
Marshall............ 1,920 5,624
San Antonio -- 12,256 20.550
Sherman............ 1,439 6,093
Waco................
3,008 7,295

Utah.
Ogden-------- · - Salt Lake.........

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

Vermont.
Bennington — 5,760 6,333
Burlington - — 14,387 11,365
Rutland............ 9,834 12.149
Saint Albans -- 7,014 7,193

Virginia.
Alexandria - —
Lynchburg - —
Norfolk............
Petersburg - —
Portsmouth---Richmond-------

13,570
6.825
19,229
18.950
10,590
51,038

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

W. Virginia.
Charleston----- 3,162 4,192
Parkersburg — 5,546 6,582
Wheeling·------- 19,280 30,737

Wisconsin.
4,518 8,005
Appleton.........
4,396 4,790
Beloit-----------Eau Claire - — 2,293 10,119
Fond du Lac— 12,764 13.094
Green Bay - — 4,666 7.464
8.789 9,018
Janesville.........
Kenosha --------- 4.309 5,089
7,785 14.505
La Crosse.........
Madison............ 9.176 10,324
Manitowoc - — 5,168 6.367
Milwaukee - — 71,440 115,587
Neenah.............. 2,655 4,202
2,655 4,171
Oconto---------Oshkosh--------- 12,663 15,748
Portage.............. 3,945 4,346
Racine.............. 9,880 16.031
Sheboygan - — 5,310 7,314
Stevens Point-- 1,810 4,449
Watertown - — 7,550 7,883
Wausau--------- 1,349 4,277

AmPľipIfV hPQPfinílr První sbírka proslovů a deklamací pro oboje pohlaví k rozmanitým přínlllulluivj UuuuUllllXi ležitostem. Sestavil A. Jurka. Obsahuje 20 proslovů ku všem příležito
stem a slavnostem, 22 deklamací vážných a 53 deklamací žertovných.
zlatou ořízkou $1.50. Poštovní zásylka zvlášť lOctů.

Pěkně vázaný $1.25.

Se

Dvě veřejná náboženská hádání mezi Fr. B. Zdrůbkem redaktorem „Svornosti” a pat.
Vil. Čokou farářem u svátého Prokopa dne 17. a 19. dubna 1877. Druhé vydání Matice
Svobody ročník II. Cena 15 ctů.

ZKUŠENOSTI ČECHŮ AMERICKÝCH.^Prof. M. Karel Hrubý. (Vyobrazení nalézá stihaly jej všeliké nehody. Dvě dítky mu
se na stránce 49.) Tento náš krajan jest zemřely a celá rodina trpěla nezbytnou zim
vedle Josefa Ženíška nejprvnější nám zná nicí, tak že po 31etém lopocení opustil farmu
mý vystěhovalec český do Ameriky a dle a roku 1839 přestěhoval se do Dayton, Ohio,
všeho přijeli do New Yorku oba v stejný kdež přijal místo v lékárně a zbytečný čas
rok, jen že Ženíšek usadil se v Iowě, Hrubý upotřebil k zdokonalování se v řeči anglické.
v Missouri. M. Karel Hrubý náležel k R. 1841 odebral se do Pique v témž státě,
mužům podnikavým, jichž život propleten kde zřídil si lékárnu samostatnou, kterou
jest řadou namáhavých bojů o existenci. později do Covingtonu, v okresu Miami, O.
Narodil se 3. listopadu 1794 v Novém Sedle, přestěhoval. Obchodem lékárnickým zaná
kde otec jeho Jakub Hrubý byl zámožným šel se až do r 1852, kteréž doby povolán
rolníkem. Odbyv školu normální, poslán byl byl na universitou oxfordskou v Miami, O.,
na gymnasialní štúdia do Jindř. Hradce, kde co profesor německé a francouzské řeči a
náležel k nejprvnějším a nejnadanějším žá literatury. Tu působil s úspěchem p · 5roků,
kům i získal si přízeíi svých profesorů Ig. až r. 1857 vytlačen byl Němcem Christenem,
Sekouška a Jiřího Fišera. Roku 1819 odebral který později v St. Louis skončil samovraž
se do Prahy, aby na universitě Karlo-Ferdi- dou. Po vystoupení z povolání profesorské
nandejské ve svých študiích pokračoval. ho vrátil se Hrubý zpět do Covingtonu, kde
Nezapomenutelný Josef Jungmann, Kopetz, oddal se svému dřívějšímu povolání a setrval
dr. Schnabel a Kohler byly jeho učitely. v něm do r. 1866. Téhož roku přesídlil se
Dokončiv studia fdosofická jmenován byl do Collinsville, Ills., kde zařídil soukromou
suplujícím profesorem na gymnasiu v Jin školu anglicko-německou a řídil ji až do r.
dřichovu Hradci na místě zemřelého prof. 1870, kdy odstěhoval se na odpočinek ku své
Fr. Schollera. V úřadě učitelském skvěle dceři do St. Louisu, která byla se seznámila
se osvědčil, o čemž podali souhlasná svěde s čelným tamnějším vlastencem panem N.
ctví tehdejší jeho žáci, z nichž mnozí již ze Alisem a za něho se provdala. Syn prof.
mřeli. Náleželť mezi ně i slavný náš básník Ilrubýho, Franklin Julius Hrubý, byl v do
Bol. Jablonský a spisovatel V. Filípek. R. bě války telegrafistou v armádě gen. Rose1830 odebral se Hrubý do Mnichova a stal se cranse, později založil telegrafickou školu v
vychovatelem dítek hraběte Berchoma. po 4 katolickém ústavu v Cincinnati; pak přesí
letech vrátil se do Prahy, kde se usadil jako dlil se do St. Joseph, Mo., kde vydával an
učitel francouzského a řeckého jazyka. Ač glický list „The Western Empire”, avšak v
koli byl pracemi přetížen, připravoval se 27 roce věku zemřel a pochován byl v Collins
Hrubý k docentuře universitní, a přátelé, ville.—Prof. Hrubý trávil zbytek života své
kteří měli příležitost seznati neobyčejné jeho ho klidně u dcery své paní Alisové až do 6.
nadání, byli přesvědčeni, že Hrubý zaujme ledna 1882, kdy zemřel ve vzácném stáří 88
na universitě místo vynikající. Jako každý roků. Manželka jeho předešla jej o 7 roků
Čech nebyl Hrubý s to překonati překážky, dříve. Ti, kdož měli příležitost poznat ry
jež mu cizinci, kteří tehdáž záležitosti uni zou jeho povahu, truchlili upřímně nad ztrá
versitní ovládali, v cestu kladli. Jsa nezda tou jeho. Ač po více než 30 roků trávil
rem sklamán, odebral se r. 1834 znovu do život svůj mezi cizinci, nemaje příležitosti v
Německa a navštívil Dra. Alexandra u Brém, mateřské řeči s kým pohovořit, přece srdcem
kde seznámil se s Amálií, dcerou Jakuba byl a zůstal vždy Čechem a s pýchou hlásil
Juliuse, tamnějšího občana a s ní se zasnou se vždy k národu českému, jsa zvláště vel
bil. Touž dobou meškal v Německu Fridrich kým ctitelem Husa. Zanechal hojnou sbír
Muench v záležitosti emigrace pro stát Mis ku knih, z nichž mnohé jsou vzácné a staro
souri a s tím setkal se náš prof. Hrubý. Dal žitné.
se jím pohnouti k vystěhování a přeplavil se
y
M. Dr. Bedřich Simonek. (Vyobrazení na
do Ameriky. Však myšlénka usaditi se ve
státě Missouri, který byl tehdy státem otro str. 53.) Bedřich Šimonek jest synem zaslou
ckým, nelíbila se mu a proto odtrhl se od žilého pana Václava Šimonka, bývalého uči
svých spolucestujících v Baltimore a rozhodl tele v Léčících u Roudnice v Čechách, který
se usaditi ve svobodném státě Ohio. V Dark se r. 1853 do Ameriky vystěhoval a v sever
Co. se usadil a koupil tu sobě kus nevzděla ním Wisconsinu se usadil. Bedřich byl tehdy
ného pozemku, který ve farmu proměnil. Tu 14 roku stár. Co hošík byl takřka miláčke n
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odiny, pro své vzorné se chování. Co jinoch dětství jeho a kdež otec jeho Petr Čapek,
počal churavěti na prsa a na radu lékaře virtuos na klarinet daleko po vůkolí známý,
ustanoveno, aby se věnoval vědě lékařské. stal se řiditelem hudby, od kteréhož dostalo
Po přípravě na školách domácích a pilné se mu prvního vzdělání hudebního v stáří
studii doma, odebral se mladík do jedné z pěti let. Jako dítě již jevil znamenité vlohy
nejlepších lékařských kolejí, Rush Medical k hudbě, antě neustále pohyboval se v ovzduší
College v Chicagu, kdež s celou chutí přilnul hudebním. Zkoušky orchestrální odbývány
k studiím a budoucímu svému povolání. Na a vyučování žáků dělo se v bytě jeho pod
krátkou dobu vyrušen byl ze studií svých dozorem otce a tak záhy od kolébky počí
velkým požárem chicagským r. 1871, kterým naje ssál do sebe malinký Čapek zvuky hu
i ústav onen zničen byl a při kterém nadějný dební takřka s mlékem mateřským. Napřed
mladík byl by málem c život přišel. Nucené dány mu byly malé housličky, které otec
prázdniny trávil doma a po znovuzřízení pro proíl schválně zhotovil, ant? nemohl nikde
zatímního ústavu vrátil se don, aby studie dostati nástroj malý. Noty naučil se znáti
své ukončil. Zde poslouchal nejen přednášky již v tomto útlém mládí skoro hravě a často
obyčejné, nýbrž navštěvoval i přednášky zavolal si otec malého Josífka, by většímu a
zvláštní, v kterých spojena je theorie s prak- mnohem staršímu žáku pověděl, jak se která
cí, dle spůsobu ústavů evropských. Po vy nota jmenuje. Netrvalo to dlouho a dítě
studování čtyř běhů odebral se do Bellevue, poutalo všeobecnou pozornost nejenom ry
N. Y., aby se na tamější koleji též přednášek chlým pokrokem ve hře na housle, ale též
súčastnil a ve vědě zdokonalil. Po odbytí svým zpěvem, který vynikal velikou čistotou
studií tu odebral se do svého domova, Mani- a výškou, tak že jsa teprve 7 roků stár, hrál
towocu, kdež započal prakci. Jelikož Mani- již malý Čapek první housle v orchestru
towoc a okolí chová drahně Čechův, doufal svého otce a zpíval soprán na kůru kostela
tu mezi krajany svou budoucnost nalézti, Votického u sv. Václava. V r. 1867 odho
avšak naděje jeho jej zklamaly. Ač předchá dlal se otec jeho odebrati se do Ameriky.
zela mladého doktora pověsť pilného a schop Část kapely Votické hlásila se jeti s sebou
ného studenta, ač známo bylo, že vědu sobě a byvši sesílena okolními hudebníky, utvo
důkladně osvojil, nevěnována mu od krajanů řila kapelu novou, která pod řízením Petru
přízeň, kterou očekával. Odebral se tedy po Čapka konala v bytu jeho zkoušky před od
čase do Beaver Dam, Wis., kde není Čechů jezdem, kterých se i malý Josef súčastííoval.
a tu dostalo se mu zasloužilého uznání. Ač V témž roce ku konci měsíce dubna vy
tu osm lékařů jiných, dodělal se v krátkosti stěhovala se celá kapela s rodinami svými
pověsti nejlepšího lékaře. Toužil vždy seznat do Ameriky jedouc přes Brémy a přistala
ještě učení zámořské a když se mladší bratr v Quebecu v Kanadě. Přes moře jelo se po
Antonín r. 1881 vrátil z Prahy, kde navště lodi plachetní a plavba trvala čtyry neděle
voval universitu a vyprávěl o výtečnosti Z Quebecu jelo se po dráze dále až do Port
ústavu pražského a vídenského, nedal se Dr. Huron, Mích. Po celou cestu koncertovala
Šimonek déle zdržovati i odebral se do sta kapela se zdarem. V Brémách nebylo ten
rého světa”, aby tu své vědomosti obohatil. čas cizím kapelám dovoleno bez zvláštního
To charakterisuje jej dokonale. Co pravý povolení vystoupiti, však přičiněním p. Kaučenec nespokojuje setím, co zvěděl, nýbrž rešovým dostalo se povolení Čapkově kapele
touha po zdokonalování vybízí jej neustále a tato dobyla sobě všestranného uznání za
k bádání a učení se dálšímu. Po nějaký čas výkony své. Malý Josef svým spolu účinkonavštěvoval přednášky v Praze a Vídni hlav váním na celé cestě budil všude obdiv a ča
ně z oboru porodnictví a očních neduhů. sto byl nucen vystoupiti na stůl a ukázat i
Po návratu jeho do Beaver Dam vzrostla pří svoji dovednost na malém nástroji svém. V
zeň k němu i pověsť jeho ještě více a stává Port Huron, Mich. zalíbil se malý hošík ji
se čím dále tím věhlasuějším. Nepochybně stému zámožnému lékaři Fechetovi, který
že v nedaleké budoucnosti odhodlá se k pře nemaje žádných dětí, chtěl jej za svého při
sídlení do některého města většího, které by jmout! a nabízel co náhradu velkou sumu
poskytlo mu více příležitosti k rozvinutí peněz, čemuž však rodiče nepřipustili. Vy
jeho vědomostí a nabytí věhlasu.
mohl však přece na nich, že tam u něho
hocha na nějaký čas nechali, odjedše pak
Josef Hory mír Čapek. (Vyobrazení na str. po jezerech Huron a Michigan do Milwaukee,
71.) J. H. Čapek, znamenitý česko-americký kdež se trvale usadili. Tak najednou ocitl
virtuos na housle, narodil se 12. března 1860 se malý Čapek v bezdětné rodině americké,
v Jestřebicích, okresu Votického v Čechách. neznaje cizého slůvka mimo své mateřštiny.
Krátce na to odstěhovali se rodiče jeho do Dr. Fechet pečoval o hocha co nejlépe a zá
křesní ho města Votic, kdež stráveno útlé hy poslal jej do školy, kde se vyučovalo an

glicky a německy. S řečí anglickou neměl
mnoho obtíží, za to vsak prolil mnohou slzu
nad vnucovanou mu němčinou. Při příleži
tosti vystoupil též veřejně v Port Huron,
hraje část ouvertury z „Viléma Telia”, s průvodem malého bubnu, který hrán jistým mamalým Američanem. Produkce tato líbila
se přítomným Amerikánům nesmírně a malí
hoši zasypáni byli kvítím. Vzdor veškeré
péči, které se mu dostávalo u Dra. Fecheta,
stýskalo se Josefovi přec po jeho rodičích.
Matka jeho onemocněvši naléhala, by jí byl
syn z Port Huron poslán, což se po šestimě
síčním pobytu tam též stalo. Ilošík vykonal
cestu po jezerech z Port Huron do Milwaukee
sám a byl od parníku v kočáře dovezen do
bytu svých rodičů, kdež byl arci malý již
Amerikánek s otevřenou náručí uvítán. Po
byt jeho u lidí cizích byl mu alespoň k tomu
dobrý, že naučil se za ten čas plynně angli
cky. Odbyv s prospěchem veřejnou školu v
Milwaukee a zaživ mnohý triumf jakožto
zpěvák při veřejných koncertech školních,
věnoval se Čapek kreslení a hudbě a když na
radu lékařskou kreslení (ve kterémž byl
značně pokročil, kteréž však počínalo zrak
jeho ohrožovati) zanechal, stala se hudba je
diným předmětem jeho snah. Pod instrukcí
nejlepších učitelů na housle té doby v Mil
waukee, uzrával genius jeho velmi rychle,
tak že mohl již co patnáctiletý mladík započíti svoji uměleckou kariéru, vystoupiv
poprvé r. 1875 v koncertě „Hlaholu” s pro
spěchem výborným. Brzy na to stal se čle
nem chvalně známé kapely Bachovy. Ve
velkém koncertě téže kapely r 1876 upoutal
na sebe všeobecnou pozornost přednesem
prvního koncertu od DeBeriota s průvodem
orchestru a r. 1877 byl přijat za člena „Mil
waukee Sextette Clubu” sestávajícího ze
sólistů kapely Bachovy, podnikal se zmíně
ným Sextette Clubem jakož i s Beethoven
Trio Clubem cesty na venek, vynikl co sóli
sta koncertující v čelnějších městech státu
Wisconsin. Touže však po důkladném vzdě
lání na základě vědeckém, odebral se r. 1880
do Prahy, spoléhaje na své vlastní úspory
a užívaje peněz, kterých si byl svojí vlastní
snahou nastřádal. Vstoupiv do konservatoře
pražské, byl vzhledem ku svému talentu
vzdor pokročilému věku přijat. Zde teprv
se jeho vlohy utěšeně vyvinovaly a brzy se
mu otevřely salony uměleckých mecenášů
pražských. Podotýkáme pouze V. Náprstka
Fr. A. Urbánka. Pod vedením výtečných
profesoru Bennewitze a Foestra, vyvinul se
v dokonalého mistra a jsa horlivým přítelem
hudby komorní, účinkoval sebou v kvartettě
Koptově. Později založil své vlastní kvartetto zvané „Česko-Americké kvartetto,”

jehož výkony doznaly pochvaly všestranné.
Absolvovav r. 1882 s vyznamenáním, zůstal
k vůli dalšímu studiu ještě jeden rok v Pra
ze a vystupoval v koncertech dobročinných
v Umělecké a Měšťanské besedě s úspěchem
nej skvělejším. Byl spoluzakladatelem a mí
stopředsedou „English Society” v Praze, a
získal sobě o založení a trvání spolku toho
velikých zásluh a nevšední obětavostí ku
rozkvětu jeho hlavně působil. Dále dostalo
se mu toho vyznamenání hráti osobně se
slovutným skladatelem Ant. Dvořákem té
hož skladby z oboru hudby komorní z ruko
pisu. Koncertoval též po Čechách, zejmena
v Benešově, Jičíně, Nymburce a Voticích.
Ve Vídni vystoupil též v zábavě zpěv, spolku
„Lumír” a vyznamenal se svou úchvatnou
hrou. Před odjezdem jeho z Prahy nyl mu
na rozloučenou uspořádán dýchánek u p. V.
Náprstka a v anglickém spolku, kdež dostal
na památku skvostnou taktovku s anglickým
nápisem věnovacím. Na cestě z Prahy súčastnil se též pouti do Kostnice r. 1883 a koncer
toval při té příležitosti v Curychu. Delší
čas zdržel se též v Mnichově, Paříži a Lon
dýně. V Paříži přítomen byl vystupujícím
zkouškám konservatoře a měl příležitost dů
kladně prostudovati tamnější systém vyučo
vací. Do Ameriky přijel 1. září 1883 a k
jeho poctě uspořádána bylá zábava zpěv,
spol. „Lyrou” a „Čtenářskou besedou” v
Chicagu a koncert přijímací dne 15. list, v
Milwaukee, v němž p. Čapek mistrnou svou
hrou ihned přízeň si vydobyl. Českým klu
bem uvítacím podán mu při té příležitosti
těžký zlatý prsten a lyra z kvítí. Od příjez
du jeho do Milwaukee r. 1883 až do doby ny
nější působil p. Čapek s velkým prospěchem
v koncertech milwauckých a jinde, zaujímaje v oboru tom jakož i ve vyučování mí
sto nejprvnější. Krátce po příjezdu jeho z
Čech obnoven byl zpěv, spolek „Hlahol” po
mnoholetém odpočinku a poprvé vystoupil
na veřejnost pod jeho řízením ve velkém
slovanském koncertě dne 25. prosince 1883
p. Čapkem pořádaném. V ten samý čas za
ložen dámský pěv. sbor „Libuše” a oba sbo
ry prospívaly pod mistrným řízením jeho.
Na začátku r. 1884 přijmul místo co profesor
houslí na hudební škole milwaucké, působiv
rozhodně ku prospěchu ústavu téhož. Počet
jeho žáků množil se však tak rychle, že
Čapek uznal za dobré založí ti svou vlastní
hudební školu houslovou, což se počátkem r.
1885 též uskutečnilo. V Chicagu uspořádal e
dne 3. srpna 1884 první svůj velký slovanský
koncert v městě tom v síni Těl. Jed. Sokol. «
Provedením Dvořákových „Maličkostí” a
Tria op. 21. v koncertě tom uvedl poprvé ko
morní hudbu Dvořákovu do české síně v
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Chicagu. P. Čapkovi gratulováno od mnoha
a mnoha ctitelů, u kterých vzbudil všeobec
ný obdiv virtuosa i skladatele. Mimo toho
odměněn byl mladý umělec množstvím krás
ných květů, které budou mu vždy milou
upomínkou uznalosti chicagských Čechů.
Dne 1. listopadu 1884 pozván byl profesor
Čapek ,,Slovanskou Lípou” v Manitowoc,
Wis. ku spoluúčinkování při zasvěcení nové
ho operního domu tamtéž. Při příležitosti
té navštívil též Kewaunee, kdež dne 8. list,
skvělý koncert uspořádal. V obou výšezmíněných místech zanechal prof. Čapek pověst
co znamenitý umělec, který dovede vládnouti smyčcem na svých houslích a s tako
vou elegancí a jistotou vyluzuje zvuky, že
střídavě rozpláčou i rozesmějou. Milwaucký Mendelssohn Quintette Club pro hudbu
komorní zvo il sobě p. Čapka co prvního
houslistu a jeho vlivem poprvé v Americe
provozováno smyčcové kvartetto „Z mého
života” od Smetany dne 29. dubna 1884,
Dvořákovo kvartetto op. 51 a více českých
skladeb hudby komorní. Následkem příliš
ného zaměstnání a též následkem podnebí
onemocněl mistr náš dne 1. března 1884
stižen byv zlým reumatismem. Po tři
neděle bylo mu zakoušeti krutých bolestí,
kterých nechtělo ubývati, až byl dopraven
do tureckých lázní milwauckých, kdež se po
šestinedělním pobytu zotavil tak dalece, že
mohl v letě téhož roku navštívit! svého pří
tele J. J. Kováříka ve Spillville, Iowa, kdež
zdržel se dva měsíce a kdež před svým ná
vratem do Milwaukee pořádal koncert, který
se vydařil a všestranně líbil. Navrátiv se
započal opět vyučovati ve své škole houslové,
všichni žáci vesměs trpělivě čekali na uzdra
vení a návrat svého učitele, bez použití ji
ných učitelů, důkaz to veliké vážnosti a
oblíbenosti, jaké se u nich prof. Čapek těší.
Na podzim r. 1885 vystoupil v koncertech
,,Milwaukee Musical Society” dne 27. října
a 1. prosince účinkoval co koncertní mistr
při prvním provozování Dvořákovy kantáty
„Svatební košile” na amer. západě dne 2.
pros. 1885; dále zavedl pořádání dýchánků
pěv. sborem „Hlaholem” v sezóně zimní
každou druhou neděli v české síni. Koncert
a první veřejná zkouška jeho školy houslové
pořádaná dne 28. ledna 1886 podala na novo
skvělé svědectví nejen o vlastní virtuositě
našeho proslulého houslisty, leč i o jeho
úspěchuplné činnosti učitelské. Příchodem
• jara r. 1886 nucen byl náš Čapek odebrati
se do lázní v Hot Springs, Ark. následkem
opětného pocítění reumatismu. Po dvoumě
síčním pobytu tamtéž zotavil se tak dalece,
že uspořádal v Hot Springs a v Little Rock
koncerty, nimiž se u tamního obecenstva

uvedl v známost jakožto houslista první třídy.
Přijedu nazpět do Milvaukee účinkoval se
bou při velkém sángerfestu německém v
červenci ’86 pořádaném. Na to účinkoval
po celou sézonu následující co koncertní
mistr při nedělních odpoledních koncertech
Bacilova orkestru v Turnhalle. Dne 1. října
1886 koncertoval s úspěchem slavným ve
Fond du Lac, Wis. Ve velkém koncertě v
milwaucké hudební akademii dne 21. ledna
1887 vyznamenal se promyšleným a klasi
ckým přednesem houslového koncertu Beet
hovenova. Začasté byl pozván řiditelem Tomlinsem do Chicaga, by tamtéž spoluúčinkoval
ve velkých koncertech chicagským „Apollo
klubem” pořádaných. Druhá veřejná zkouška
a koncert houslové školy odbývána dne 26.
března 1887. Výkony jednotlivých žáků jeho
vzbudily pravý obdiv a Zvláště chvályhodná
byla jistota, s jakouž všichni žáci hrajíce v
přesné stejnosti tahy smyčcové provedli.
Dlužno uvésti zde též jména pokročilých
žáků prof. Čapka, kteří již nyní svou doved
ností poutají pozornost obecenstva, jmeno
vitě jsou to: Jos. Kovářík ze Spillville, Ia.
Albert Fink, který nyní studuje pod dozo
rem Joachimovým v Berlíně, Alex. Prengel,
sl. Nellie Iloskinsova z Lake Mills, Wis., sl.
Nellie Meinhardtova z Burlington, Wis., Leo.
Friend, Arthur Pátek. Ed. Friedmann, Pierson llalsey a Adolf Stecker. Počátkem
dubna 1887 odcestoval prof. Čapek do San
Antonio, Tex., kamž pozván byl by účinko
val co sólista při texaském sángerfestu v
městě tom odbývaném. Nešťastnou náho
dou onemocněl tamtéž a nebyl v stavu více
nežli jeden koncert sebou hráti. K vůli
uzdravení zdržel se v San Antonio po 8 ne
děl a pak navštívil opět výtečné lázně hot
springské, které mu opětně znamenitě po
sloužily. Před odjezdem ze San Antonio
uspořádána byla na počest našeho krajanaumělce tamním Casinem koncertní zábava.
Věnoval se též skladbě a pokusy jeho v tom
to směru nezůstávají bez výsledků. Jeho
písně došly v Praze vřelého přijetí a mimo
toho chová v rukopise více skladeb pro
piano, pro housle s průvodem piana a orke
stru jakož i řadu menších skladeb pro
orkestr. Nadšen jsa pro ušlechtilé zábavy
ku povznešení národnosti české, napsal celý
průvod hudby ku kusu „Strakonický dudák”
dávaném v Milwaukee 29. list. 1885. Dále
složil hudební burlesku zvanou „Společnost
koncertní” aneb „Impresario v nesnázích”
poprvé provozovanou v jeho koncerte dne 25.
pros. 1886 v české síni pořádaném. Milwaucká firma nakladatelská Wm. Rohlfing& Co.
ujímá se skladeb Čapkových a již vydala
tiskem gavottu „Bachelor’s Button” pro
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piano. Jest horlivým ctitelem hudby české
a přičiněním jeho uveden slušný počet skla
deb českých mistrů na programy koncertů
jak milwauckých tak jinde. Hlavně z ohledu
na své zdraví, které hodlá pobytem na jihu
upevniti, prijmul prof. Čapek místo řiditele
hudby v divadle Capital v Little Rock, Ark.
maje závazek až do 15. dubna 1888. Prejeme
vynikajícímu a snaživému umělci mnoho
zdaru na jeho dráze umělecké!

Prof. Josef Vilím. (Vyobrazení na str. 75.)
Jos. Vilím jest narozen v Chicagu 18. ledna
1861. Pochází z chudých rodičů; otec jeho
byl hudebníkem a jedním z prvních osadní
ků v Chicagu. Josef počal se v stáří 8 roků
zároveň s mladším svým bratrem Karlem
učiti. Prvním učitelem jeho byl bratr jeho
František, jenž byl dobrým houslistou, leč
odstěhoval se za nedlouho do Green Bay a
Josefovi dostávalo se cvičení střídavě u Matějovského, Kubíčka a Jiráska. V r. 1872
odstěhoval se otec jeho s celou rodinou do
Green Bay, kdež Josef pokračoval v učení a
hrával druhé housle při kapele svého bratra.
Otec jeho brzy se rozstonal a celá rodina
opět stěhovala se do Chicaga, kdež Josef v
stáří 12 let přestal chodit do školy, aby po
máhal matce prodávati v krámu, při čemž
pilně cvičil se sám hráti na housle, až do na
stoupení řemesla doutnikářského; v stáří 13
roků počal se učit doutnikářství u švagra
svého Fr. Bedlana a zárovefí byl prodávačem
v téhož obchodě. Nyní nezbývalo mu času,
aby mohl houslemi se obírati, což trvalo až
do r. 1875. Avšak láska k houslím probu
dila se opět v jeho fíadru, i počal se znovu
cvičiti, věnoval svůj čas houslím, leč usta
vičně naskytovaly se mu překážky; otec byl
nemocen, matka opět chtěla, aby držel se
svého doutnikářství, Josef však neměl k
tomu chuti. Přemýšlel, jakým způsobem by
se mohl zdokonalit v houslích. Obdržev od
matky dovolení odebral se do Green Bay,
kdež pracoval u bratra Ondřeje v téhož doutnikářském závodě a hrál opět v kapele svého
bratra. Byl velmi pilným a mimo práce
cvičil se kolik hodin denně. Pobyv zde do
r. 1877 odebral se opět do Chicaga, neb chtěl
se víc a více v hudbě zdokoualovati; přál si
učitele hudby, leč matka mu toho nedovolila.
Šel tedy opět pracovali a po čase cvičil se
pilně a udělav si známost s hudebníky, cho
dil s nimi hráti na plesy atd. Za půl roku
na to odbral se do Lyons, 111., kdež pracoval
v dílně a na housle se pilně cvičil. V červ
nu 1878 dozvěděl se o něm německý učitel
Prosinger, kterýž jej týž měsíc ještě bral s
sebou a chlubil se, že jest jeho žák. Prosin
ger představil jej ponejprv dne 25. června

1878 ve West End Opera House na záp. Ma
dison ul., což bylo Vilímovo první vystoupe
ní na jevišti. Dne 6. srpna 1878 vzal jej
opět s sebou do hotelu Eppich House, kdež
byl přítomen zpravodaj německého listu
„Volks-Freund” a tento přinesl druhý den
krásný článek o Vilímovi. Tento Prosinger
jej představil na různých místech co svého
žáka a tak si počal mladý Vilím dobývati
jména. Tu pojednou psal bratr jeho Fran
tišek z Green Bay, že jej velmi potřebuje v
jeho kapele, matka jeho tomu také chtěla,
že prý tam více vydělá a on uposlechl; jel
do Green Bay. Nyní nastala mu práce troj
násobná, neboť jeho úspěchy nedaly mu,
aby se dále pilně necvičil. Pracoval při
řemesle, v prázdném čase cvičil se doma a
hrál v kapele. Ráno vstával časně a hrál
až do snídaně, pracoval rychle, by co možná
nejdříve měl určitý počet doutníků hotový
a pak šel rychle domů a učil se ještě před
obědem. Taktéž činil i odpoledne. Nešelli večer nikam s kapelou, hrál neúnavně
dlouho do noci. Po roce namáhání svého v
1879 vzdal se řemesla a chtěl se výhradně
hudbě věnovati, odebrati se do Chicaga a
vžiti si dobrého učitele. Bratr jeho mysle,
že snad proto odjeti chce, že hraje pouze
housle II., nabízel mu by hrál housle I., a
když ani to nemohlo jej v Green Bay udržeti,
nabízel mu kapelnictví. Touha Josefova po
zdokonalení se byla příliš velká, než aby po
stavení kapelníka jej v úmyslu jeho mohlo
zviklati. Vrátil se do Chicaga, kdež mu
zakusiti bylo velkých nesnází. Nechtěl více
pracovati, mezi hudebníky nebyl znám; a
nemaje žádného výdělku, nemohl sobě uči
tele vžiti. Po nějakém čase seznámil se s
hudebníky a byl jednán vždy jako první
houslista a často se stalo, že zastával místo
kapelníka u 10 až 15 hudebníků, z nichž
mnozí byli šedivými již starci. Koneč
ně byl zván do koncertních salonů, kdež
byl všudy rád vídán. Po čase, když sezná
mil se více s hudebníky a výdělek měl sluš
ný, vzal si učitele jménem Wm. Fehla a po
čal se u něho 30. října 1879 učiti. Učitel
tento poznav talent jeho, s nemalou péčí přičiííoval se, aby Josef těžil co možno nejvíce.
Vidouce bratří jeho chuť tuto pomáhali mu
častěji nějakým dárkem. Opět přišel pro
něho Prosinger a dne 24. března 1889 před
stavil jej v hotelu Matteson House na rohu
Jackson a Wabash avenue, kdež hrál s veli
kým úspěchem. Druhý den přinesl „Illinois
Staats Zeitung” zprávu, že ze všech žáků
nejvíce Vilím vynikl, a dne 27. března oti
skla ji „Svornost” pod olilavením „Nadějný
český mladík.” Až do té doby nebyl takřka
mezi českým obecenstvem znám, však brzy na
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to hrál na českých jevištích. První, jenž jej
představil na českém jevišti, byl pan Jan
Geringer a sice při besedě, pořádané pěvec
kým sborem sv. Cecilie, jehož byl Vilím čle
nem a pan Jan Geringer řiditelem. Beseda
ta pořádána v místnostech Česko-Americké
ho Sokola a tu dostalo se Vilímovi vřelého
přivítání. Dne 6. června 1880 hrál opět v
koncertu pěveckého sboru „Lyry”, jehož byl
taktéž pan Jan Geringer řiditelem, v Tělo
cvičné Jednotě Sokol, kde hrál taktéž se
znamenitým úspěchem. ,,Svornost” ze dne
8. června psala, že z celého programu vynikl
nejlépe Vilím. Úspěchy tyto měly na Vili,
ma účinek. Když se učil u Fehla 10 měsíců
vzal si za úkol vrhnouti se na dráhu uměle
ckou. Aby dostati mohl ještě lepšího uči
tele, psal svým bratřím do Green Bay a žá
dal je, aby jej v kroku tom podporovali.
Odepsali mu: Jest-li se chceš učiti důklad
ně, my ti pomůžeme a zajisté matka a sestra
také, však záleží jen na tobě, zdali to při
jmeš; jeď na pražskou neb lipskou konser
vatoř, a tam se nejlépe zdokonalíš.” Na
takovou odpověď nebyl připraven, překva
pila jej velmi; on měl by se odebrati tak
daleko přes moře od svých milých? Však
touha po řádném studování zvítězila. Nyní
záleželo pouze na matce, zdali mu toho do
volí. Na naléhavé prosby všech svolila ko
nečně matka jeho. Josef psal o tom bra
trům svým a tito nemeškali a poslali mu
něco peněz na cestu. Dne 25. srpna r. 1880
nastoupil, cestu do pražské konservatoře s
panem Jos. H. Čapkem z Milwaukee, Wis.,
jenž za týmž účelem do Prahy se ubíral. V
konservatoři pražské po složení zkoušek byl
přijat do V. ročníku, tak že mu zbývaly
pouze 2 roky ku absolvování. V r. 1882 v
stáří 21 roků obdržel již svůj diplom. Učitel
jeho na housle byl prof. Ant. Bennevicapro
theorii a kontrapukt prof. Jos. Foerster.
Učitelové měli jej velmi rádi, neboť byl
vždy vzorným žákem, učil se 8 až 12 hodin
denně, neb si byl umínil, že musí s ostatní
mi absolvovati. Také přicházely na něho
často stížnosti od sousedů, že nemohou při
hluku, jaký on činí spát, a Vilím nechtěje
vyrušovati, cvičil se prostocvikům. Po celý
čas podporován byl z Cliicga od matky, bra
trů Františka, Ondřeje a Karla, sestry
Anežky, dále také od spolků: sv. Cecilie,
Orpheus, (který sestával ponejvíce z jeho
soudruhů, kteříž mu občas přispěli a také
ve prospěch jeho řízením pana Karla Otradovce uspořádali benefiční koncert, jehož
finanční výsledek byl velmi skvělý). Do
stávalo se mu podpory i od jednotlivců a
to podněcovalo jej tím více k pilným stu
diím. Peníze jemu tímto způsobem svěřené

nepromarnil bezúčelně, nýbrž upotřebil jich
řádně ve prospěch svého studia. Po absol
vování vystoupil v Nových Benátkách s vel
kým úspěchem. Odtud odebral se návště
vou do Vídně kamž později zavítal i pan
Čapek, jeho kolega a zpěv, spolek „Lumír”
uspořádal na jich uvítání zábavu, při níž
oba hráli a vídenský list „Lev” pak velmi
pochvalně o nich se zmínil. Po třech neděJích, jež strávil u bratrance svého, vrátil se
do Prahy, kde soukromě studoval s prof.
Bennevicem po 7 měsíců. V Praze byl čle
nem Česko-Amerického kvartetta, členem
anglického spolku, jenž odbýval své schůze
v místnostech Umělecké Besedy. V Praze
těšil se přízni p. Náprstka, kdež se častěji
scházel s Durdíkem, Sládkem, Feistmantlem a vůbec s vynikajícími osobnostmi če
skými v Praze se nalézajícími. Znal se
osobně se Smetanou, Dvořákem, Ondříčkem,
Srbem, Bendlem, Weissem, Stropnickým,
Jirmusem a jinými virtuovy v Čechách. V
dubnu 1883 ubíral se opět k domovu a na
vštívil Paříž, Londýn, Strassburg, Carlsruhe
a pak vyjel v červnu ze Southamptonu par
níkem Fulda a blížil se Americe. V Chicagu
očekávalo jej milé překvapení. Mladý klub
Orpheus uspořádal na počest jeho příjezdu
krásnou zábavu a pěvecký sbor Lumír zapěl
několik sborů na uvítanou. Pan Fr. B.
Zdrůbek vítal Vilíma vřelými slovy v střed
přátel. Zábavě té přítomna byla veškerá
elita a vše bylo svátečně naladěno. Ku
konci programu vyvolán on sám, aby též za
hrál; z počátku se zdráhal, pak ale přece
povolil. Sotva počal hrát, zavládlo hrobové
ticho. Hra jeho měla na obecenstvo veliký
účinek a po skončení ozval se bouřlivý po
tlesk, leč mladý houslista se neobjevoval.
Potlesk čím dále tím silnější, tak že p. Vilím
nucen byl ještě jednou vystoupiti. Po této
zábavě odebral se do Green Bay, aby sobě
odpočinul, leč i tam byl nucen koncertovati.
Dne 30. června 1883 pořádal svůj první kon
cert, o kterémž veškeré tamnější listy angli
cké i německé pochvalně se zmínily a před
povídaly Vilímovi skvělou budoucnost. Pan
Vilím pořádal ještě jeden koncert dne 17.
srpna, načež odebral se do Kewaunee, Wis.,
kdež koncertoval dne 25. srpna v tamnější
české sokolské síni. Odtud odejel do Chicaga,
a první svůj koncert pořádal vČesko-Amer.
Sokole dne 13. října a dodělal se znamenité
ho úspěchu. V listopadu 1883 byl engažován
koncertní společností a cestoval s ní, leč
společnost se brzy rozpadla, jeho jméno bylo
však již známo a on hrál dále pro anglické
a německé společnosti a vždy slavil trium
fy. V červnu 1884 v stáří 23 roků stal se
profesorem houslí v Chicago Musical College,
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kteréž místo zastával po 3 roky, načež stal
se řiditelem houslového oddělení v Američan
(konservátory of Music. Jeho žáky počítati
lze mezi nejlepší žáky v Chicagu. Po celé
4 roky stíhal úspěch jeden úspěch druhý.
Založil Smyčcový kvarteta pod jménem Beet
hoven kvarteta, jení požíval velkého jména a
časopisy: Times, Tribune, Indicator a Saturday Evening Ilerald se zmiňuji velmi po
chvalně o členech tohoto kvartetta. Pan
Vilím vždy zůstal Čechům věren a častěji
pořádal koncert ve prospěch české věci aneb
alespoň spoluúčinkoval. On byl jeden z
původců velikého Národního koncertu, který
dávali čeští zpěváci, zpěvačky a hudebníci
chicagští pod řízením pana Kduly dne 1.
května 1887, z kteréhož koncertu poslalo se
do Čech na Ústřední Matici Školskou přes
12)0 zlatých. V roku 1884 stal se řiditelem
,,Lyry” a přičinil se, aby spojil zaniklý dám
ský sbor „Lada” s „Lyrou”, což se mu také
podařilo. Zároveň byl žádán od pěv. sboru
„Lumír”, aby řídil i jejich sb >r, avšak povo
lání jeho co profesora houslí nedovolovalo
mu toho, a on, nechtěl-li svého úkolu za
nedbat!, byl nucen poděkovati se z řiditelství i u ,.Lyry”. Pan Vilím oženil se dne
24. června 188-5 a má jednoho syna. V čer
venci 1887 odebral se na cestu do vlasti, aby
poslechl ty největší umělce na housle a zdo
konalil se co nejvíce. Koncertoval cestou
v Detroit a v Pittsburgu, Pa, s úspěchem
znamenitým a všichni se vyslovili s velikou
pochvalou o jeho umělosti a divili se, že je
ště jede se učiti. Přáli si,’by se zase k nim
vrátil, až z Čech pojede zpět.
František Korbel. (Vyobrazení na str. 79.)
František Korbel jest jedním z nejstarších
osadníků českých v Americe a jest málo čte
nářů, kteří by nevěděli, že svou přičinlivostí
a obezřetností značného jmění v Kalifornii
se dodělal. Korbel prchnul r. 1849 z Čech z
vyšetřovací vazby pro účastenství v tehdej
ších nepokojích politických a po mnohých
trampotách dostal se do New Yorku. Tak
jako každý jazyka anglického neznalý při
stěhovalec zakusil strastných dob z počátku.
Jsa ducha probudilého a podnikavého dal se
uchvátit též „zlatou zimnicí” a odebral se
na pobřeží tichomořské a konečně usadil se
v San Francisku v Kalifornii. Tu shledal,
že by dobře se vyplácelo hotovení bedniček na
doutníky, a založil zde dílnu, která se velmi
dobře vyplácela a stále rozšiřována býti mu
sila, aby požadavkům stále rostoucím vyhověti mohla, tak že oba bratři Antonín a Jo
sef dosud co strojníci zaměstnaní se súčastnili tohoto obchodu a dosud co společníci na
všech závodech, které íirma F. Korbel a
bratři jest súčastněna, podílu mají. Při

továrně v San Francisku mají zároveň velkou
dílnu litografickou s parními lisy, v které
hotoveny nejen potřebné práce pro obchod
vlastní, nýbrž i litografické práce všeho dru
hu. Též počal vydávati humoristický obráz
kový časopis anglický „The Wasp” (Vosa.)
Roku 1876 stihla je krutá pohroma. Roz
sáhlé dílny jejich zaujímající as čtvrt čtverce,
vyhořely do základů. Mělo se tehdy za to,
že oheň byl dílem paličů, ze msty, že v díl
nách ČíSané zaměstnáni byli. Škoda ohněm
spôsobená obnášela několik set tisíc a byla
velkou ranou pro Korbely. Však s odvahou,
vytrvalostí a pílí obnovili svůj závod a zda
řile jej stále vedou. Světoznámé obrovské
stromy „red woods” se záhy osvědčily býti
nejen co div tvůrčí přírodní síly Kalifornie,
nýbrž i hlavní zřídlo průmyslu poskytujíce
nevyrovnatelné dříví pro stavby a F. Korbel
záhy poznal obchodní důležitost tohoto prů
myslu a založil v letech 70tých rozsáhlou pilu
na „Ruské řece” a ač se zdál zdroj dříví ne
vyčerpatelný, stále množící potřeby tohoto
dřeva, které teď závod tento až do Austrálie
zasýlá—brzy nestačil pro rostoucí obchod a
bratři Korbelové založili nový obrovský zá
vod v Humboldt County, prv’u to úplný dře
vařský závod v Kalifornii, který vlastní asi
8000 akrů lesa, 30 mil dráhy a přístav v
Epreka, první parní v Kalifornii sušárnu,
továrnu na vinné kádě a nejnovější zařízení
parních pil a jest věru nevšední podívání
vidět 4 cirkulární pily najednou řezati obrov
ský kmen červeného dřeva až 1-5 ct. majícího
v průměru. Též vzrůstající vinný obchod
nezůstal nepovšimnut od těchto důkladných
obchodníků. Vymýtěný les na Ruské řece
se velmi dobře hodil k zařízení vinic a dnes
vlastní br. Korbelové vinice obsahující 1-50.000
keřů vybraných druhů porýnské révy, které
již letos plnou úrodu nesou. Netřeba podotý
kat, že většina důležitých míst ve všech
těchto závodech jest Čechy obsazena a zajisté
mnohý čtenář, který navštívil Kalifornii se
milerád upamatuje na řiditele pil pp. Bauera
a Berku, bodré to vlastence, jichž pobyt ve
velebných pralesích Kalifornie nesetřel ráz
vlastenecký a kteří si při zálesácké pohostin
nosti udrželi staropražskou joviálnost. Fran
tišek Korbel jest ovšem všeho hlavou a duší
a též při akciových závodech ním založených
jest předsedou. Korbelové, a zej mena Fran
tišek, osvědčili již častokráte svou obětavost
pro snahy národní. České průmyslové mu
seum v Praze chová četné jejich dary; na
česko-americký sirotčinec byli pamětlivi a
mimo jiných darů vydali k jeho prospěchu
podobiznu Sladkovského;též národní museum,
Národní divadlo a jiné podniky národní do
šly jejich podpory.
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Ántigo, Langlade County, Wisconsin. —
Posýlám příspěvek do vašeho oblíbeného
kalendáře Amerikána, jejž jsem sestavil, jak
jsem nejlépe mohl. Antigo se začalo zaklá
dat r. 1879 na pozemku, který již byl v ru
kou spekulanta jistého pana C. M. Uphama,
jenž zde mnoho pozemků vlastnil; novým
osadníkům pak prodával po $3 až $5 za akr.
Tehdy již se sem začínali Češi stěhovat;
který tu byl první není ani možno udat, ne
boť když já jsem se sem přistěhoval r. 1880,
bylo jich tu již hodně, bratří Novotných tu
již měli pilu postavenou, která tu byla první,
pak přistavěli moučný mlýn. Asi za čtyry
roky pak svůj majetek prodali. Popisovat i
zkušenosti prvních českých osadníků zde
nemohu a ostatně je známo, že není nic
snadného stvořiti farmu za nepříznivých
poměrů, zvláště v lese. Jinak však bylo
se zakládáním v městě; kdo si opatřil stave
niště pro obchod neb obydlí netrvalo dlouho
a les byl vymýtěn. K stavbě bylo dříví hoj
nost, které k dostání bylo u Novotných a
také se pouze jen dřevěné baráky stavěly, ať
to pak bylo pro obchod nebo pro ostávání.
Tak to pokračovalo as dva roky a v tom čase
se sem stavěla od jižní strany dráha Mil.
L. S. & W. By. a také šťastně dne 16. červ
na 1881 přijel do Antigo první vlak. Tu to
pak již bylo veselejší a veškerá doprava byla
rychlejší, nákladní, poštovní i expresní. Li
du sem pak přijíždělo mnoho, nikoli však za
účelem, aby se zde usadili, nýbrž jenom lid
obchodní, ponejvíce dřevaři, kteří tu dělají
ještě do dnes dobrý obchod a potrvá to
ještě několik roků, neboť je tu ještě mnoho
borových lesů. Lidu pracovného se tu také
zdržuje mnoho. Jakmile sem byla dráha
dostavena dojížděli sem též lovci z daleka,
z Chicaga a jiných míst, neboť jelenů tu bylo
dosti, ano i medvědů. Tito dravci, ač jich
příliš nebylo, přece mnohdy se stalo, že pa
dli některému lovci za oběť. Zde chci podati mé dobrodružsví, které jsem as před
třemi roky měl s touto šelmou. Bylo to v
měsíci červnu. Jednoho rána jsme se vydali,
do lesa s panem Jos. DuchaČem, byvše po
žádáni jedním majitelem pozemků, bychom
mu prohlédli borovice. Až do poledne
jsme chodili po lese šťastně, aniž bychom
byli co podezřelého spatřili. Odpoledne jsme
pak přišli na jednu vozovou cestu, která dě
lila dvě osmdesátky, které jsme přehlédnouti
měli ještě a abychom byli s tím dříve hotovi,
uznali jsme za dobré se rozejiti každý do
jedné; p. Duchač že půjde do té, která ležela
na severní straně cesty a já že půjdu do té,
která byla na straně jižní. Ozbrojeni jsme
nebyli žádný, neboť bylo horko a nechtěli
jsme se s ničím nosit. Já tu jdu zcela od

hodlaně a kroky jsem počítat musel, abych
se vyznal ve vzdálenosti a kompasem jsem
se řídil ve směru. Když jsem měl již asi
800 kroků napočítáno, měl jsem překročiti
jedno ohnilé dřevo. Netuše nic zlého, vy
stoupil jsem nan a v tom tu vidím, že něco
černého proti mně běží. Byl to medvěd.
Nerozmýšlel jsem se ani okamžik a když
šťastnou náhodou byl vedle jasanový stro
mek asi tři palce tlustý, toho jsem se ihned
chopil a ani nevím, jak mi to dlouho trvalo
se naíl dostat. Jakmile šelma viděla, k če
mu beru útočiště, pozastavila se as osm
kroků ode mně nad tím a já zatím vylezl as
deset stop vysoko. Popřála mi tolik příle
žitosti, pak přirazila až ke stromku, na kte
rém jsem byl, při čemž své červené dásně a
bílé zuby cenila. Já jsem hned začal
volat na svého druha, aby mi přišel na po
moc -a vyprostil mne z té nesnáze. Toho
se medvěd ulekl a strašně se rozčepýřiv,
odešel. Ilned jsem si netroufal slézti dolů
ale zůstal jsem na tom stromku ještě asi
dvě hodiny stále volaje o pomoc bez výsled
ku. Až když se slunce chýlilo k západu přišel
na mne ještě větší strach a myslel si, kdyby
mně nikdo nešel hledat a až pak bude tma,
medvěd se na mne vrátí a bude se mnou zle,
neboť jsem se tam už taky ani nemohl
udržet.
Tu mi napadla myšlénka, že jsem slýchá
val někdy, že divoká zvěř ohně se bojí i rozškrtnul jsem sirku a hodil dolů a jelikož
bylo sucho, staré listí se hned vznalojápak
slezl dolů. Ještě bych byl při tom málem
uhořel; nalámal jsem roští a hnedle byl oheň
velký. Když jsem chvíli kolem sebe rozhlí
žel a nepozoroval nic podezřelého, chopil
jsem několik klacků bořících do rukou a
uháněl co mé síly stačily na všechny strany
se ohlížeje, až jsem se dostal k jedné bříze;
tu jsem zapálil a při ohni odpočinul. Pře
svědčiv se, že mně můj nepřítel více nepro
následuje, ubíral jsem se dále, až jsem vy
šel z lesa na farmu pana Jos. Čadka, kde
mě již můj druh p. Duchač netrpělivě oče
kával. Druhou neděli pak na žádost pánů
Smetany a Schultze jsme se ozbrojili puškama a šli jsme na ono místo, avšak nic jsme
nenašli.
Ještě se chci zmíniti o našem národním
životě zde. Není toho mnoho, avšak na tak
mladé město myslím že je to dosti. Jakmile
byla sem dráha postavena, přibývalo obchod
níků a mezi těmi jest též několik Čechů,
kteří mají obchody a mezi dělnickou třídou
jest tu Čechů hezký počet. Spolky cizoja
zyčné se tu zakládaly dost záhy, na založení
českého spolku došlo až později a sice byl
založen spolek sv. Václava katolické první
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ústrední jednoty, který již čítá mnoho členů.
Druhý spolek řád Zlatá Svoboda Č. S. P. S.
tu byl založen 12 dubna, 1885, který čítá
pouze 11 členů. Oba tyto spolky za stáva
jících poměrů zdá se, že ještě pokračují dosti
utěšeně a jest naděje, že se to ještě polepší.
České obchody a závody jsou: J. Kaplánek,
hostinec a doutnikář, Fr. Waninger má ho
stinec, Vác. Čadek, sedlář, Fr. Braun, hodi
nář, A. Mendlík, knihař, K. Čenský, obuvník,
Jos. Karel má krejčovskou dílnu, Jos. Nikl
hostinský. Všech hostinců je asi patnáct,
grocerních a střižních obchodů je as deset,
pekařů a jídelen sedm, krejčích pět, masné
krámy čtyry, jedna banka; co jsou pak práv
níci, kolektoři a agenti ani nepočítám. Pí-y
na řezání prken jsou čtyři, dvě hoblovárny,
jedna dílna na košťatové násady, jedna slé
várna, pak jedna excelsior milí, jiné pak
dílny jako kovářské a p. nepočítám. Obyva
telů má Antigo kolem 3.000, českých rodin v
městě a ve vůkolí je asi 200. Kostelů je v
městě pět, jeden je katolický; školy jsou tři,
jedna je vyšší škola; pivovar tu ještě není ač
se mnozí vyslovili, že by se takový podnik
mohl zdařit, kdo by přišel s penězi. City
charter byl obdržen před dvěma roky. Nej
starší osadníci tu byli pp. Holý, Raiminger, Novotných bratří, Ekartové, atd. Ant
igo je dosti pěkně postavené při dráze na
břehu jedné řeky. Z cihel se tu málo staví,
máme tu cihelné jen okresní vězení a poštu,
začíná se tu stavět moučný mlýn. Poloha je
tu rovná, porostlá samým lesem javorovým,
březovým, lípovým, jedlovým a borovým,
Půda je tu do dosti slibná, ale dobývat ži
vobytí je tu velmi obtížné.
T. Vochozka.

Prof. |)r. Jan Krejčí. (Vyobrazení na str
153). Jan Krejčí, profesor mineralogie na
české universitě v Praze, učenec o rozkvět
české vědy velezasloužilý, ryzý a nadšený
vlastenec, jeden z nejnšlechtilejších karak
térů, jimiž naše vlast se může cblubiti, člo
věk veliký duchem i srdcem, skonal dne 1.
srpna 1887 o 1 hodině odpoledne na své villé
.,Šemíku” pod vyšehradskou skalou. Profe
sor Krejčí byl jedním z oněch zářících vzorů,
kteří nesou před současníky věčně planoucí
pochodeíí ideálů, kteří věří v budoucnost
práce i dobré snahy a sami razí nové cesty
tam, kde doposud byla poušť a půda neho
stinná. Veliký badatel i veliká povaha,
idealista v nejkrásnějším slova významu
odešel z našeho středu. Byl uznáván a oce
ňován od učených kruhů celé Evropy jakož
to první geolog v Rakousku, svými žáky a
posluchači byl zbožňován Kdo s ním kdy
ve styk přišel, shledal, že v něm mohutný

duch družil se k neskonalé líbeznosti srdce,
která na venek jevila se dobrotou a prostomilostí. Jan Krejčí zachoval si až do po
zdního věku svěžost mladosti, každé slovo
jeho dýchalo mužnou a sebevědomou důvě
rou, že boj náš národní nejinak se ukončí,
nežli vítězstvím naší dobré věci. Sám bu
doval základy české vědě geologické, ale teh
dy, když duch života veřejného volal vše
cky své nej lepší síly k zápasu o národní
existenci, on, skromný a prostý učenec, ne
váhal vstoupiti na kolbiště politické. Byl
statečný obránce našich historických i přiro
zených práv, byl muž práce neúmorné a vy
trvalé svým životem i svou činností podo
baje se úplně našim Jungmannům, Šafaří
kům, Palackým. V jejich středu náleží mu
též místo. Zásluhy Krejčího jsou nesmrtelné
a český národ zachová mu v dějinách svého
kulturního života paměť nej vděčnější.
J. Krejčí narodil se v Klatovech dne 28.
února roku 1825 jakožto jediný syn chudých
rodičů. Jeho otec byl vojínem v císařské
armádě a súčastnil se francouzských válek.
Do šestého roku zůstal Jan ve svém rodišti.
Přišed do Prahy, chodil nejprvé do školy v
invalidovně, potom do gymnasia piaristského
a později do staroměstského. Rokem 1848
dokončil studia na pražské polytechnice,
kdež se stal později suplentem. O prázdnininách podnikával cesty po Čechách, na Mo
ravě a po Slovensku, zvláště s Tatrami se
spřátelil a poznav je, vypsal jejich půvaby v
„Obrazech života”. Přátelský a důvěrný
styk s Opitzem a Preslem působil valně ve
přírovědecký směr a vědecké bádání Krejčí
ho. Zvláště však to byl František Zippe,
jehož u vděčné paměti vždy Krejčí vzpomí
nal a jemuž se cítil zavázána za hlavní zá
klad svého přírodnického vzdělání.
Téhož roku, kdy povolán byl po Zippovi za
správce sbírek mineralogických v českém
museu (1849), obdržel Krejčí profesuru na
české reální škole v Praze toho času zřizo
vané. Když pak také Písek r. 1860 vymohl
si založiti reálku, povolalo měšťanstvo pí
secké Krejčího, aby ústav zařídil a řídil. Za
jeho pobytu bylo tam velmi živo ve snažení
vlasteneckém. Krejčí, chtěje reformovat!
staré názory dávným zvykem udržované,
přemýšlel, co činiti pro zdárnější pokrok a
pro praktický stav řemeslnický a průmyslo
vý. Ale myšlénky a cesty jeho byly tehdejším
Písečanům příliš nové a ideální, a proto se
Krejčí uskutečnění svých plánů nedočkal.
Za nedlouho opustil Písek a vrátil se na své
učitelské místo do Prahy k radosti všech
svých žáků, kteří z vděčnosti a oddanosti ku
svému učiteli vydali jeho podobiznu. Krátce
po návratu stal se zároveň docentem mine-
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ralogie a geologie na polytechnické škole r.
1863. Později stal se řádným profesorem na
polytechnice a roku 1868, r. 1872 a 1878 byl
zvolen za rektora. Když po mnohém usilo
vání byla zřízena česká universita, byl Krejčí
na ni povolán jakožto profesor mineralogie a
geologie a působil na tomto vysokém učilišti
až do své smrti co nejhorlivěji.
Vzletná jeho mysl v přednáškách, pronik
nutá nejvřelejší láskou k vlasti, k svobodě a
práci, poutavé vyličování jeho geologických
studií naplňovaly rok co rok školní sin odda
ným posluchačstvem, které ještě po letech
tulilo se k němu upřímně a vděčně, jako on
byl jemu netoliko učitelem, ale i přítelem
milým a vzácným. Jakožto pravý humanista
směřoval Krejčí ve všech svých řečech ve
dle stránky realistické také k ideální, rovna
je vědy historické a esthetické v ladný celek
s přírodními. Proto i širší obecenstvo vítalo
s radostí jeho vědecké práce, jež Krejčí do
vedně i formou belletrie přiodíval. Psával se
jako belletrista pseudonymem Prokop Pudný.
Články jeho různého obsahu obsaženy jsou
v Poutníku, Škole a životě, kalendáři Sbor
níku a Pokladnici, almanahu Máj, v Perlách
českých, v Živě, již po dlouhá léta redigoval
s Purkyněm od roku 1853, v Musejníku, v
Pražských novinách za redakce Havlíčkovy,
v Osvětě, v naučném slovníku vědeckého
názvosloví a j. v.
Maje roku 1859 účastenství v geologickém
mapování kolem Prahy a Berouna řízením
říšským geologickým ústavem ve Vídni, pu
blikoval svá bádání v Ročnících jeho, stále
pak uveřejňoval své práce v Zasedacích
zprávách král, společnosti nauk, jejíž byl
tajemníkem (pro sekci přírodozkumnou) a
členem od roku 1869. O sobě vyšly: Slova
žáku druhé třídy humanitní při rozchodu
posledním 1843. Obraz květeny 1850. Zá
kladové nerostopisu 1850. Přehled sousta
vy živočišné s atlasem 1851. Počátky si
lozpytu 1851. Základové zeměznalství pro
hornickou školu v Příbrami 3852. Prů
vodce po okolí pražském 1853. Přírodopis
pro reálné školy 1853. Iloropisné obrazy z
okolí pražského 1857. Přírodopis kovů a je
jich rud 1858. O jedlých a jedovatých
houbách 1859. Šumava 1857. Fysika pro
reálné školy 1859 a 1861. (2. vydání). Příro
dopisný atlas s textem 1863. Krystalografie
1878. Vyslán byv r. 1862 obcí pražskou na
cestu vypsal své dojmy i zkušenosti v Cestě
po Německu, Švýcarsku, Francii, Anglii a
Belgii 1863. Ale zvláště vykonal obtížnou
a mnohoslibnou práci vlasteneckou, vydav
svou Geologii (1877 do 1879), v níž země českoslovanské vypsal s podrobnou a převzác
nou znalostí.

Jakožto předseda přírodopisného odboru
Krejčí udržoval s prof. Fricem čilý ruch ve
vědách přírodních, soustřeďuje mladší naděj
né síly v ohnisku českého musea. Mluvíce
slovy světového zemězpytce slavného Jáchy
ma Barrandea opakujeme, že byl Krejčí z
největších a nejhorlivějších šiřitelů přírod
ních věd v naší vlasti české. Jsa poslancem
na sněmu zemském za okres prachatickonetolický (1871; hájil princip činnosti ve
všech sborech parlamentárních. Zvláště
velikých získal si zásluh o zřízení i organisaci české polytechniky a české uni
versity. Čestným občanem zvolen byl od
měst Netolic, Elhenic, Husince a Vlachova
Březí, pak ode všech obcí okresu píseckého.
S velikostí a znalostí věci účastnil se Krejčí
zvolen jsa městským radním pražským též
řešení otázky o zaopatřování Prahy zdra
vou pitelnou vodou a v té příčině konal
zkoušky na Židovském ostrově.
Při poslední známé katastrofě v lázních
teplických účastnil se Krejčí vědeckého bá
dání a mínění, jež pronesl o její dalším prů
běhu, se splnilo. Na své ville „Šemíku” pod
Vyšehradem, při samém břehu vltavském,
žil Krejčí klidný a šťastný život v kruhu své
rodiny. Poslední léta byla mu bohužel ztrp
čována bolestnou nemocí, jíž na konec i po
dlehl. Věda česká ztrácí v Janu Krejčím
jednoho ze svých největších a nejhorlivějších
pěstitelů, vlast nejšlechetnějšího syna.

Valentin MiČulka. (Vyobrazení na str. 155.)
Byl jsem zrozen 16. února 1832 v Pálkově,
okres Místecký na Moravě a měl jsem v
mládí osud tisíců mladíků na venkově. Bylo
nás pět dítek, dva bratři a tři sestry, když
nám otec zemřel. Matka se vdávala, dostali
jsme nevlastního otce, jenž všechno propil a
prozahálel a hospodářství hynulo. Matka
se stala otrokyni ochlasty a my s ní. Já měl
do školy tři čtvrtě hodiny cesty a chodil jsem
v zimě, kdežto v létě jsem musel pásti do
bytek. Když šlo vše na rub, musel se nepl
noletý bratr oženiti a ujmouti se hospodář
ství a tu se mi vedlo pod ním lépe. Ale
sotva jsem si polepšil, musel jsem na vojnu.
Sloužil jsem svých 6 let, ale sotva‘jsem byl
puštěn domů do zálohy, povstala vojna s Itá
lií a já musel narukovati; V první bitvě u
Magenty jsem byl zajat a odveden do Francie
daleko do Bretanska. Byl jsem tam 4 měs.
nežli nás pustili a když bylo po válce přišel
jsem znovu domů· Mnoho sousedů prodávalo
a jelo do Ameriky a já pomýšlel na to, bych
si také nějaké hospodářství už založil, že
jest nejvyšší čas. I koupil jsem obilí na
poli stojaté od jednoho vystěhovalce za podíl,
který jsem dostal od bratra, 80 zl. Počkal
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jsem si až to dozrálo a pak jsem počal sklí
zet]. Sotva jsem rozdělal kus práce, zase
přišla čertovská vojančina s obsýlkou, bych
se dostavil k pluku okamžitě. Já musel
všecko nechat, jako otrok, přenechat maje
tek svůj cizím lidem, co mi z něho udělají,
navléci kabát premovaný a zpívat: Zachovej
nám hospodine. Já si při tom myslel na
hromy a ďábly, když jsem to zpíval, ale
hrom to neslyšel a já musel potiti se 14 mě
síců v munduru ještě.
Bylo to v 1861, když mne pustili domů.
Vzal jsem si s sebou své kníry a licousy,
novou kytli se starými dírami, spodky staré
s novými látami a přišel jsem domů. Kráčel
jsem si pyšně vesnicí, toť se ví, a děti měli
přede mnou hrozitánský respekt. U bratra
se tážu, jak stojí můj majetek a on mi to
vypočetl, co dal žencům a co sklidil, a co
mlynáři atd a nezbylo mi ani krejcaru. Co
teď? Odložil jsem vojenskou pýchu s vojen
ským mundúrem a byl jsem rád, že mám
zachované ruce ve zdraví, a ohlížel jsem se po
práci. Nalezl jsem ve vápeném lomu pan
ském dobrou práci a pracoval jsem tam přes
rok. Něco se uhospodařilo a chtěl jsem se
ožení ti a odjeti do Ameriky. Než člověk
míní a zlý mění. Dostal jsem se do hádky s
knězem a kdo neví, jak mstivým může býti
člověk ve vzteku, pozoruj jen zlého kněze.
To vše dohánělo mne opustiti domov. Po
dařilo se mi to v 1864, že jsem se loučil s
rodiči a přáteli, maje manželku a půl roku
staré děcko. Za 20 dní byli jsme po šťastné
plavbě v New Yorku. Zde mi Čech jeden
poradil, abych jel do St. Louisu, že jest tam
práce dosti. Poradil mi zle. Šest neděl
jsem běhal po městě a nemohl jsem nalézti
práci nižádnou. Konečně v neděli, když už
jsme s manželkou neměli co jisti, pravil
jsem k ní: Pakli přes dnešek práci nedo
stanu, dám se zítra na vojnu a dostaneme
$500 a za ty budeš moci býti živa, nežli se
za rok vrátím. Ona nerada o tom slyšela,
ale co dělat. Večer jsem šel do hostinee
jednoho, kde bylo plno Němců. Ptám se
každého o práci, až jeden tlustý táže se mne
zdali umím v pivováře pracovati? Já nevě
děl, mám-li lháti a ztratí ti práci, aneb ra
ději pověděti pravdu a jiti na vojnu. Ne
chuť k vojně přivedla mne k tomu, že jsem
lhal, že znám práci tu a on mne objednal na
5 hodin ráno.
Tu noc jsem ani nemohl usnouti radostí,
že mám práci a ráno jsem byl v pivovaře.
Starší dělník vedl mne do sklepa a poručil
mi stáčeti pivo. Neuměl jsem hnouti. Po
znal, že nevím, co mám dělati a když mi
chtěl vyčítati neznalost mou, pověděl jsem.
mu, jaký osud mne včera přiměl ku přijmutí

práce této a on měl cit· a ukázal mí, jak se
to dělá a nežli minul týden, uměl jsem vše
co se na mne žádalo a když přišel sládek a
slyšel, že pracuji dobře, dal mi na měsíc $60
a piva co vypijú. Pane, tolik jsem nikdy
neočekával a byl jsem šťastný. Než nastalo
jaro přestala naše pilná práce á na ulici
člověka zvláště přistěhovalého nutili stále
do vojančiny, ba i násilně je chytali, opili a
oblékali. Boje se, aby se mi něco podob
ného nestalo, ujel jsem do Chicaga, kde
jsem pracoval dva roky. Po skončení války
psal jsem krajanům svým do Texasu, poně
vadž se mi rolničení od mládí líbilo. Oni
mi psali více chvály nežli pravdy a já se vy
dal na podzim 1866 do Texasu. Na lodi v
přístavu před Galvestonem nám zemřel jedináček náš starý dva a půl roku, dostav
choleru, která v kraji tom panovala. Smutně
ubírali jsme se do okresu Fayette. Neviděli
jsme cestou žádný blahobyt, jak nám byl v
dopisech líčený. Chaty byly chudé a prosté
bez oken a dveří a všechno velmi chudé.
Teprv když nám pověděli, jaký život vedli
v čas války, když se muži museli po 4 roky
schovávati, aby nebyli násilně do vojska od
vlečeni a ženy musely samy hospodařiti, tu
jsme viděli, co jest vojna v Americe. Po
válce si pomohli, neb bavlna, kterou v čas
války nemohli prodávati, platila 20c. libra a
každý si tedy hned pomohl.
Byla to krásná vyhlídka pro tak zbědova
ný lid, když si mohl rokem všechnu ztrátu
nahradí ti. Nastávající rok 1867 se každý s
chutí chápal pluhu, aby hodně zasel, ale
brzy po jaru přišly deště a pršelo čím dále
na léto, tím hustěji, pak se rozplemenily
houseuky na bavlně a zničily všechnu práci
na pol·; nebylo na tom dosti, přišly ještě ne
moce a dovršily naši bídu, neb málo která
rodina zůstala uchráněna před nehodami
těmi. · První obětí nemoce byl můj švagr,
jenž zanechal vdovu s 5 dětmi bez majetku.
Já bydlel u nich. Za několik dní ulehla má
manželka a hnedle po ní byli jsme všichni
v domě nemocni, že ani jeden nebyl scho
pen podati druhému vody. Jen když nám
některý soused posloužil, bylo nám uleveno.
Já ležel 8 a manželka 11 měsíců. Pak byl
můj majetek několik bušlů kukuřice a $200
dluhu a 4 roky jsem se nemohl zimnice zba
vit, neb to byla zimnice, co nás trápila.
Chodil jsem z počátku do kostela, ale když
jsem volal a prosil boha o pomoc a on mi
posýlal zrovna opak toho, a když neuměl
zbaviti mne zimnice, přestal jsem nafí věřiti1
a do kostela choditi a zimnice byla pryč, ro
dina se rozmnožovala a byli jsme zdrávi.
Toť se ví, že drobná rodina nepřispívá k
majetku a když teď odrůstá, jsem já zase
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slabý, abychom něco provedli většího a tak
se nemohu chlubiti velikým majetkem, ale
jsem spokojeně živ teď už s manželkou a 4
dítkami, máme 125 akrů svého pozemku a
potřebné všechno nářadí a dobytek. Dou
fejme, že se dítkám našim lépe povede než
nám. To jest naše útěcha.
Josef Pernt. (Vyobrazení na stránce 157.)
Jos. Pernt ze Scribner, Dodge Co., Nebraska.
Narodil jsem se 19. března r. 1826 v Starkoči,
kraji čáslavském. Školu jsem navštěvoval
evandělickou v Semtěsi a sotva jsem odbyl
školu jednu, již mi nastala druhá škola,
chodit na robotu s kosou lirabicí, neboť bylo
z baráků 26 dní roboty. Když jsem dospěl do
16 let, můj otec prodal ve Starkoči barák a
koupil v Paběnicích malou živnost, tam kde
se nám vedlo hůře, nežli v Starkoči v baráku.
R. 1866 počalo hnutí do Ameriky silněji, tedy
jsem se též odhodlal zkusit štěstí v Ameri
ce; též Josef Novotný jel se mnou a ostatních
asi 6 rodin jelo z okolních vesnic. V dubnu
jsme vyjeli z domu: z Břemen jsme byli vy
praveni na loď panem Bůškem. Na lodi
strava byla prabídná a málo masa, kteří no
sili, tak ho větší čásť házeli do vody. Vodu
jsme dostávali jednou za den 1 žejdlík; kdy
by si byl někdo dovolil jít ještě jednou pro
cokoliv ke kuchaři, dostal měchačkou přes
obličej, až mu zmodral, jako se to stalo Zatřepálkovi. Cesta trvala 7 týdnů a 3 dny a
bouře jsme okusili tak jako každý jiný, ba
snad ještě více, neboť čím déle na takové
lodi, tím musí každý více zkusit. Do přísta
vu v New Yorku jsme se dostali přede dnem,
ale nepustili nás až ve 4. hodiny odpoledne;
cestou byla ztrava špatná a málo, teď jsme
nedostali docela nic jisti a vyhnali nás tak
hladové do vystěhovaleckého domu; teď jsem
se cítil již šťasten, když jsem ucítil pevnou
půdu pod nohama, mysle, že obdržím hned
práci a že budu vydělávati peníze, neboť ty
jsem hlavně potřeboval, an můj celý kapitál,
obnášel 5 centů. Jak jsem se ale zklamal!
Když nás pan Brodský zapisoval a na jeho
otázku, je-t-li máme peníze, hezká řada nás
odpověděla, že nemáme, pravil: „Lidé, co
myslíte? Tady práci nedostanete; tady je
mnoho lidu, že nemohou dostat práci.” To
byla pro mně první rána; peníze žádné a na
děje žádná, že práci obdržím, ač se žaludek
hlásil o své právo. Když jsem ušly šel tako
vou smutnou zprávu, hlad mne docela přešel.
Ovšem lehko jsem spal, jest-li jsem to mohl
nazývat spaním, neboť jsem měl celou noc
hlavu plnou zoufalých myšlenek. Ráno jsem
vstal s nadějí, že přece snad někde práci do
stanu. Teď k nám přicházeli krajané a mezi
nimi přišel též p. Brabenec z Čáslavi; ten se

mne ujal a chodil se mnou hledat práci, ale
vše marně. Též Josef Novotný byl v tako
vých poměrech jako já; to jest bez peněz. On
mne prosil, bych mu půjčil peníze, že si kou
pí chléba, tedy nezbývalo nic jiného, nežli
chmatnout do mé pokladny a vzít posledních
5 centů a koupil jsem za ně chleba a dal jsem
mu polovic. To bylo našeho jídla za dva dny.
Teď jsem byl na pokraji zoufalství. Posled
ních 5 centů jsem projedl a výdělek žádný·
Teď třetí den jsem chodil dopoledne hledat
práci, ale marně. Odpoledne jsem již vylezl
na pavlau a koukám, kudy se mi to nejsnáže
skočí do moře; tu p. Brodský na mne zavolá
jménem, ale v tom zoufalství jsem se neozval
až když zavolal po třetí mé jméno, abych lezl
dolů. Když jsem sešel dolů, tak se mne ptá,
jest-li bych jel s tím pánem, který tam stál
u něho, do cukrovaru. S jakou radostí jsem
to přijal, to nemohu ani vypsat; nedal jsem
nic na řeči jiných lidí, abych tam nejezdil,
že je to 1200 mil daleko, že jsou tam Indiáni,
že mně tam zabijí a že tam musím být vojá
kem. Byl jsem ochoten podstoupit to nej
horší, jen když budu mít práci. Tedy čtvrtý
den jsem byl vypraven na cestu. Cesta stála
$23, ty jsem si musel tam oddělat, na cestu
mi koupil za $1 chleba pšeničního; to byla
má ztrava na celých 7 dní cesty a kde jsem
mohl tak jsem to zapil vodou, neboť jsem ce
stoval ve voze první třídy, ale co vozí prasa
ta. Když jsem četl „Duch Času” Ročník I.
číslo 5. jak kazatel Beecher praví, že ta spro
stá lůza má za *1 chleba dost a vodu zadar
mo; já aspoíí jsem se nemohl napít, když
jsem měl žízeň, tak jsem musel být považo
ván ještě za horší než ta sprostá lůza. Tak
jsem začal v Americe s dluhem $23. Na mí
sto jsem se dostal po 7denní jízdě a začal
jsem pracovat v červnu; práce tam byla leh
ká, okopávat řepu, plat ale nebyl také veliký,
$1.25 denně. Já jsem na okopávání řepy málo
chodil a dostal jsem práci těžší, zase jsem byl
za to více placen, tak jsem si dluh zaplatil v
krátkém čase a $65 jsem měl hotových peněz.
V krátkém čase se tam začalo stěhovat více
Čechů a to nejvíce z Chicaga. Někteří ale
brzo odjeli nazpátek do Chicaga. Teď mně
bylo již trochu lépe, mohl jsem mluvit česky
a pár dollarů jsem také měl, tak nám to pomálu odcházelo až do zimy, kdy se začala
dobývat řepa; tak jsme dělali pro řepu kredi
ty. Nějaký Smrkovský a ještě více Čechů, co
přijeli z Chicaga, ti mi povídali: „Vy na vaši
práci, kdybyste jel do Chicaga, tam byste vy
dělal větší peníze; tady je malý výdělek.”
Já jako zelený, nikde jsem nebyl, tak jsem
jim uvěřil a jel jsem do Chicaga. Když jsem’
mohl nejvíce peněz vydělat přes zimu, tak
jsem nechal práce a jel jsem do Chicaga.
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Tam jsem dostal práci půl dne vykládat loď
a bylo po výdělku. Až ná vánoční svátky
jsem dostal práci ve šlachtě 14 dní. To byl
ten celý výdělek za 10 měsíců co, jsem byl v
Chicagu a moje těžce vydělané peníze byly
pryč. Teď bych byl rád jel zase zpátky do
cukrovaru, ale kde vzít peníze na cestu? Teď
jsem zase chodil jako smyslů zbavený a hle
dal práci, ale marně, ani s přičiněním mých
krajanu pp. Berana a Moravy jsem nemohl
žádnou práci dostati a zase mi nezbývalo nic
jiného nežli že musím udělat životu konec.
Náhodou jsem potkal Josefa Havla, právě
přijetého z Čech; jemu jsem vyprávěl můj
život a že nemohu dostati žádnou práci. Ha
vel vynašel skrovný byt pro sebe a vypůjčil
se pilku a já sekeru a chodili jsme řezat dří
ví. Ovšem že toho bylo také po skrovnu; tak
jsem vydělal pár dolarů a po 4. červenci jsme
jeli zase zpátky do cukrovaru. Zase jsem
tam přijel bez peněz, zase jsem začínal zno
vu. Práci jsme tam dostali hned, ale zase
takovou, kterou nechtěl ani Němec, ani Po
lák vykonávat, tu jsem já musel konat, až
jsem se skoro zmrzačil, neboť jsem musel
pracovat pod zemí; mnohokrát se na mně
kus země utrhl, ze jsem se s tíží vyhrabal na
povrch. Tak jsem vynaložil svůj život, abych
si pár dollarů vydělal. Tak jsem pracoval a
měl jsem částku *150 uspořenou. Poslední
čas se někteří Poláci, co měli nějakou částku
peněz uspořenou, zača'i rozjíždět do někte
rých států zabírat si vládní pozemky a my
též s Havlem jsme se přeptávali těch, kteří
byli již delší čas v Americe, kde by to bylo
v kterém státu lepší a oni nám chválili Nebrasku. Tak jsme se odebrali do Nebrasky.
U nějakého p. Nováka jsme byli přes zimu:
na jaře jsme chtěli vládní pozemky si vyhle
dat. Šli jsme do West Point na úřad, tam
byl jeden krám a kovář a hostinec, to bylo
celé město v okresu Cuming. Tam nám oká
zali pozemky vládní, ty byly ale již zabrány
a my to nevěděly, teď jsme museli jeti do
Omahy i zjednat p. Březinu, který nás tam
dovezl a Vác. Malýho, aby nám to vyjednal
v řeči anglické. Tam jsme přijeli a na úřadě
nám řekli, že jsou ty pozemky zabrány, tak
jsme byli nuceny zabrat pozemky v okresu
Dodge, po jedné osmdesátce. Teď jsme měli
pozemky a nevěděli jsme kde; museli jsme
zase požádat Vác. Malýho, aby nám je vy
hledal. Měl jsem arci pozemek, ale kde vzít
peníze na potah a na krávu? Moje skrovná
úspora peněz se již krátila, tak jsem se ohlí
žel, kde bych nějakou práci obdržel a obdržel
jsem práci u Jana Malého ve West Point na
farmě 8 měsíců. Tam mně navštěvoval Jan
Novák, to jest když potřeboval peníze; tak
na mne vyždímal posledních těžce vyděla

ných *73.
Když jsem ho prosil, aby mi dal
peníze zpět, že si. musím na pozemku vysta
vět] nějaký sklep, abych oíí nepřišel, on že
nemá peníze, abych si od něho koupil za tu
částku co mi byl dlužen, jednu světnici rou
benou z kulatého dříví. Já jsem již věděl,
že peníze od něho nedostanu. tak jsem «to od
něho koupil, ač to bylo dosti drahé za $10,
neboť v tom nebyl strop ani podlaha a jedno
okno bylo o 2 tabulkách, ostatní byla ucpaná
hadry. Teď přišel čas ku lámání prérie; já
jsem jel lámat pro sebe 12 akrů a ještě pro
více lidí jsem lámal, tak jsem nepřišel až za
3 neděle; líhal jsem na voze pod plachtou; a
lak jsem byl překvapen, když jsem přijel
domů a uviděl jsem stavení rozházené a odvežené pryč; jen mi tam nechal pár kousků
dřeva shnilého; to jsem mu tam také nechal;
teď jsem byl u konce. Moje těžce vydělané
peníze *73 jsem nedostal a neměl jsem ani.
bych si drnovou jámu přikryl, ale jen když
jsem měl výdělek, tož jsem měl naději, že
mi přece zbude, bych si .nolil drnovou jámu
přikrýti, neboť jsem musel od lámání od 12
akrů zaplatit *60 a přece mi ještě zbylo, že
jsem si mohl koupit pár prken a jámu přikrý
ti a pšenici k setí a na živobytí. Mezi tím
co jsem byl v službě tak tu zabralo více Čechů
vládní pozemky, Jan Uhlík. Jan Majer, Faltín a Svoboda. Ty mi přivezli dříví, co jsem
koupil v lese zadarmo, tak jsem si mohl při
krýti sklep pomocí mých krajanů. Teď jsem
se odstěhoval na pozemek a moje celé hospo
dářství bylo 3 prasata, 2 slepice, 2 koflíky a
2 lžíce; trochu mouky, ale čím mastit nebylo.
Jednu libru kávy koupit nebylo ani pomy
šlení, tak jsme byli nuceni jíst jen z hrachu
kávu bez mléka a hořkou. Takový život
jsme vedli 2 roky bez krávy a bez potahů;
ovšem jsem měl oseto 12 akrů pšenicí, ale
musel jsem čekat, až každý sobě zašil a mně
orali a seli třeba až v máji, tak jsem mnoho
nemohl sklidit a co jsem sklidil, tak jsem
prodal a zaplatil od mlácení a od práce a
něco k setí a na živobytí a zase jsem byl či
stý a na krávu koupit nezbylo zase nic. Už
v třetím roce na naléhání moji manželky jsem
musel vžiti peřinu a prodat, abychom si mo
hli aspoíi tele koupit; peřinu jsem prodal za
$17, za ty jsem koupil jalovici pometalku; ta
dalakoflíček mléka a museli jsme se spokojit
tím málem, neboť ten čas stála kráva od $50
do *60. Když manželka toho drobet naschránila stloukla to v nádobě, co se vaří káva; teď
se přece mohlo drobet omastit: již to bylo
lepší; ta kukuřice se již tak nevzpírala v
krku. Třetím rokem byla trochu lepší úroda
tak že jsem mohl trochu pšenice prodat a
potah knupiti. Tedy jsem koupil 2 běhouny
3 roky staré: teď jsem musel koupit pluhy;
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přeorávač stál $23 a lamač stál $32. Lamač
jsem nemohl zaplatit, ne^oť nám kobylky
snědly pšenici; tak jsem musel za něj zapla
tit $45. Teď mi scházel zase vůz, peníze ne
byly ani na starý vůz. Tedy jsem dostal kou
sek dřeva a udělal jsem si sánky a zase byla
pomot; na těch jsem svážel ve žních obilí do
stohů a do mlýna a kam bylo potřeba dojeti.
Teď kde se mi dalo nějaké tele koupit, tak
jsem ho koupil, to jest když jsem ho mohl
oddělat. Tak pomalu nám dobytka přibýva
lo, že se mohlo něco odprodati, dluhy splácet
-a co bylo nejpotřebnějšího koupiti. Šlo to
pomalu při těch svízelích a trampotách ku
předu, ale šlo to přece, že jsme si mohli při
koupit ještě 40 akrů pozemku. Nyní vlast
níme 120 akrů vlastním přičiněním po ztrá
tách těžce vydělaných a tak jak jest příjemné
slunéčko po bouři, tak jest pro mně v mém
pokročilém věku, neb jsem mnoho musel
zkusiti. Teď sedíme spokojeně s mojí man
želkou, odebíráme troje časopisy, které nám
poskytují poučení a zábavy a mám naději,
že opustím dnes nebo zítra dějiště pohybli
vého života v poklidu a spokojeně. Loňského
roku nám tady vystavěli dráhu, na kterou
mám jednu míli od Scribner na západ, preto
tady pozemky vstoupily v ceně od $30 do $40
za akr. První spolek pojišťující na obilí
se již rozpadl a v r. 1883 se tu založil Český
Národní Hřbitovní Spolek v Dodge Co., Neb.
a ten pokračuje zdárně. Teď se tady zakládá
spolek, který odstoupil od čísla 38. Jaroslav
ve West Point Č. S. P. S.

Isak Wedeles·—Isak Wedeles, spolumajitel
největší firmy velkoobchodní v oboru zboží
korenářskébo, Steele, Wedeles Co. v Chicagu
narodil se v českém místečku Čkyni a těší se
co podnikavý a nadaný obchodní k velké váž
nosti. Dům, kde se byl Wedeles narodil, na
chází se těsně vedle katolického kostela, fary,
školy naproti téže, kde první základy poskyt
nuty mu byly k dalšímu vzdělání. Narozen z
.chudých rodičů musil tak mnohých radová
nek mládeže se odříci, jediným potěšením a
náhradou za to byla mu místnost školní, kde
při bedlivém vedení zdárně prospíval, tak že
pilností svou tak daleko to přivedl, že v 10.
roce svém již vše byl si osvojil, co učitel
školy sám byl znal. Různé otázky, které
posléze učiteli kladl, přiváděly mnohdy jej
samého do rozpaků, tak že místní farář, je
muž vlohy malého Wedelesa neušly, uzavřel
u sebe soukromě jej vyučovati a to v němči

ně, češtině a latině. Otci Wedelesa, který
ze syna svého chtěl míti obchodníka, nelíbilo
se to přílišné studování atak již v 12. roce
opustiti musel Wedeles domov otcovský. A
poněvadž ani v Praze, ani ve Vídni zaměst
nání nějakého nalézti nemohl, odebral se
tehdáž ještě do požehnaných (Jher. Tam
náhodou octl se ve městě Vesprim v domi
nikánském klášteře a zůstal tam co poslu
chač latiny, mimo to obsluhoval bratry klá
šterní u tabule a hotovil, když měl poněkud
prázdno, hostie a oplatky. Mezi těmito bí
le okuklenými klášterníky strávil celá 4 leta a
co tam dobrého a prospěšného se byl naučil
to hluboko v mladistvé srdce jeho zasáhlo.
Nadešel rok 1848, gymnasium bylo zavřeno a
tu co student táhl i Wedeles ku Vídni. Po
té stal se učitelem; psal pro pedagogické
listy a pracoval denně i v noci na dalším
vzdělání svém. Namahavou prací vysílen
byl stižen chorobou, vzdal se svého místa a
tak octnul se konečně v r. 1858 v Chicagu.
Hledal tu krajany, našel však pouze jedno
ho, žil z peněz—několika zlatých—sem přino
šených a když prostředků již nebylo uchopiti
se musel lopaty a práce, která nejdříve se
byla nahodila. Pracoval opět s takým úsilím
a pilností, jako před tím byl studoval, až
konečně strádáním dočinil se kapitálu *150
a s touto částkou začal obchod kořenářský.
Leta 1860-65 počala proudem českých přistě
hovalců a ti, kdož přišli sem, jen Wedelesa
vyhledávali. Pomáhaje všude kde slabé síly
jeho stačily, každému z nich úvěru poskytl a
tak s českým přistěhovalectvím i obchod jeho
vzrůstal. Napomáhaje jim v každém ohledu,
přispěl prostředkováním,koupí a prodejem po
zemků k tomu, že Češi poznenáhlu v jednom
místě se usazovali, kol Vápenek a v Chicagu
utvořili nynější českou Plzeň. Závod svůj
Wedeles poznenáhlu zvětšoval a to tak pe
člivě, že neobmezené těšil se vždy důvěře.
Přičinilvostí svou dospěl pak na nynější stu
pen a závodu jeho velkoobchodní firmy na
jižní Water ulici čís. 179, až 183 a na LaSalIe
ulici čís. 14, 12, 10, 8, 6, málo který v městě
tomto, co do velkoleposti a velkého obchod
ního spojení se vyrovná.
O rozsáhlosti
obchodu, který již 26 let trvá, svědčí i ta
okolnost, že ohromná jeho budova obchodní
jest v ceně nejméně na $300,000, kdežto cena
vlastního obchodu cení se nejméně na jede»
milion dollarů. Toť patrný důkaz rozkvětu
a pokroku firmy, která daleko široko známou
jest a v oboru importním vzláště vyniká.

-B^NAŠE VYOBRAZENÍ.^
Adelina Patti. (Ku str. 35.) Adelina Patti
jest po dnes uznávána za nejprvnější zpěvačku
celého světa. Adelina narodila se r. 1843 v Mad
ridu. Ve svém mládí přijela s rodiči svými do
Ameriky, kde věnovala se hudbě a cvičila se u
svého Švagra, Maxm. Srakoše. Prvně na jeviště
vystoupila v New Yorku dne 24. listopadu 1859
a již tenkráte hlas její budil všeobecnou pozor
nost. Roku 1861 vystoupila v Londýně v opeře
„La Somnambulla” a spůsobila pravé vzbouření,
neboť nikde nemluvilo se o ničem jiném, nežli o
slavné zpěvačce, Adelině Patti. Od té doby byla
tou nejslavnější zpěvačkou a po dnes ji žádná
nepředčila. V květnu r. 1868 provdala se Adelina
za markýze de Cauxe, však manželství to bylo
velice nešťastné a párek ten se brzy rozešel. Patti
zpívala v Petrohradě, kde byla samým carem
vyznamenána. A nejen zpěv, ale i hra její jest
úchvatná, tak že i kdyby nebyla obdařena hla
sem tak krásným, mohla by býti považována za
jednu z nejprvnějších hereček evropských. V
době poslední navštívila několikráte Ameriku a
nyní, obdrževši rozvod od bývalého svého man
žela, uechala se oddati s italským tenoristou Nicolinim, s kterým již po delší dobu byla žila.
Abbé Liszt. (Ku str. 37.) AbbéLiszt, výtečný
pianista, narozen byl r. 1811 a zemřel r. 1886.
Liszt slyše jedenkráte hráti Paganiniho na hou
sle, umínil si, že stane se Paganinim na piano a
též toho docílil. Když byl 9 roků stár, vystoupil
již v koncertu s úspěchem nemalým. Později
stal se v Uhersku ředitelem hudební školy. Jedna
z jeho dcer byla manželkou Richarda Wagnera.
Liszt sepsal též životopis pianisty Chopina.
Christina Nilssonová. (Ku str. 39.) Jedinou
soupeřkou proslavené zpěvačky Patti jest švédský
slavík, Kristina Nilssonová. Narodila se ve Švéd
sku r. 1843. Byla dcerou chudého dělníka, však
již v mládí svém jevila veliké nadání ku zpěvu a
hudbě. Naučila se hráti na housle a navštěvovala
rozličná města, kde zpěvem vydělávala peníze.
Jeden bohatý pán se jí ujal a nechal ji cvičiti ve
Stockholmu. Později vystoupila v Londýně a
Btala se již věhlasnou. Několikráte navštívila
Ameriku, odkud mimo slávy odnesla si též hez
kou sumu peněz po každé. Nilssonová následo
vala příkladu Patti a provdá se po druhé co nej
dříve. První její manžel, syn bohatého kupce
pařížského, zemřel r. 1882.
Richard M. Hoe. (Ku str. 41.) »Jednou z nej
populárnějších osobností v posledních letech byl
Richard M. Iloe, vynálezce zlepšených lisů tis
kařských. Jeho lisy jsou uznávány za nejlepší
a po celém vzdělaném světě jsou téměř rozšířeny.
Hoe narodil se r. 1812 dne 12. září v městě New
Yorku. Jeho otec zabýval se též zlepšováním
tiskařských lisů a mladý Richard všechen prázd
ný čas ztrávil v strojnické dílně, osvojiv si takto
praktické znalosti. Později stal se ředitelem zá
vodu otce svého a vynikal nade všechny starší
dělníky zručností jakož i znalostí. Po smrti otco
vě ujal se závodu Richard, přijav do spolku ještě

mladšího bratra a zlepšováním tiskařských lisů se
stalo jméno jejich známým po celém světě.
Richard Hoe v poslední době pociťoval, že zdraví
jeho jest jaksi chatrné a odejel do Itálie, doufaje
tam zdraví opět nabýti—však srdeční vada učiní
la životu jeho náhle konec.

Paní Folsomová. (Ku str. 43.) Paní Folsom
ová, matka mladé dámy, z které president učinil
,,první dámu v zemi”, jest vdovou po Oscaru
Folsomovi bývalém právnickém společníku pres.
Clevelanda. Pan Folsom byl zabit v Grand
Island r. 1875, byv vyhozen z kočáru, jehož kůň
se splašil. Slečna Folsomová byla tehdy teprv
jedenáct roků stará. Paní Folsomová jest dáma
velmi duchaplná a vzdělaná a vychovávala svou
rodinu vzorně. — Po smrti manžela odstěhovala
se paní Folsomová se svými dětmi do Ransom
ville, kde žijíce se svým strýčkem nabyly svého
prvního vzdělání. Paní Folsomová jest o něko
lik let mladší než president Cleveland a proto by
sňatek obou nebyl ničím tuze nápadným. V
jistém čase, právě než Folsomovi přijeli z Evro
py kolovala pověsť, že vlastně pí. Folsomová je
vyvolenou Cleyelandovou, však tato pověst byla
popírána, což bylo první spolehlivou zprávou z
Bílého domu.

Theodor Thomas. (Ku str. 57.) Malé nedo
rozumění mezi pí. Fursch-Madiovou a hudebním
řiditelem americké operní společnosti Theodorem
Thomasem bylo pouze bouří v sklenici vody,
přispělo však značně k tomu, že staly se tyto dvě
osobnosti v obecenstvu ještě známějšími než byly
dosud. Theodor Thomas, který udržuje v tak
přísné kázni královskou primadonnu, narodil se
roku 1835 v království Hannoverském a prvního
hudebního vzdělání dostalo se mu od jeho otce.
R. 1845 provázel svou rodinu do Ameriky, kdež
přistoupil k orchestru italské opery v New Yorku.
Brzo potom hrál první housle ve sboru, který
provázel Jenny Lindovou na její první americké
cestě koncertní. R. 1861 utvořil Thomas orchestr,
který se stal pod jeho správou proslulým a roku
1864 dával první symfonické koncerty v New
Yorku. Roku 1869 vydal se na první svou roční
cestu po hlavních městech Ameriky Byl zvolen
řiditelem hudební koleje v Cincinnati, O., r. 1877
v kterémž postavení setrval tři leta. Theodor
Thomas jest tak širokým kruhům chval ně znám,
že třeba se pouze krátce zmíniti o jeho zásluhách
co hudebního řiditele. Jeho schopnosti co kapel
nika zjednaly mu slavné jméno, jehož si pro svou
neúnavnou horlivost v plné míře zasloužil. Zjev
jeho je velitelský a vnuká členům orchestru tou
hu, aby provedl každý úkol svůj co nejlépe a zí
skal si uznání obecenstva. Nezlomná víra Tho
masova v budoucnost americké národní opery
jest zřejmá z nadšení, s jakým se pokouší o zdár
né provedení tohoto nesnadného úkolu.
Tomáš Salvini. (Ku str. 61.) Tomáš Salvini
narodil se v Miláně 1. ledna r. 1830. Již v útlém
mládí jevil vzácné nadání herecké a otec jeho si
tudiž umínil věnovati jej divadlu. Prvním jeho
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učitelem byl Gustav o Modena. V stáří 15 let
ztratil Salvini oba rodiče. O dvě léta později
přistoupil k společnosti Adelaidy Rictoriové a
dělil se o mnohý skvělý úspěch s touto proslave
nou herečkou. Roku 1849 vstoupil Salvini do
armády, jež bojovala za neodvislost Itálie a dobyl
si co vojín několik vyznamenání. Po prohlášení
míru objevil se opět na jevišti. Hrál v „Edipu
Nicolinském” tragédii to, která byla zvláště pro
něho psána a dosáhl velikého úspěchu. Po té vy
stoupil v Alfieriho ,,Saulu” a celá Itálie prohlá
sila, že dostal Modena důstojného nástupce. Sal
vini navštívil Paříž, když hrál Oresta, Paula,
Othella atd. Při návratu do Florencie uvítal jej
markýz Normandský. Roku 1865 vystoupil u
příležitosti šesti stých narozenin Dantových záro
veň sRossim, Rictoriovou aMajeronim ve„Francesca di Rimini”, kteráž tragédie má za podklad
episodu .,Božské komedie”. Z.a výkon jeho
v tomto představení dostalo se Salvinimu několik
vyznamenání. Roku 1868 navštívil Madrid, kdež
představil smrt Konrádovu v ,,La Mořte Civil”
s takovým úspěchem, že se hrnuli Madriďané na
jeviště, aby zjistili, zcmřel-li Salvini skutečně
nebo pouze na oko. Královna Isabella II. jej
vyznamenala mnohými důkazy přízně a Ludvík,
král portugalský, zval jej často do královského
paláce v Lisabonu. Roku 1874 navštívil Salvini
Spojené Státy a triumfy, které zde slavil, tkvějí
dosud živě v myslích amerického lidu. R. 1875
zavítal do Anglie a 1877 do Brusselu. V letech
1881 a od r. 1885—1886 hrál opět ve Spojených
Státech. Nynější jeho návštěva republiky severo
americké bude asi jeho poslední cestou přes oceán.

Dr. Eduard McGIynn. (Ku stránce 101.) Dr.
Eduard McGIynn stal se velice známým pro své
zřejmé hlásání nauk Henry George-a, které prý
odporují učení katolické církve. NásledkemJtoho
byl dr. McGIynn vyzván, aby se dostavil do Ríma
a tam vysvětlil a obhájil některé nepřístojnosti,
jichž dopustil prý se během poslední kampaně.
McGIynn nejprve s odpovědí na vyzvání papežské
stolice otálel a kánečně odepřel vyhověti přání
propagandy. Brzo potom byl vyloučen tento
horlivý stoupenec pozemkové reformy z katolické
církve, kterýž čin římské kurie vzbudil veliké
rozhořčení v kruzích dělnických a u všech libe
rálně smýšlejících občanů. Dru. McGlynnovi
exkomunikace, spíše prospěla než ublížila. Stalť
se prokletý agigátor ještě populárnějším a nejsa
poután slibem poslušnosti k Rímu, agitátorem
ještě horlivějším. Podrobnosti ze sporu dra. Mc
Glynna s arcibiskupem Corriganem jsou s do
statek známy z časopisů.
Jan II. Zukertort. (Ku str. 103.) Velikou
událostí tohoto roku jest v kruzích šachistů zápas
mezi Zukertortem a Steinitzem. Jedná se o svě
tové championství a cenu $4000. Jan Heřman
Zukertort narodil se v Rize 7. září roku 1842.
Poprvé pokusil se na poli šachů r. 1860 a r. 1862
setkal se s Andersonem. Obcování s tímto pro
slulým šachistou posloužilo mu velice a od roku
1868 do r. 1871 súčastnil se různých závodů v Ně
mecku. Posléze jmenovaného roku porazil svého
bývalého učitele. R. 1872 usadil se v Londýně
a přemohl Blackburnea. Téhož roku setkal se
ponejprv se Steinitzem, jemuž připadla palma
vítězství. O vídeňském zápasu roku 1877 dobyl

Zukertort proti Andersenovi druhé ceny a roku
1878 odnesl v Paříži první cenu. R. 1880 porazil
Rosenthala, na vídenském zápasu r. 1882 získal
však pouze čtvrtou cenu. R. 1883 vyhrál v Lon
dýně první cenu a brzo potom navštívil Ameriku,
kdež budila hra jeho všude úžas. Po návratu do
Anglie pokračoval ve svých skvělých výkonech
tam jakož i na pevnině evropské. Nynější zápas,
na němž ustanoveno se teprve po přemožení mno
hých obtíží, bude rozhodnut, ve prospěch toho,
kdo získá prvních deset her. První čtyři vítězství
mají býti od jednoho hráče získána v New Yorku,
následující tři v St. Louisu a ostatní v New
Orleansu.

Edmund L. Zalinski. (Ku str. 105.) Vyná
lezce pheumatické dynamitové pušky a podmoř
ského torpédového člunu, poručík Edmund L.
Zalinski narodil se asi před čtyřiceti roky z pol
ských rodičů a na polské půdě. Rodiče jeho se
vystěhovali do Ameriky, když byl teprve čtyři
leta stár a usadili se v západním New Yorku.
E. A. Zalinski byl dvanáct let stár, když vypukla
občanská válka a v šestnáctém roku svého stáří
již se jí súčastnil co pomocník ve štábu generála
Nelsona Milesa. Ku konci války byl jmenován
druhým poručíkem dělostřelectva a od té doby
setrval věrně při praporu. Zalinski byl po dvacet
let prvním poručíkem a během té doby meškal
na různých pevnostech podél pobřeží atlantického
a goliického. Půl čtvrtá roku byl profesorem
vojenských věd na technologickém ústavu v Bo
stonu. Dříve než podjal se zkoušky s dynamito
vou puškou, ztrávil šest měsíců ve Wcst Pointu,
kdež studoval pod generálem Abbottem zařízení
torpédových člunů. Poručíkovi Zalinskimu bylo
uloženo od tajemníka Lincolna r. 1883, aby se
hleděl přesvědčí ti o možnosti bezpečného vypalo
vání dynamitu z pušky, jak představoval si je
jistý továrník. Zalinski dle přiznání svého zprvu
málo důvěřoval v praktičnost dynamitových děl.
Zalinského dynamitová děla pheumatická vyni
kají zvláštní lehkostí při vypalování a u porov
nání s jinými stejně zhoubné účinky jevícími
děly také neobyčejnou lácí. Zalinski koná dosud
neúnavně pokusy na poli technickém, z nichž
osvědčí se zajisté mnohý velice cenným.
Petr Seměnovič Vannovský. (Ku stráň. 107.)
Petr Seměnovič Vannovský, ruský ministr války,
byl vychován v kijevské vojenské akademii a po
ukončených studiích vstoupil do řadového vojska
co desátník. Po sedmileté službě dosáhnuv hod
nosti nižšího štábního důstojníka, byl s to domoci
se lepšího vzdělání vojenského na jednom z vyš
ších učilišt petrohradských. Po složení zkoušky
s úspěchem neobyčejně skvělým byl povýšen na
kapitána. V této hodnosti sloužil několik let.
načež stal se plukovníkem a byl postaven v čelo
pěšího pluku v jedné provincii. Na generála ne
byl však povýšen dříve, dokud nedosáhl 50. roku
stáří. Stav se lieutenant-generálem, byl jmenován
velitelem 12. armádního sboru. Málo kdo povši
mnul si tohoto muže, snad pro jeho nízký původ
a skromnou povahu, ale mezi těmi, kdož mu vě
novali pozornosti, byl carevič, nynější car Ale
xandr III. Vojenské kruhy byly nemálo překva
peny, když byl za poslední rusko-turecké války
Vannovskij jmenován náčelníkem štábu carevíčova. Po ukončení války bylo Vannovskému
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svěřeno velitelství nad okupační bulharskou
armádou. Dne 18. května 1881 byl Vannovský
jmenován ministrem války a zavedl od té doby
mnohé opravy ve vojenském odboru. Vannovský
uvedl ruskou armádu na stupeň dokonalosti, na
němž nestála nikdy před tím a zůstal při tom
(jako málokterý z jeho předchůdců) v dobré
shodě s lidem.
Michael Munkacsy. (Ku str. 113.) Obrovský
obraz Munkacsyho ,,Kristus před Pilátem” byl
již vystaven v několika větších městech ameri
ckých. Dílo toto prošlo všemi končinami Evropy
a budilo všude obdiv. .,Kristus před Pilátem”
není utvořen po obvyklém spůsobu starých mistrů
náboženské malby, nýbrž tají v sobě něco, co
se zamlouvá v mysli moderního pozorovatele.
Munkacsy narodil se r. 1844 v Munkacsi v Uhrách.
Studoval malířství v Pešti, Vídni, Mnichově a
Paříži a počal pořádati výstavy svých obrazů
v Paříži r. 1870. Vypravuje se, že koupil před
mnoha lety Munkacsy asi za $3,000 nábytku a
slíbil, že zaplatí obrazem. Čalouník nenalehni
hned na zaplacení, nýbrž čekal, až stane se umě
lec proslulým. Čas ubíhal a čalouník konečně
došel do atelieru umělcova a pravil: „Nuže, co
jest s tím obrázkem?” Umělec nabízel poukázku
znějící na obnos, který byl čalouníkovi dlužen,
ale tento trval na tom, aby mu bylo zaplaceno
obrazem. Munkacsy načrtl v okamžiku skizzu
a podal ji čalouníkovi se slovy: .,Zde, to stojí
nejméně $3000.” Čalouník přijal obraz s radostí
a pospíšil k obchodníkovi sumělinami, který však
nejevil ani nej menší chuť dáti zaň $3000. Vrátil
se tedy čalouník k Munkacsymu, žádaje jej, aby
črtu zdokonalil a cenu její zvětšil. Něco podob
ného Munkacsy rozhodně odepřel. Následoval
proces, který skončil prohrou obchodníka. Munkacsy měl mnoho žáků, mezi něž čítají se také
Harper, Turner, Gelden a mnoho jiných mladých
malířů newyorských.
Gen. A. R. Lawton. (Ku str. 115.) General
Alexandr R. Lawton z Georgie, který byl jménován vyslancem v Petrohradě a později odvolán

pro politickou neschopnost, byl ustanoven 16.
dubna r. 1887 od presidenta Clevelanda mimořád
ným vyslancem a plnomocným zástupcem Spoje
ných Států v Rakousko-Uhersku. Alexandr R.
Lawton jest 67 let stár, graduoval ve West Pointu
a zaměstnáním jest právníkem. Lawton narodil
se v Jižní Karolíně a zůstal také vždycky jihanem
v plném toho slova smyslu. Za občanské války
sloužil co brigádník v konfederační armádě a po
pádu Richmondu věnoval se právnické praksi v
Savannah. Lawton byl členem georgijského
státního sněmu a poslancem na konštituční kon
venci. R. 1880 ucházel se bez úspěchu o zvolení
do senátu Spojených Států. Co do zevnějšku,
jest gen. Lawton zjevem velmi zajímavým.
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Frank Lawler. (Ku str. 119.) Clen kongresu
Frank Lawler z Chicaga narodil se v Rochesteru,
N. Y., 25. června r. 1842. Do 13. roku svého stáří
navštěvoval obecní školu, po té musel však ná
sledkem nehody, jež potkala jeho otce, hledati
zaměstnání v cihelně, kdež pracoval dvě leta. Na
to byl po tři roky novinářským jednatelem na
dráze. Později naučil se stavění lodí a během
času byl zvolen předsedou jednoty lodních tesa
řů (ship carpenter’s and ship caulker’s association)
Lawler súčastnil se tou dobou horlivě organisování dělnických a řemeslnických unií. Stal se
jednatelem časopisu ,,The Workingman’s Advo- ’ : '
cate”, listu to, který jest vydáván v zájmu pracujícího lidu. Vlivem dělnických organisací
dostal Lawler místo na chicagské poště, v němž
setrval od r. 1869 do r. 1877. V dubnu roku 1876
byl zvolen Lawler do chicagské městské rady za
8. wardu, kteréhož úřadu dostalo se mu opětně
v letech 1878, 1880, 1882 a 1884. Roku 1878 za
počal v Chicagu obchod v lihovinách a byl zvolen
do 49. kongresu co demokrat, obdržev 13,954
hlasů proti 11,552 hlasům, jež byly odevzdány pro
J. F. Finertyho, neodvislého republikána a 23
hlasům, jež dostal prohibicionista Kellet. Opětně
byl Lawler zvolen do kongresu jen nepatrnou
většinou.

NĚCO ZE ZÁKONŮ.
Zákony obchodu v denní potřebě.
Pakli nota jest ztracena neb ukradena,
není vystavovatel vyproštěn ze závazku
placení, nýbrž on musí ji zaplatiti, jakmile
se vykáže věc, za níž notu dal a mnoho-li
její jest obnos.
Noty nesou úroky pouze, když to v nich
stojí psáno.
Principálové jsou zodpovědní za obchod
ní jednání svých jednatelů.
Každý jednotlivý člen obchodní firmy
společné jest zodpovědným za celý obnos

dluhů firmy své, leda v případu, že jeho·
společenství jest zvláštní.
Nikdo se nemůže vymlouvati, že neznal
zákona, neboť jej to od trestu za přestou
pení jeho nezachrání. Každý občan jest
povinen znáti zákon každý jeho se týkající.
Zákon neváže nikoho, aby činil věci ne
možné.
Smlouva bez considerace nějaké nemá
platnosti.
Nota vystavená v neděli nemá platnosti.
Smlouvy zhotovené v neděli nemohou
se vykonávat!.
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Nota vystavená od nedospělého neplatí.
Smlouva uzavřená s nedospělou osobou
jest neplatná.
Smlouva uzavřená s osobou pomatenou
není platná.
Nota získaná podvodem, aneb od osoby
opilé nemůže býti kolektována.
Podpisy učiněné olůvkem jsou před zá
konem platné.
Podvodem jest každé zakrývání pod
vodu.
Jednání jednoho podílníka firmy váže
všechny ostatní.
„Value received” (hodnota obdržena)
obyčejně stává na notě a má státi, ač není
to nezbytné. Není-li to napsané, vyroz
umívá se to pod zákonem, aneb se to může
•dokázati.
„Checky” a „drafty” musí býti předlo
ženy k výplatě bez všech nepotřebných
odkladů.
„Checky” a „drafty” musí býti předlo
ženy k výplatě během obchodních hodin,
ale v této zemi povolen jest i ostatní den
a večer, vyjma na bankách.
Pakli platitel checku neb draftu změnil
isvé obydlí, musí držitel jeho nechati si
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a přenesl by jej na jiného, má právo státi
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k vyplacení, považuje se za vyplatitelnou
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indorsatorům její, neb jen jednomu a sice
tomu poslednímu, který musí tak sděliti
svému předchůdci a tak dále. Každý indorsator musí posiati oznámení to téhož
neb následujícího dne nejdéle. Ani neděle

aniž jiný úradní den sváteční se nepočítá
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doby určené zákonem obmezovacím obživí
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Ústní smlouva musí se dokázati svěde
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před ústním, poněvadž jest ono určitější.
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no na poražení psané smlouvy; ale může
se přijmouti přece k její vysvětlení, pakli
smlouva nějakého vysvětlení potřebuje.

Zákony o přiobčení.
Když se přistěhovalec chce Btáti obča
nem Soustátí—a ani jediný by toho neměl
opomenouti, neb jest to jeho vlastní pro
spěch—řídiž se dle následujících zákonů:
1. Ucházeč o občanství musí býti nej
méně 21 roků stár a hned jak přijede do
země, může si vyzvednouti první občanský
list před soudnou stolicí ustanovenou.
2. Při tom odpřísáhne, že se vzdává
poddanosti dusavádnímu svému panovníku
neb jeho vládě a že si přeje státi se obča
nem Soustátí. Pakli nese nějaký šlechtický
titul, musí se ho zřetelně vzdáti. O jeho
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přihlášení zanese se do knihy soudní ozná
mení a on dostane první list. Tento jej
ale nečiní ještě občanem a jen v některých
státech může už na první list hlasovati.
Aby se stal občanem plným, musí býti v
zemi nejméně pet let a sice dva roky musí
míti už první list v rukou, když se přihlá
sí o druhý list, jímž se občanem stává.
K tomu musí přivésti před soud svědka,
který odpřísáhne, že on nejméně pět let
jest v zemi a má nejméně dva roky první
list svůj a bydlí ve státu tom nejméně
jeden rok, jakož i že jest spořádaný člověk.
Obdrží na to list druhý a jest plným obča
nem, může hlasovati při všech volbách a
má ochranu Soustátí, kdyby byl na cestách
v cizině.
Když přistěhují se do Soustátí mladíci,
méně nežli 18 roku stáří, nepotřebují si
vyzvedati první listy, ale mohou se přihlásiti o druhý list hned, jakmile v zemi
bydleli pět roků a sice dva roky po svém
41. roku stáří.

Soudní jednání v Soustátí.
Zákony a soudnické jednání v Soustátí
jsou na jiném základě zbudovány, nežli
zákony a jednání v Evropě a proto liší se
na mnoze od rakouských, německých a
jiných. Proto každý přistěhovalý Cech,
jenž zákony zdejší nezná a potřeboval by
we u soudu o nějaké své právo hlásiti, ať
si nalezne dobrého a poctivého právníka,
jichž i českých v každém už státu nalezne
dosti a poradí se s ním, co právního zapo
čne. Podáme na ukázku několik příkladů
zákonů zdejších pro přistěhovalce důle
žitých.
V mnohých státech stává zákonů, dle
kterých mzda dělníků a řemeslníků, kteří

nástavbě domu byli zaměstnáni, jsou zabez
pečená na tom domě, jakož i všechny potře
by stavební, které kstavbě se vzaly, jsou na
něm pojištěny co první pohledávky, dokud
nejsou vyplaceny. Zákon tento, který se
zove „Mechanics Lien”, jest pro dělníky
velmi výhodný a spůsobil nejednou, že
někdo, kdo dům si nechal vystaviti, musel
za to platiti dvakráte. Když na příklad
svěřil stavbu staviteli na smlouvu a jemu
zaplatil, stavitel ale dělníkům a dodavate
lům ku stavbě nic nezaplatil, mohou se
dělníci a dodavatele staviva obrátit soudně
na majetníka domu a on musí jim zaplatit
do posledního centu, nemá-li dům ztratit,
třeba byl staviteli už jednou zaplatil.
Skoro ve všech státech ručí nábytek
nájemníka domácímu za zaplacení jeho
nájemného. Kdyby nájemník byl pronajal
jeden pokoj živé třetí osobě (podnájemní
ku) a tento měl v pokoji svém vlastní
nábytek a platil své nájemné správně, když
první nájemník nezaplatil domácímu, může
tento zabav i ti všechen nábytek nájemníka
totiž i podnájemníka bez rozdílu.
V každém státu platí nějaký jiný zákon
v ochraně domoviny proti zabavení pro
dluh (exemption). Zákon ten ustanovuje,
že věřitel nemůže vžiti rodině její domo
vinu (nemovitosti) a jisté části nábytku,
oděvu, potravin, kněh a jiných věcí k udr
žení rodiny potřebných, do jisté míry, aby
to mohl k umoření své pohledávky prodat.
Co jest přes tu míru zákona, to může za
bratí a prodati. Tyto zákony jsou v ka
ždém státu rozdílný amají mnoho výjimek
a dodatku, tak že kdo by dobrodiní zákona
toho upotřebit! musel pro sebe, musí se
poraditi s dobrým právníkem, jinak by
mohl špatně pochoditi.

-^POŠTOVNÍ PRAVIDLA V SOUSTÁTÍ.^V dobách, kdy lidstvo přišlo k tomu
náhledu, že pomocí psaní lze sdělovati
zprávy vzdáleným přátelům, neb úřední
rozkazy uváděti v známost .vzdáleným
obcím a národu celému vůbec, pomý
šlelo se též nato, kterak by dopisy a jiné
úradní listiny nejlépe, nejjistěji a záro

veň nejrychleji na určitá místa dopra
vovány býti mohly. V starších dobách
zaměstnáni byli zvláštní jezdci, kteří
listy různého obsahu dopravovali co
nejrychleji na místa určitá a služba tato
později tak zobecněla, že jednotlivé
obce, ano i jednotlivci měli své zvláštní
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jízdní posly. Přes to vše přece jenom
dopravování dopisů spojeno bylo s veli
kými nepříjemnostmi a obtížemi. Nyní
v době páry, jsou dopisy i různé jiné
zásylky rozváženy po zemích během
několika hodin. Však nejdokonalejší
zřízení poštovní máme až dosud ve Spo
jených Státech, jak co se rychlé a spo
lehlivé dopravy týče, tak i doručování
zásylek ve větších městech adresátům.
V poslední době zaveden byl systém
,,zvláštní dopravy”, tak že dopis v opa
třené zvláštním kolkem zvláštní dopra
vy (10 centů), doručovány jsou adresá
tům o kolik hodin dříve než dopisy
pouze obyčejným kolkem opatřené. Že
pro kruhy obchodní má nový systém
tento důležitosť nemalou, jest na bíledni.
Spojené Státy uznávají vliv, jaký na
obchody má zlepšené poštovnictví a
proto také věnuje se odboru tomu velká
pozornost a opravy nové zavádí se kaž
dým rokem.

Však nejenom v dopravování dopisů’
ale i doprava balíčků různého obsahu
byla velice zlepšena a zdokonalena.
Nejvíce pozornosti věnováno bylo do
pravě zásylek čtvrté třídy. Čtvrtá třída
zahrnuje v sobě veškeré předměty, které
neporuší ne> docela nezkazí ostatní zá
sylky, neb nejsou nebezpečny, na príkl.
látky výbušné a p.
Dále žádný balí
ček čtvrté třídy nesmí býti těžší nežli
čtyry libry; pouze jednotlivá kniha
může oýti těžší. Též úřad ní listiny
kongresem schválené mohou vážiti více
a býti poslány ve čtvrté třídě.
Psaní. — Tato patří do 1. třídy po
štovní a k nim se počítají zavřené neb
zapečetěné listy a poštovní karty, jakož
cokoli jiného zapečetěného, do čehož
nemůže se nahlédnouti, neb něco, co
obsahuje psané, které není dovoleno
posýlati při tištěném, jež patří do III.
třídy.
Poštovné na psaní obnáší 2 centy na
každou unci váhy, neb na každou doda

tečnou čásť unce, do všech míst v Sou
státí.
Na domácí psaní, kde se listonošů
s nimi posýlá, platí se 2 centy, v mí
stech, kde není listonošů, jen 1 cent.
Poštovní lístky stojí v Soustátí 1 cent.
Známky poštovní se musí bez rozdílu
zaplatiti vždy zpředu.
Registrovaná psaní stojí 10 centů
dodatečně mimo patřičné poštovné.
Odbor poštovní neb jeho důchod není
po zákonu zodpovědným za ztrátu regi
strovaného psaní neb balíčku.
Pro neodkladné dodání listu připlácí
se 10 centů dodatečného poštovného
zapraveného zvláštním kolkem, ale jen
v úřadovnách od odboru poštovního k
lomil naznačených zvláště.
Druhá třída. — Do této třídy náleží
všechny pravidelně vydávané časopisy
a tiskopisy, které vycházejí nejméně
4kráte do roka z jisté známé tiskárny
neb novinářského jednatelství. Poštovné
obnáší 1 cent z libry neb její části a
platí se zvláštními známkami. Tisko
pisy určené původně pro oznámkování,
neb k rozdávání, aneb které nemají
pravidelný seznam odběratelů, jsou vy
minutý z třídy této, ale platí dle třídy
třetí. Na noviny neb Časopisy zaslané
někým jiným, nežli vydavatelem a jed
natelem novin, platí se 1 cent za každé
4 unce neb jejich část.
Třetí třída. — Do této třídy náleží
zásylky poštovní jako knihy, oběžníky,
nezapečetěné spisy k oznámkování a
jiné věci zhola tištěné, zákonité a ob
chodní listiny vyplněné písmem, foto
grafie, opravní archy, opravené archy a
rukopis je provázející. Rukopisy nepře
vážené opravními archy platí dle třídy
první.
Váha balíčku p *štou poslánu
býti mohoucího jest obmezena na 4
libry, ale při jednotlivých knihách se
váha neobmezuje.
Platí se 1 cent za každé dvě unce neb
jejich čásť — a sice vždy při odevzdání
to poště zaplacením známek.
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Za zásylky Čtvrté třídy platí se jeden
cent za unci. Je-li balíček o něco málo
těžší musí se platit 2 centy až do 2 uncí.
Čtvrtá třída zahrnuje dle posledního
rozhodnutí různé vzorky obchodní vy
jma lihovin, oleje, kerosinu a benzinu.
Olej, voňavky, mýdlo, mastě a p. můžou
se posýlati ve čtvrté třídě, však láhev
neb balíček nesmí býti těžší než čtyry
unce. Musí býti též dobře zaobaleny,
aby se předešlo poškození všech jiných
zásýlek.
Posýlá-li se nějaký ostrý nástroj neb
nůž, musí býti v dřevěné skřínce dobře
zapakován. Posýlá-li se nějaká tekutina
musí býti láhvička vložena do dřevené
skřínky a obložena látkou, která v pádu
rozbití by tekutinu do sebe vsála. Re
volver může se posiati též ve čtvrté
třídě, však jednotlivé části musí býti od
sebe rozebrány.
Jediný živočich, který poslán býti
může poštou, jest královna včel. Pes,
kočka neb podobná zvířata nesmí se
poštou posýlati.
Když byla světovií vý-tava ve Fila
delfii, bylo v malých skřínkách posláno
do výstavy několik malých aligátorů,
které však nebyly na místo dodány a
byly poslány do Washingtonu.
V první třídě mohou se mimo dopisů
posýlati také účetní knihy, albumy, pa
mátníky a výkresy.
V druhé třídě posýlají se časopisy, v
třetí knihy a různé oběžníky.
Za zásylky první třídy platí se 2 centy
za každou unci, třetí třídy 1 cent za
každé dvě unce, za časopisy posýlané
v druhé třídě platí se 1 cent za každé
Čtyry unce. Zásylky čtvrté třídy posý
lají se za cent unce.

Poštoyní poukázky na peníze.

Poukázka na peníze (money-order)
může vydati na jakýkoli obnos od jed
noho centu do jednoho sta dolarů, ale
částky centu se nepřijímají.

LEŽ NÁBOŽENSKÁ v lidstvu vzdělaném.
bek. V tuhých deskách vázaná 28ctů.

Poplatky za poukázky jsou za ob
nosy :
Do
Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od
Od

$10............................ .............. 8 centů
$10 do $15.............. .......... 10
*?
$15 do $30.............. ............ 15 J 5
$30 do $40.............. ........ 20
$40 do $50.............. , ......... 25
$50 do $60.............. ............. 30 n
$60 do $70 ...... ...... 35
$70 do $80............ ............. 40
$80 do $100......................... 45

Když by se měl zasiati větší obnos
nežli sto dollarů, musí se vyzvednouti
dodatečné poukázky, ale ne více než
tři za jeden den ze stejné pošty témuž
nadepsanému neb pro stejného přijimatele.
Poštovní noty na jakýkoli obnos pod
pět dollarů prodávají se v každé poště,
kde jsou poukázky peněžní na prodej,
a sice za 3 ct. jedna. Za ty vyplatí se
přinašiteli v každé naznačené poště
během tří měsíců od naznačeného dne.
Svobodné dodávání.

Svobodné dodávání pošty do bytů
obyvatelů tak si přejících, zavádí se do
měst dříve od 20,000, později od 10,000,
nej no věj i ještě méně obyvatelů majících
když o to požádají a mají dosti zásylek
průměrně k dodávání.
Svobodně může zasýlati každý vyda
vatel Časopis tento odběratelům v okre
su, v němž se časopis tiskne.

Z Maxa Nordaua přetlumočil Fr. B. Zdrů-

Vyhnancův syn, aneb: Židovy peníze, historický román z českých dějin prodává se
v snížené ceně v trvanlivé vazbě za $2, s poštou $2 25.

BITVY U SHILLOH A GETTYSBURGU
titttlhim oebAzkv2jz:.

Jest tomu více již nežli čtvrt století,
co republikou touto hýbala otázka otro
ctví,ano hrozila jí i konečným zničením.
Jižní baroni drželi si tisíce černých
otroků na svých plantážích, z nichž bo
hatli. Nad otroky bděli suroví dohlížitelové s bičem v ruce. Černé plemeno
stavěno bylo na nižší stupeň nežli oby
čejný člověk bílý, uprchlíci byli stíháni
pomocí cvičených psů a podrobováni
těm nejtrapnějším mukám — což divu
tedy, že lid severní z většího dílu z Ev
ropy přistěhovalý pohlížel na počínání
to s nevolí a se všech stran ozývaly se
hlasy, aby Černá skvrna otroctví, svo
bodnou zemi tuto hyzdící, konečně byla
smyta.
Však jižní baroni viděli, že by rozloučiti museli se 8 tučnými příjmy — a
odpovídali pánovitě: ,,Chcete-li zrušit
otroctví, my se od vás odtrhnem a za
vedeme si vládu svoji.” Sever ulekl
se toho a povolil opět, ano nechal i v
svobodných státech nebohé černochy
8tíhati—aby jenom Jihané byli uspoko
jeni a celistvost Unie aby zachována
byla. Mělo se všeobecně za to, že
otázka tato přeci konečně vyřízena bude
cestou parlamentární.
Však Jihané
nechtěli o něčem takovém ani slyšet;
oni toužili po tom, aby poskytnuta byla
jim postačitelná příležitost k odtržení
se od severu a té se konečně dočkali.
Spůsobili roztržku v demokratické stra
ně, následek toho byl zvolení Lincolna
za presidenta a nyní strhli baroni na
jihu pokřik: „My nechceme býti pod
panstvím severu!” Spôsobili rozčilení
mezi lidem, který nechal se těmi nej
křiklavějšími zprávami klamati a kone

čně jih odtrhl se od severu, založiv
samostatnou vládu konfederatní.
Nastal zápas—dlouhý a zuřivý zápas.
Mnoho tisíců životů lidských vyžádala
si válka tato za oběť. Na straně jižní
měli ty nejvýtečnější generály, dosti
velké zásoby zbraní, vojsko nadšené
pro neodvislost jihu. V čele armády
stál starý a osvědčený generál Lee.
Ale i na severu hlásili se tisícové
do zbraně, aby pomáhali potlačiti zpup
nost Jihu a zachovat) celistvost Unie.
Zápas trval několik roků.
Jednou z nejkrutějších bitev, jaké
jenom kdy země tato svědkem byla,
jest ona známá bitva u Shilloh, jinak
též zvána bitva u Pittsburgh Landing.
Sám gen. Shermann vyslovil se, že po
dobné vraždění ve svém životě neviděl.
Po bitvě u Shilloh bylo celé okolí po
seto mrtvolami—neboť pouze gen. Grant
ztratil celých třicet procent svého vojska.
Bitva u Shilloh a bitva u Gettysburgu
byly dvě nej krvavější a zároveň nejdů
ležitější bitvy v celém tomto bratrovra
žedném zápasu. Však vzdor prudkosti,
s jakou Jihané zde proti řadám Seveřanů
hnali, vzdor tomu, že nejobratnější vá
lečníci jižní řídili pohyby vojska, přece
jenom Seveřané dobyli vítězství a někte
ří spisovatelé ma í za to, že pouze smrt
jednoho z nej chrabřejších generálů
jižních zavinila porážku Jihanů.
Gen. Grant, který v bitvě té velel
Severní armádě, popisuje bitvu tuto jak
následuje:
Shilloh byl starý dům z klád, asi dvě
neb tři míle od Pittsburg Landing.
Shilloh byl klíčem k našim posicím a
nalézal se v držení Shermana. Jeho celá
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divise skládala se ze samých nováčků,
z nichž dosud ani jeden nesúčastnil se
boje, však já domníval se, že tato nedo
statečnost překonána bude výtečností
vojevůdce. McClernand byl po levé
straně Shermana s vojskem, které bylo
v bitvě již u Fořt Henry a Donelson, a
byli to tedy částečně již veteráni. Dále
za McClernandem byl gen. Prentiss se
samými nováčky, a na samém konci
levého křídla byl Stuart, s jednou bri
gádou Shermanovy divise.
Hurlbut
stál za Prentissem v záloze pro případ
útoku.
Posice naší armády, jak tuto nazna
čená, tvořila čáru od Lick Creeku na
levé straně, až k Owl Creeku a části
Snake Creeku na pravé straně čelem
jižně a částečně severně. Voda v těch
to potocích byla velmi vysoká v době
té, a ta částečně chránila naše křídla.
Nepřítel byl tudiž nucen učiniti útok
přímo na střed, což on také s velikou ,
sílou učinil spůsobiv velikých ztrát na
naši straně, však sám utrpěl ztráty mno
hem těžší.
Konfederati činili útok s takovou zu
řivostí a nedbalostí co se týče jich ztrát,
že řada prvních stanú našich b zy padla
jim do rukou. Půda, na které bitva se
rozzuřila byla vlnitá, poseta kládami,
což částečně obě vojska chránilo. Ne
přítel učinil pokus proraziti pravé kříd
lo, kde stál gen. Sherman, ale po každé
byli s velikými ztrátami odraženi. Však
útoky na střed vedeny byly s takovou
silou, že vojsko naše nuceno bylo něko
likráte ustoupiti blíže Pittsburg Landing. Když v noci bitva ustala, bylo
naše vládní vojsko o jednu míli na zad,
nežli kde nalézalo se ráno.
Při jednom ústn u divise vedená gen.
Prentissem neustoupila zároveň s ostat
ními. Tím stalo se, že nepřítel zajal
jej asi s 2200 muži.
Vyjma této nehody celá naše čára
držela se po celý den neprotržena od
Snake Creeku na pravé až k Lick Creeku,

neb Tennessee na levé straně. Nebylo
po celý den ani hodiny, aby na některé
straně nepanovala prudká střelba, neb
nezářil boj, však málo kdy se stalo, že
bojovalo se na všech místech najednou.
Tři z oněch pěti divisí u Shilloh po
zůstávaly ze samých nováčků a mnozí
z těchto obdrželi teprvé zbraň, když již
opouštěli svůj stát, aby přidali se k
armádě. Důstojníci jejich byli rovněž
tak necvičení. Za těch okolností není
nic divného, že několik regimentů dalo
se na útěk hned při prvním výstřelu.
V několika případech, co já pamatuji,
colonelové vedli své regimenty z pole
pryč, jakmile zahvízdla kolem nich ne
přátelská kule. V těchto případech oni
colonelové byli těmi největšími zbaběl
ci, neschopni k službě vojenské. Však
někteří důstojníci i mužstvo z těchto
pluků, kteří odvedeni byli při prvním
hvízdnutí kule, okázali se později co
praví hrdinové, a lepší vojsko nikdy
nestálo v poli.
Po celý první den jezdil jsem stále
od jednoho konce armády ke druhému
a dával rozkazy velitelům.
Jezdě
tak od jednoho k druhému, považoval
jsem za zcela zbytečné zdržeti se déle
vždy u gen. Shermana. Ačkoliv jeho
vojsko pozůstávalo ze samých nováčků,
jeho neustálá přítomnost mezi nimi v
nejprudším ohni, jeho podněcování dů
stojníků dodávalo jim kuráže a oni si
počínali jako praví vojínové. McCler
nand byl v tom druhý za Shermanem,
a tito dva generálové prodělali se svými
vojsky ty nejzuřivější boje.
Později jsem se dozvěděl, že i mezi
jižním vojskem panoval strach jako
mezi naším, neb venkované pravili, že
na 20.000 vojínů uteklo z armády Johnstonovy, což jest ovšem přehnané.
Generál Wallace přibyl když již střel
ba byla utichla pro tento den a byl
ustanoven na pravém křídle.
Později též dostavil se Buehl s posi
lou a jeho vojsko konalo svou povinnost
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na všech stranách znamenitě. Postave
ní severní armády bylo: Gen. Wallace
na pravém křídle, se Shermanem po
levé straně. Pak McClernand a Hurlbut, Nelson od armády Buellovy, byl
: a nejkrajnějším konci v levo, přímo u
řeky; Critenden byl hned za Nelsonem,
na pravé straně. Na to následoval
McCook a tvořil pravé křídlo voje
Buellova. Moje velení bylo na pravém
křídle, kdežto vojsko dříve pod Buehlem
se nalézající tvořilo levé křídlo naší
armády.
V krátké chvíli rozzuřila se bitva po
celé čáře. V ten den štěstí sloužilo
nám. Vládní vojsko nyní bylo stranou
útočnou. Nepřítel zatlačován byl po
celý den, tak jako my jsme byli tlačeni
den před tím, až konečně museli oni
ustoupiti co nejrychleji.
U Shillohu byla ta nejkrutší bitva na
severní straně a málo jich jest, které by
se této vyrovnaly v celé válce, co se
týče jejího trvání a zuřivého boje.
Druhý dne viděl jsem pole, z kterého
nepřítel činil scále útoky, poseté mrtvo
lami, že mohl člověk jiti kamkoliv, jak
daleko chtěl, a mohl jiti po mrtvých
tělách, aniž by musel dotknouti se půdy.
Na naši straně mrtvoly vojínů jižních i
severních ležely pohromadě, však dále
v poli téměř všichni zabiti byli vojíni
jižní. Nepřítel náš bojoval udatně. On
chtěl poraziti severní armádu, dobýt
postavení, však v obojím potkal se s
nezdarem a musel couvnouti s velikými
ztrátami. Přišli k tomu přesvědčení,
že ,, Yankee” jest nepřítel, na kterého
se nesmí pohlížeti s opovržením. Gen.
Albert Sidney Johnston velel jižní ar
mádě, až poraněn musel se velení vzdáti.
Poranění jeho nebylo těžké, však on
byl muž, který nikdy neopustil místo
své v době kritické, a zůstal v sedle
a vydával rozkazy, až ztrátou krve seslaben musel býti s koně sundán, načež
za krátko na to skonal. Zpráva ta brzy

roznesla se v našem táboře, a dodala
nové chuti celé naši armádě.
Syn padlého gen. Johnnstona, popi
suje tuto bitvu zase se strany jižní spůsobem následujícím:
Grant byl velmi ostře kritisován pro
to, že postavil armádu svoji tak, že
měla v zádech řeku. Však on měl
velmi pevné postavení tím, větší armá
du nežli my a ještě byl kryt svými děly.
Mimo toho denně očekával gen. Buella
ku pomoci a jeho postavení bylo pravou
pevností. On měl armádu čítající asi
58,000 mužů, z nichž téměř 50,000 se
jich mohlo činně boje súčastnit. Buell
mimo toho byl mu na blízku se 37,000
muži vojska svého, kdežto Mitchell po
hyboval se směrem proti dráze ve Flo
rence, Ala. s armádou čítající 18,000
mužů. V celku tedy měl Grant všeho
dohromady 105,000 mužů vojska, které
mohlo súčastniti se boje. Naproti tomu
měli jihané pouze 50,000 mužů, z nichž
ale jen 40,000 mohlo se boje súčastniti.
Grantová moc tedy byla dvakráte větší
nežli naše.
Takové bylo postavení obou vojsk
dne 2. srpna, když gen. Johnston usly
šev, že gen. Buell se rychle blíží Grant
oví na pomoc, umínil si učiniti útok
hned druhý den a napadnouti Granta
dříve, nežli se Buell na bojiště dostaví.
Plán gen. Johnstona byl, učiniti útok
zuřivý, boj na život a na smrt, buďto
zvítězit a potřít armádu Grantovu na
dobro, anebo padnouti a ztratí ti vše;
pakli že by se to podařilo, měl se pak
podniknout! zápas s Buellem o Tennessee, Kentucky a možno o celý severozápad.
Gen. Beauregard měl dle všeho též
svůj plán, který však lišil se velice od
plánu gen. Johnston a a jeho plán byl
spíše pouze zkoušející, nežli aby měl dle
něho provésti rozhodnou bitku. Chtěl
ucouvnouti po zkoušení síly nepřítele
ke Corinthu, a v pondělí pak teprvé
dobojovati bitvu, která vlastně měla
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býti v neděli již vybrána anebo prohrá
na. Plán ten nelíbil se gen. Johnstonovi a generálové ti vedli mezi sebou
velmi prudkou debatu o tom. Generál
Johnston vždy provedl plán svůj, nikdy
nikomu neustoupil, a také bitva ona v
neděli svedena byla dle jeho plánu až
po tu chvíli, kde přišel rozkaz od gen.
Beauregarda, aby ustoupilo se, na místo
aby bitva zde již rozhodnuta byla.
Povel k útoku dán byl v sobotu čas
ně ráno ve tři hodiny dne 5. srpna,
vojsko však nebylo postaveno v bitev
ním šiku až kolem 5. hodiny odpoledne.
Po celý den v pátek vojsko pohybovalo
sé přes neschůdné cesty, a o půl noci
snesla se nsd vojíny bouře, když oni v
plné zbroji stáli v poli, nemajíce se ani
kam schovati. Následkem toho jakož
i následkem neznalosti cesty stalo se,
že některé divise nemohly se po celý
den postaviti do bitevního šiku s ostat
ními a tak celý den v nečinnosti byl
stráven.
V sobotu jasně svítilo slunce, obloha
nad námi se rozprostírající byla čistá
jako křišťál. Dlouho před svítáním
nedaleký les byl oživen, neboť panovala
v něm zimničná činnost, vše připravo
valo se k útoku. Vojínové s třesoucíma
se rukama někteří, jiní zase s planoucím
zrakem prohlíželi zbraně své a od úst
k ústům obíhala zvěst’, že zítřejší slunce
bude ,,sluncem Slavkova”.
Gen. Johnston konečně dočekal se
dávno kýženého dne. Jeho přítomnost
povzbuzovala ty, kteří stáli jemu na
blízku, jeho věty pronášené ostrým,
zvučným hlasem, zvěstovaly všem blí
žící se vítězství. Vyšvihl se na svého
hřebce a obrátiv se k svému štábu pra
vil: ,,Pánové, dnes budeme napájeti
koně své v řece Tennesee.” Jeho plán
byl svésti zde bitvu rozhodnou a potříti
Seveřany na dobro.
Seveřané mezi tím neměli ani toho
nejmenšího tušení, že na druhé straně
připravují se k útoku. Právě zasedl

generál Johnston k snídaní a srkal
se svým štábem kávu, když zavzněla
první rána z děla. Gen. Johnston pra
vil: ,,Poznamenejte ten čas, pánové.”
Bylo právě 14 minut přes 5. Na to
vyšvihnul se na koně a cválal ku předu,
kde počínal se rozvinovati boj.
Aby člověk nabyl jasného vědomí o
nenadálém tomto útoku Jihanů na se
verní vojsko, musí čisti, co praví
o tom očitý svědek, generál Bragg
ve svých zápiskách:
,,Nepřítel (to
jest Seveřané) byl útokem překvapen,
nepřipraven, a veliký počet vojska byl
překvapen ještě v táborech; my na
lezli vojsko jejich v obleku, který by se
spíše hodil do ložnice, nežli do bitvy.”
Gen. Preston praví: „Gen. Johnston
pak vjel do dobytého tábora, který padl
do našich rukou kolem 7. neb 8. hodiny.
Nepřítel byl překvapen neočekávaně.
Snídaně byla ještě na stolech, zavazadla
rozvázána, náboje, zbraně, a vůbec vše,
bylo opuštěno.”
Gen. Johnston chtěl poraziti nepříte
le co nejrychleji a vésti při tom vojsko
své v dobrém pořádku. Oba tyto plány
se mu dařily. Každý brigádní velitel
znal jeho plán do podrobná. Levé kříd
lo severní armády mělo býti zaskočeno
tak, aby se mu zamezil ústup, načež
mělo býti zatlačeno k Owl Creeku, kde
by pak nuceno bylo vzdáti se. Vše se
provádělo do poslední písmeny tak, jak
si gen. Johnston přál, a pokud on žil,
vítězství bylo na straně naší.
Gen. Johnston byl s brigádou Stát-·
hama proti levému křídlu Ilurlburta, a
jak guv. Harris praví, tak zuřivá palba
rozpředla se z obou stran, že podobné
nikdy nepamatuje
*
Palba tato udržena
byla po celou hodinu; bylo zapotřebí
překročiti tato smrtonosná místa, aby
mohl útok býti učiněn na nepřítele,
který nalézal se na malém pohoří ,v
pevném postavení a vytlačiti jej odtam
tud. Gen. Johnston se objevil v dešti
kulí a jakmile seznal situaci, ihned byl
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rozhodnut útok učiniti. Poslal gen
Harrise, aby vedl tennesský regiment,
a po krátké poradě s col. Breckenbridgem, kterého Johnston nanejvýše milo
val, následoval Harrise s celým svým
štábem. Johnston zvučným svým hla
sem stále dodával vojínům smělosti, a
jeho rytířská postava, jeho objevení se
před vojskem a ohnivá slova měla na
veškeré bojovníky účinky nemalé. Jel
na bujném hřebci svém před vojskem
pomalu postupujícím, hlavu maje nepo
krytou a šavle spočívala v pochvě.
V pravé ruce držel malý plechový ko
flík, který sebral v táboře Seveřanů.
Když totiž vrazilo jižní vojsko do tábo
ra Grantová, nalezl gen. Johnston na
zemi ležící koflík ten a pozvednuv jej
zvolal: ,,Toto budiž mojí kořistí z dneš
ní bitvy.” Koflíkem tímto mávaje v po
větří, nepřestával stále pobízeti vojíny
k rekovnosti a když viděl, že nepřítel
ani o píď neustoupil, zvolal: ,,Vojíni
oni jsou tvrdošijní, musíme na ně bajo
netem!” A obráti v se k vojsku ostatní
mu, zvolal nadšeně: „Já vás povedu!”
V příštím okamžiku již zasadil ostruhy
hřebci svému a v čele vojska za velikého
jásotu hnal se v před, kde zuřila vřava
bitevní. Hromadný výstřel z řad Se
veřanů přivítal útočníky a řady jejich
áhle prořídly, však mezi tím slyšán
byl mohutný hlas chrabrého vojevůdce,
vyzývající k vytrvalosti. Prořídlé šiky
se opět srazily, s jásotem vše hnalo se
v před. Tomuto přímo zběsilému útoku
Jihanů nemohla severní přesila odolati
a netrvalo to dlouho, pohoří to bylo
chrabrými Jihany dobyto.
Vojsko
Grantovo bylo na útěku.
Gen. Johnston jak- se zdálo, ač nalé
zal se v tom nejprudším ohni, vyvázl
bez nejmenšího poranění. Kůň jeho
postřelen byl na čtyřech místech, oděv
hrdiny toho byl na nesčíslných místech
nepřátelskými kulemi prostřílen, ano i
podešev jeho jízdecké boty byla
ustřelena, však zdálo se, že on chráněn

byl nějakou neviditelnou mocí, neb dle
všeho neutrpěl poranění žádného.
Jihané vypálili několik hromadnvch
výstřelů za prchajícími nepřáteli a po
malu dávali se na zpáteční pochod.
Gen. Johnston přiklusav k Col. O’Harovi, pravil k němu: „Nyní musíme na
levo, kde panuje ta nejprudší střelba.”
A hned na to vydal rozkaz, kteiý O"
Hara spěchal ihned vykonati.
Gen.
Harris přijel sem též a spatřiv generála
Johnstona, an jest velmi bledý, pravil
k němu: „Jste raněn, generále?” k če
muž tento rek odvětil: „Ano. a obá
vám se, že těžce.” To byla jeho posled
ní slova. Harris a Wickham odvedli
jeho koně v bezpečí za návrší, kde ge
nerála sundali a na zem položili. Bylo
shledáno, že generál měl na noze přestřelenou hlavní žílu a že proudem krev
tekla mu do boty. Když jeho švagr
Preston k němu přiklusal a pozvedl
jeho hlavu, usmál se pouze slabě jižní
tento hrdina, ale nepromluvil ani slova
více. Jeho život rychle unikal, neboť
ztráta krve byla přílišná a v několika
okamžicích skonal. —
V této krisi nyní přišel rozkaz od
gen. Beauregarda, aby vojsko nastoupi
lo zpáteční pochod.
Smrt generála
Johnstona měla za následek pozdější
porážku Jihu, an Beauregard, který nyní
ujal se velení, byl právě po nemoci, a
neznal pravý stav věci a vida vojsko
rozptýlené, kázal je seřaditi a couvnout.
Vítězství již bylo na straně Jihu, malá
tato hrstka pod svým chrabrým voje
vůdcem v zoufalém zápase přemohla
ohromnou armádu Grantovu a v největ
ší potřebě, když vše se mělo rozhodnouti,
v nejkritičtější době gen. Johnston padl
a vítězství tím vyrváno bylo z rukou
Jihanů.
Pondělní bitvu již řídil Beauregard,
však ač vedena byla dobře, přece jen
dopustil se chyby, že svolal vojsko zpět
s výšin, které pak opanoval beze všeho
odporu severní generál Buell, a Činil
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odtamtud Jihanům značné škody. Ná
vrší, které s takovými oběťmi John8tonem bylo dobyto,opustil Beauregard,
Čímž dopustil se veliké chyby. Druhý
den učiněn byl na unavené Jihany útok
od třiceti tisíců severního nového vojska,
načež Jihané couvli, stále bojujíce,
ke Corinthu, kde si je dříve již Beaure
gard přál m«ti........ ”
Vrchní velitel jižních vojsk. Lee,
chtěl s armádou svoji proniknouti až k
Washingtonu a Baltimore a jemu na
odpor postavila se armáda potomacská.
V armádě této bojovalo též mnoho kra
janů našich. Vojska srazila se uGettysburgu a každý s napnutou dychtivostí
sledoval průběh boje tohoto, neboť se
vědělo, že výsledek jeho bude rozhodu
jícím pro tu neb onu stranu.
Poražka Seveřanů u Gettysburgu by
byla znamenala vítězství jihu — kdežto
naopak porážka Jihanů znamenala by
porážku otrokářů vůbec. Proto také
s takovým napnutím sledován byl prů
běh boje, proto také obě vojska bojova
la zde s udatností lví a vytrvalostí ob
divuhodnou. Několikráte vrh »1 se Lee
proti řadám Seveřanů, chtěje tyto rozraziti a v zmatek uvésti, však vždy s veli
kými ztrátami byl odražen a konečně
připravena mu děsná porážka. Tím
rozhodnut byl i osud Unie.

Dovolujeme si upozorniti ct. čtenáře,
že podrobné líčení celé občanské války
jakož i všech předběžných událostí,
. které k válce vedly, podrobné líčení
; operací válečných i bitev s bohatými
illustracemi, vychází nyní v ,,Duchu
Času”. Na co ale hlavně upozorňujeme,
že pořadatel Josef Čermák sebral kde
jenom mohl k dílu tomu i zkušenosti
Českých vojínů, čímž historické dílo
toto stane se tím zajímavějším a poutaI vějším pro naše krajany.
Historie občanské války—toť ta nejdůležitější doba v historii této nové naši
vlasti. Zde lícen jest i vývin nynějších
politických stran, celý běh událostí, tak
že pro každého občana stává se dílo to
velmi poučným. A knihu tuto, která
obsahovati bude přes 200 stran, bude
nádherně illustrována, kde budou i po
dobizny všech vojínů českých, kteří
nám zkušenosti své zaslali, může si zao
patřit každý, kdo předplatí se na „Duch
Oasu”; předplatné na rok obnáší $2 a
každý předplatitel zaopatří si tak krás
nou a užitečnou knihu a mimo to ještě
na celý rok hojnost poučného a zábav
ného čtení.
Titulní obrazy, které přinášíme, jsou
pouze ukázkou, jak bohatě jest historie
naše illustrována a každý krajan by si
ji měl u nás zaopatři ti.

Česko-anglický slovník kapesní, druhý díl k anglicko-českému loni vydanému,
vyjde k novému roku už na jisto a doplní tak potřebu těžce cítěnou u všech, kdož po
můcky takové ještě postrádají. Bude opět tak pěkně vypraven, jako díl první, bude
míti jemný, tenký a pevný papír, pěkný tisk a drobné písmo, aby se na nejmenší mí
sto co nejvíce vešlo, bude obsahovati asi o sto stránek více, nežli díl první, tak že
bude míti přibližně všechna v řeči běžné a v novinách přicházející slova a bude stati
také jen $1.50 ve vazbě ohebné jako díl první. Ted’ bude míti každý, kdo se učí ja
zyku anglickému, každý kdo do jazyka toho neb z něho tlumočí a každý kdož se chce
po anglicky vyjádřit! a schází mu slovo, příležitost’, aby si to slovo nalezl jednoduše
ve slovníčku a bude míti po starosti. Slovníky jsou neocenitelnou pomůckou k na
učení se řeči a k používání ji v mluvení i písmě a tyto kapesní slovníčky jsou tak
zařízeny, aby je mohl každý v kapse nositi s sebou, by je měl stále po ruce, na
cestách i při obchodu, aniž by mu překážely a mohl se každou chvíli s nimi poradit.
Cena, jak praveno, jest velmi mírná, za jakou se nižádné podobné dílo v české řeči poříditi nedá. Kdo koupí oba díly najednou může je dostati za $2.50 vázané už každý
zvlášť. Každý už se může oň přihlašovati, neboť nežli kalendáře budou ku konci
roku rozeslané bude slovník už hotový. K dostání u Aug. Geringera, 150 W. 12th
8tr. Chicago, 111. Prodává se jen za hotové.

Přirovnání týdní mzdy v Evropě a Spojených Státech roku 1884.

$
4.63
3.18
4.10
3,55
4.40
5.10
3 vT
64
O.
2.20
3.50
3.20
4.01
4.11
4.85
4.03
3.70
3.15

Pekaři............................................
Kováři...........................................
Knihaři..........................................
Zeamci..........................................
Truhláři........................................
Tesaři ..........................................
Bečváři..........................................
Vozkové a kočí ..........................
Rolničtí dělníci ..........................
Nádenníci, nosiči.........................
Omítací ......................................
Potrubí..........................................
Sazeči
...................................

$
....
5.81
5.17
5.74
6.14
6.20
5 58
5.57
3.10
3.77
6.34
6.10
6.64
5.02
5.46
3.23

$
... 4.00
4.20
4.21
4.25
4.11
3 97
2.96
3.06
3.11
4.43
4.26
5.09
3.41
3.55
2.79

K Ipinníri........................................
Tkalci............................................

Velká

$
6.17
7.37
6.77
7.56
7.68
7.66
7 50
5.37
4.02
4.70
7.80
7.90
7.23
7.40
6.56
6.31

Nizozemí

$
4.28
5.38
5.35
4.56
5.66
4.07
5 17
3.77
2.72
3.00
4.66
5.46
5.94
5.58
4.40
3.95

«

Britanie

Německo

44

Francie

o
X
O

ZAMĚSTNÁNÍ.

Belgie

Sestaveno dle výkazu sekretáře stát, o poměrech dělnických v Evropě na základě udání konsula Sp. St. ve Washingtonu.

$
4.80
4.80
4.00
4.80
4.80
4.80
4 80
4.40
3.24
3.61
4.00
4.80
4.80
5.00
4.00
3.60

Spojené Státy

3
o
•to
>
»02

New
York

$
3.88
5.20
4.68
5.21
5.59
4.74
4 78

• · ..
2.88
5.03
5.18
6.78
6.36
4.40
3.05

$
7.00
13.00
14.00
20.00
12.00
14.00
12 00
10.00
....
9.00
18.00
16.00
13.00
7-12
11.00
10.00

Chicago

$
12.00
15.00
16.50
24.00
15.00
16.50
12.00
12.00
....
10.50
27.00
22.50
18.00
6-18
12.72

Přirovnání cen životních potřeb v Evropě a Spojených Státech roku 1884.

Masa:
Centy. Centy. Centy.
Slanina...................... ................ 15-18 16-20 15-20
Uzené............................................ 30-38
30 40-60
Hovězí
10-10 15-17 14-30
Skopové........................................
18 14-25
9-16
Telecí............................................
18 25-35
9-18
Vepřové........................................
....
16 15-20
Grocerie: —
Cukr..............................................
12 61-12
7- 8
Čaj................................................
«1-1.40
Káva.............................................
16 35-60
20 32-60
Máslo............................................ 26-28
12-16
Sádlo............................................. 12-16
14-24
Rýže..............................................
6 4- 5 5-10
3- 5 .... 5-10
Mouka..........................................
Chléb...................... ;...................
3 3- 5 .........
1 1- 2
1- 2
Brambory.....................................

(Berna)

Švýcarsko

Nizozemí
Am sterdam

Velká

B ritanie

(Liverpool.)

Německo
(Berlin)

(Marseilly
a Remeš.)

Francie

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

VĚCI.

Belgie
(Brussely)

Rakousko.
(Vídeň a
Praha).

1

[Sestaveno z výkazu sekretáře státního ve Washingtone roku 1885.]

SpojenéJStáty.
New
York

Centy. Centy. Centy. Centy. Centy
16-20
12-20 16-18
24 16-26
25-30
30 16-20
14-20 15-29 15-18 10-25
17-20
16-20 16-24
17-20
14 11-15
16-20 14-22 16-18 17-25
22-25
8 13
16-20
16-20
18-20

Chicago

Centy.
14-20
14-18
6-15
9-12
10-18
12|

9

4- 7
8-13
70-«2 32-89
20-40 24-40
20-38 24-32
12-16
18
12-22
20
4- 8
5-10
41-51 3|-4
5- 9
21- 4
1
s-1

8
9-15
17-54 «1-1.50
13-25 18-32
30
22-33
20
16-22
13-23
6
31- 6
4- 6
4- 6
4- 5
21-51
8
1

8
7- 81
25-70 25-$l
20-32 20-35
30 20-28
121
15-16
12-20 121-14
6-10
5- 9
3- 5
4- 5
6- 8
5- 7
.......... 1
H

Průměrná mzda a výše živobytí v Massachusetts!! a Velké Britanii.
(Ze 16. výkazu massachusettské úřadovny statistické a dělnické r. 1885.)

Průmysl.

Průměrná týdní 1
mzda r. 1883.
A
·>
Mass. V.Bri tanie

Obuv.................. .9.73
Stavební řemesla 10.91
Povozy............... 11.82
Šatstvo.............. 8.58
Bavlněné šatstvo 7.68

4.90
6.61
6.45
5.46
4.60

Průmysl.

Průměrná týdní
mzda r. 1883.
_______ A
Mass. V. Britanie

Len, lněné a konopné zboží.. .5.96
Naloženiny potr. 10.02
Skleněné zboží. 10.11
, Stroje.................. 10.67
Kovové zboží.. .10.42

3.01
4.79
6.54
6.74
6.90

Průměrná týdní
mzda r. 1883.

Průmysl.

Mass. V. Britanie

• Tiskarství a vy
davatelství. . 11.27
Barvířství atd... 8.67
Loďařství........... 20.44
Vlněné zboží. .. 6.90

5.42
4 94
8.14
4.86

Úhrnná mzda řemeslníků (v rodině pět pracuje zahrnuje dítky) v Massachusetts za rok $803.47:
ve Velké Britanii 517.47.
Úhrnná vydaje řemeslnické rodiny v Massachusetts $754.42; ve Velké Britanii $508.35.

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

Jm^no mSsta.

i (Jas
Vzdále
Čas když nost po
Sazba
jest v N Y. dráze z pošty z železn.
12. hod. pol. N. Y
N.Y. z N Y.
míle

Albany NY......... 12:01 odp
A t.ln nt a (4 a...............

Auburn NY··... 11:50 dop
Baltimore Md.... 11:50 dop
Tlnnornr TVTp ...... 12 21 odn
Ttnctnn TVTaaa.
IJUOIUU
l’laöo · ....
· · · · 12 12 odn
Bridgeport Con·. · 12:03 odp
Brooklyn NY·.· 12:00 pol
Buffalo NY......... 11:40 dop
Burlington Iowa · 10:51 dop
Charleston SC··· 11:36 dop
Chicago Ill........... 11:05 dop
Cincinnati 0......... 11:18 dop
Cleveland 0......... 11:29 dop
Columbus 0......... 11:24 dop
Concord N II · · · · 12:10 odp
CouncilBluffs Iowa 10:34 dop
Davenport Iowa · · 10:53 dop
Dayton 0............. 11:19 dop
DenverCol............ 9:57 dop
Des Moines Iowa · 10:42 dop
Detroit Mich......... 11:24 dop
Dubuque Iowa· · · 10:54 dop
Easton Pa........... 11:55 dop
Elmira N Y......... 11:49 dop
Evansville Ind- · . 11:07 dop
Fort Wayne Ind· · 11:15 dop

145
881
319
188
478
238
59
2 ’
424
1120 ;
804 :
913
758
585 i
636:
274 ;
1389 !
1096
709
1982 j
1270 .
776
1103
76
275
995
765 i
MUU

hodiny

4:15
52-15
9:30
6
19-40
V8
2
i
14
47
33
35
28
20
22
10:30
56
41 ;40
25
92
51.10
24
43
2:30
22.30
36:25
29

$
3
25
6
6
12
Vß
1
9
27
24
20
18
13
16
7
35
26
17
59
31
15
26
2
7
25
16

ct

10
50
58
20
00
00 I1
vu
30
02
25
25
00
00
00
00
25
15
50
00
50
75
20
00
60
25
25
00
751I

Jméno města.

Vzdále
Čas když nost pci Čas I Sazba
jest v N.Y. dráze z; poštv , železn.
12 hod. pol. N. Y.
z N.Y z N. Y.
1
hodiny
mile
Cl
$

Galveston Tex · · ■ 10:37 dop 1789
Harrisbur r Pa · · · 11:49 dep 183
Hartford Conn · · 12:05 odp 113
Indianapolis Ind · · 11:12 dop 826
Kansas City Mo · · 10:37 dop 1343
Keokuk Iowa· · · · 10:50 dop 1128
Leavenworth Kans 10:37 dop 1369
Little Rock Ark · · 10:47 dop 1411
Louisville Ky · · · · 11:14 dop 868
Lowell Mass· · · · 12:10 odp 245
Memphis Tenn· · · 10:55 dop 1245
Milwaukee Wis · - 11 -.05 dop 998
Mobile Ala........... 11:04 dop 1236
Montgomery Ala· · 11:10 dop 1056
Nashville Tenn · · 11:09 dop 1053
Newark NJ......... 11:59 dop
10
Newburgh NY·· 12:00 pol
63
Newberryport Mass 12:12 odp 270
New Haven Conn · 12:04 odp 77
New Orleans La · · 10:56 dop 1377
Newport R I......... 12:11 odp 185
Norfolk Va........... 11:51 dop 372
Northampton Mass 12:05 odp 156
Norwich Conn · · · 12:07 odp 140
Ogdensburgh N Y 11:54 dop 374
Omaha Neb......... 10:32 dop 1406
Philadelphia Pa - · 11!55 dop' .... 89
■i Pí

M

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

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

Jméno města.

Vzdále·
Čas když nost pci Čas
•Sazba
jest v N.Y. dráze z; potšty z; železn.
12 hod, pol. N . Y N. Y. jz N. Y.
míle 1 hodiny $

Pittsburg Pa......... 11:36 dop
Pittsfield Mass · · · 12:02 odp
Portland Me......... 12 15 odp
Poughkeepsie N Y 12:00 pol
Providence R I · · · 12:10 odp
Richmond Va· · · · 11:46 dop
Rochester NY··· 11 43 dop
Sacramento Cal · · 8:50 dop
St Louis Mo ·... 10:55 dop
St Paul Minn · ■ · 10 44 dop
Salt Lake City Ut. 9.28 dop
San. Antonio T< x 10.23 dop
San Francisco Cal 8:46 dep
Savannah Ga · · · 11:32 dop
Springfield Ill · · · · 10 58 dop
Springfield Mass· · 12:05 odp
Syracuse NY···· 11:51 dop
Terre Haute Ind· · 11:07 dop
Toledo O.............. 11:22 dop
Trenton NJ · · · 11 -.54 dop
Troy NY........... 11:58 dop
Utica NY.............. 11:56 dop
Vicksburg Miss· · · 10,53 dor
Washington DC·· 11:48 dop
Wheeling W Va. · 11:33 dop
Wilmington, Del · 11:54 dop
Worcester Mass·. 12 10 odp

~~445

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

15
6
14
3
6-30
13
10
146 15
38
54
120
104
151
39
42:30
4.30
8:30
32
24
1:30
4:20
7.30
63:30
8
21
3
7:1

12
3
9
1
5
12
7
136
24
31
115
67
136
25
24
3
6
21
16
1
3
5
39
7
14
3
4

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

Francouzská neb metrická soustava měr a vah
Metrická soustava jest založena na délce čtvrti zemského meridiánu. Desíti milionová Část? této kruhové čáry
i>yla zvolena za jednotku měr délky a zove se metre. Kostka desáté Části metru slove litre. Váha litru čisté
vody v největší hustotě její zove se kilogram, z čehož tisící díl, čili gramme byl zvole i za jednotku váhy. —
Kásobenci těchto měr a vah postupuji dle soustavy desítinné a užívá se k naznačení jich slov řeckvch deka [10]
heklo [100], kilo [1000] a myria [10.000], kdežto děleuí jich na menši díly dle soustavy desítinné jmenuje 6e dle
latinských slov deci [10]. centi [100] a milli [1,000.]
<ä.élls:3r (j odxLotľhzoi Metra.)

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

Palce
Míle
Střevíce
Yardy
Fathomy
0.03937 ..
0.0010936
0.0005468
.. 0.0900006
0.003281
0.39371
..
0.0109363
0.0 54682
.. 0 0000062
0.032809
3.93708 ..
0.0546816
0.1093633
.. 0.0)00621
0.328090
39.37079 ..
1.0986331
0.54681 5
.. 0.0006214
8.280989
393.70790 ..
5.4681653
.. 0.0012138
10 9363306
32.809892
54.6816528
3937.0790) ..
..
0.0621382
109.3633056
328.(89917
39370.79000 ..
546.8165278
.. 0.0213824
3280.899167
1093.6330556
393707. 90000
..
..
5468.1652778
.. 0.2138242
32808.991667
.. 10036 3305556
ZÆ£r3r oToj exxxti, IC 06 tic OV é , (joâ-XLOtlzob Xiitre.)
Čtver. pal.
Čtv. stř.
Rovnâ 89
Bušle
Galony
Pinty
Millilitre, neo cubic centi- /
0,06103
0,0)02201
0,0000275
0,00176
0,009035
mètre............
f
Centilitre, 10 cubic do..........
0,0002751
0,61027
0,0022510
0,01761
0,000353
Décilitre, 100 cubic do............
0,0027512
6,10271
0,(220097
0,17608
0,00353i
Litre, neb cubic Décimètre..
0,0275121
61,02705
0,2200967
0,035317
1,76077
Décalitre, neb Centisiére....
0,2751208
2,20 96 i8
616,27052
17,60773
0,353166
Hectolitre, neb Decistére...6102,70515
2,7512085
22,0096677
176,07731
3,531658
Kilolitre.neb Stère,neb c.inét
27.512'’84'i
61027,05152
.. 221,0968767
.. 1760,77311
35,316581
Myrialitre, or Décasténe ....
.. 275,1208459
610270,51519
. 22.0,9667675
353,165807
.. 17607,73114
-vcLlx^r, (j ed-xtotlca.

Rovná se
Milligramme........................
Cent) gramme.........................
Décigramme........................
Gramme................................
Décngrainme........................
Hectogr amine.......................
Kilogranime..........................
Myriagramme......................

Grány
Centn.—112 1b.
Troyské unce
Avoirdupois 1b
0,01543
0,000000)
0,0010022
0.000032
9,15432
0,0000002
0,000322
0,0000220
0,0 ‘00020
1,513’1
0,0092205
0,003315
15,43235
0,0000197
0, 032151
0,9032016
154,32349
0,0001968
0,0220462
0. 321507
1543,23488
0,0'19684
0,2204621
3,215 »73
15432.34880
0,0196841
2,2146213
32,15’‘727
154323, 48800
0,1968412
22,0462124
331,507267
ILZCíary plociry, čtvercové (jcčLxxotka Are.)
Čtv. palce
Čtv. roody
Čtv. yardy
Čtv. perches
Rovná se
Centiare, neb čtv. métre ....
0,0n09885
10,764299 ..
1,196 *>83
0, 0395383
Are, neb 100 čtv metrů..........
0,(‘988457
1076,42)914 ..
11'», 603326
3,953°299
Hectare,neb 10,000 čtv. metrů 107643,993419 .. 11960,332602
9,8845724
.. 395,3828959

Tuny—20 cent.
0,0000000
0,000000)
0,0(100001
0,00000:0
0,0000098
(•,0009984
0,9009842
0,0098421

Čtv. akr.
0,0002471
0,· 247114
2,4711431

Tabulka na přenášení francouzských měr a vah na anglické.
Mctrv na vardv Ki,omctry na '
Litry ™
y
y mi.e a yardy, galony a kvarty.
1
m
y
k
m
y
1
kv
tr
1
1.094
J
0 1094
1
0 0,880
2
2.187
2
1
427
2
0 1,761
3
3,281
31 1521
3
0 2,641
4
4.374
4
2 855
4
0 3,521
5
5468
5
3 18
5
1 0,402
6
6,562
6
3 1282
6
1 1,282
7
7,655
7
4 615
7
1 2,163
8
8,749
8
4 1709
8
1 3,043
9
9,843
U
5 1043
9
1 3, 923
2
10
10,936
.0
6 376
10
0,804
20
21,873
Í0 12 753
20
4 1,608
30
32 809
.'10 18 1129
30
6 2,412
40
43,745
40 24 1505
40
8 3.215
50
54.682
50 31
122
50
11 0,019
60
65,618
60 37 498
60
13 0,823
70
76,55-/
70 43 874
70
15 1,627
80
87,491
80 49 1251
80
17 2,431
90
98,427
90 55 1627
90
19 3,235
100
109,363 100 62 2'3
100
22 0,019
200
218,727 200 124 487
200
44 0,077
300
328 090 300 186 730
300
66 0,116
400
437,453 400 248 973
400
88 0,155
500
546,816 500 310 1217
500 110 0,191

Hektolitry na
kvarty a bušle.

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

kv
0
0
1
1
1
9
*>
2
3
3
6
10
13
17
20
24
27
30
34
68
101
137
171

b
2,751
5,502
0,254
3,005
5,756
0,507
3,258
6,010
0.761
3.512
7,024
2, 536
6,0-18
1,560
5,072
0. 585
4,097
7,609
3,121
6,242
1,362
4.4<3
7,604

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

c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
3
5
7
9

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

1b
2
4
6
8
11
13
15
17
19
22
16
10
4
26
20
14
3
2
24
20
17
13
10

n
3’4
6*4
9?X
13
0’4
3/a
7
10’4
13%
0%
1*4
2%
3
4%
5*4
6
0%
7
15
6
14
5

Ilectary na
akry roody a poly.

h

a
1
2
2
4
3
7
4
9
12
5
6
14
7
17
19
8
22
9
24
10
49
20
74
30
98
40
50 123
60 148
70 172
80 197
90 222
100 247
200 *94
300 741
400 988
500 1235

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

P
35
31
26
22
17
12
8
3
38
34
28
21
15

9

3
37
38
24
18
37
15
31
11

FRESIDENTI SPOTENÝCH STÁTV A1ÆERIKT.
Problâseni neodvislosti 4.éerv’ce 1776 Gen. Andrew Jackson.......... 1829 a 1833
Gen. Washington................... 1789
a1793
Martin Van Buren..............
..1837
John Adams............. ........................... 1797 Gen.Wil H Harrison (zem.4. dub.)1841
Thomas Jefferson................... 1801
a1805
John Tyler (zvolen za místopres.) 1841
James Madison.......................1809
a1813
James Knox Polk............................... 1845
James Monroe........................ 1817
a1821
i Gen. Z. Taylor (zemř. 9. t e. ’ce ’50) 1849
John Quincy Adams..........................1825 I Μ. Fillmore (zvolen za místopre3.)1850

Gen. Franklin Pierce......................... 1858
.James Buchanan................................. 1857
A. Lincoln (zavr. 14.dub.’65) 1861 11865
A. Johnson (zvolen za mißtopres.) 1865
Gen. Uly^sesß 8. Grant____ 18o9al873
Rutherford B. Hayes........................... 1877
Gen. James A. Garfield, zvolen....1881

a, ‘véüxy. 4^

-Ä-xigrlicfeé ei americké
Míra délky.

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

1

1 m inuta

1 stnpefl

m in u t .................................................... =
stupflů ...................................... .......... =
stupflů .................................................. =
k v a d ra n ty ........................................... =

60
60
30
90
4

.

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

Míra tekutin (Fluid measure).
1 tek u té (fluid) drachm ě
1 uncí [ouncej
u n c í ............................................... = 1 pint
p in tů ............................................. = 1 gallonů
4 g ills ............................................... = 1p in t
2 p in ty ............................................. = 1 quart
4 q u a rty ........................................... = 1 gallon
36 g a 'lo n n ........................................ = 1 sud [bařrcl]
54 gallonů ........................................ = 1 hogsliead piva [1% sudu]
46 gallonů ........................................ = 1 hogshead vína
Míra úhelná, Angular measure·
m inim a ..................... .................. =
drachem ...................................... =

Ctv. míle m á 640 akrů neb

60
8
20
8

10
4
102.400 6400 2.560

40
160

10.890
1 210
43.560
4.840
.......... 3,097.600

[č tirů d ].... 1,568.160

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

Rood

Čtvercová míra povrchu.

24

palců stop yardů
pólů řetězů rudy
Ctv. [square] stopa
144 ...................................................................
Čtv. y a rd ...............
1.296
9 ........ : ..........................................
Čtv. rod, pole,perch 39 204
2724
304 ................................
Čtv. ře tě z ............... 627 264
4.365
484
16 .................

Palce stopy yardy pólů řet. furl
__
Dlah, palm,.............
3
____
Pěsť, hand,.............
4
.....
.....
...
Stopa, foot,.............
12
.__
__
Yard..........................
36
3
Rod, pole,perch
__
198
16%
5%
. ··
Řetěz, chain............
79C
66
4
22
FurloDg..................... 7.920 660
220
40 "ió
Mile............................ .63.360 5.280 1.760
320
80 *8

1

ilom.

franc.
Němec,
zem ěp.
míle.
R uská
versta.
R akou 
ská
m íle.

Angl.
statut.
míle.
1

Angl. statut, míle
Angl. zeměp. míle
Ki'ometr franc....
Něm. zeměp. míle
Ruská versta_____
Rakouská mile....

1,000
1.153
0, 621
4.610
0,663
4.714

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

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

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

1,508
1,7.8
0,937
6,953
1,000
7.112

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

=
=
=
=

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

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

kvarty....................................................
gallony..................................................
pecky...................................................
husle.....................................................
pytlů.....................................................
bušlů................. :.................................

= j gallon
= 1 peck
= 1 buši
— 1 pvtel (sack)
= 1 chaldron
= Čt\rť (Quarter.)

Lékárnická váha (Apothecaries’ weights.)
20 gránů, grains......................... = 1 scruple
3 scruple.....................................= 1 drachm =60 gránů
8 drachm....................................= 1 unce (ounce)=480 gr.
12 unci.......................................... = 1 libra (pound) =576) gr
Surové léčivé látky kupují se dle váhy avoir dn pois.

Obecná váha—Avoir du pois (čti: evrdepoiz.)
27J-6
16
16
8
14
i8
4
20

zrna (grains).. =
drachem............ =
uncí................... =
liber.................. =
liber.................. =
liber.................. =
čtvrtě................... =
centnýřů........... =

1 drachma
1 unce
1 libra
1 kámen (stone) řeznický
1 kámen kouařský
1 čtvrť (qr.)
1 centnýř (Hundredweight, cwt.]
1 tona.

Zlatá váha, Troy weight.

Míle anglické a jiné evropské.
— *1) ·
<gg

Zvláštní míry délky.
12 čárek, lines.........................
...=1 palec, iucb
3 palce,.................................
=1 dlah, palm
4 palce....................
=1 pěsť. hand
krok vojenský [pace].......... .............................. =2 stopy,6 pal.
krok zeměměřičský...........................................=5 stop
sáh [fathom]........................................................=6 stop
lano, cable.......................................................... =240 yardů
stupeh (degree)................................................. =605’6 míle,
aneb 6 ' plaveckých uzlů neb zeměpisných mil,
liga (league)........................................................=3 mí.e.

0.212
0.245
0,132
0,978
0,141
1,000

3 1-6 zrn.....................................................
24 zrna.......................................................
20 penny weights...................................
12 uncí.......................................................

= 1 cara1
= 1 pennyweight
= 1 unce
= 1 libra.

Míra času, Measure of Time.
63 vteřin· (Seconds)............................. = 1 minuta (minute)
60 minut....................... . ...................... = 1 hodina
24 hodiny............................................. = 1 don
7 dni..................................................... = 1 týden
30 dní..................................................... = 1 měsíc
12 měsíců 365 dni.·.............................. = 1 rok
366 dni................................................... = 1 přestupný rok.

Žádkist ta viera êtenâHra tatemdláře fietate.
Poněvadž jest to velmi důležito pro náš národní život v Americe, abychom všichni Čechové a
Moravané, kde jaký jest, nechali o sobě věděti, naučili se jeden druhého vzájemně znáti a pěstovali
tak duchovní vzájemnost mezi sebou, jakož abychom sdělovali si veřejně ze svých zkušeností a utr
pení 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 pa
mátku po sobě, čímž se zároveň 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 ročnících kalendáře tohoto nižádná zmínka se nestala, aby nám posýlali pilně popisy svých osad nove zakládaných neb dříve už založených, kde Češi tvoří nějakou
část’ osadní, aby nám vypsali, kdo první se v místě tom usadil a kdy, jaké obtíže měli k překonání,
jaké nesnáze a zkušenosti musel každý snášeti, nežli se domohl samostatného postavení svého, jaké
mu se teď těší, jak se v národním životě mezi nimi pracuje, zdali dítky mají nějakou příležitost se
vzdčlávati 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 zvelebení národního smýšlení mezi nimi zapotřebí. —
Nemusí se nikdo báti, že nedovede správně všechno vypsati, neb každý dopis i sebe chybnější bude
náležitě opraven a upraven, aby se k celku hodil. Doufáme, že nás bude každý krajan v této těžké
a zdlouhavé práci podporovat!, kterou podnikáme jen ku povznesení národnosti, ku zvěčnění pa
mátky všech našich pilných a věrných národovců a ku postavení hojných příkladů pro naše dítky,
aby se naučily znáti zkušenosti otců a neměly příčiny se styděti za ně. ale mohly se časem svým jimi
pochlubit! a snažil se. aby jim sloužili ke cti.
Vydavatelstvo.

NOVOROČNÍ PROLOG, o
DLE VAJANSKÉHO ZČEŠTÍL J. R. JIČÍNSKÝ.

Minulosť.

Já ulétla jsem lidstvu křídlem rychlým!
a přece nad ním vznáším se a trvám!
Mně minulostí zovou . . . při mém skonu,
ač andělem šumí krck můj, šumí do dnes,
a každá chvilka, každý dech jest mojím,
i kdy náhle odzní, odvěje a ztichne.
13 udoucnosť.

Já tajná budoucnost' jsem, málo povím,
.a to jen v obrazích a fantasiích;
nač mnoho práti, lid mně neuvěří,
a kdyby věřil mír neměl by nikdy!
Minulosť.

Ty’s temná, těžký závoj tvář ti halí,
já bílá, jasná jako zory ráno.
Budoucnosť.

Na tebe těžké mlhy spočinuly.
Ty’s krátkozraká, zábudlivá, jemná
jakmile jde řeč o starých časech!
Tvůj závoj bílý, ale mnoho skrývá.
Tvůj zrak jasný, ale mnoho přezře:
i zásluh těžkou daň, i boly bojovníků,
co zápasili za ideu krásy,
za pokrok lidstva, za svobodu sladkou,
za slávu i lesk národního bytí.
Ty’s velmi stranná, sestro, velkých vidíš
lesk korun, tyranu zlaté vyšíváni,
chuďasů těch nedbáš, jen slyšíš bujné křiky
těch, co se dovedou v před dráti směle,
leč pověz, zjev nám jména oněch tichých,
co padli bez reptání v širém poli,
za bratry kladouce mladý, krásný život?
Aj, stranná jsi ty, sestro moje milá,
podplatná zlatém, hřmotem a silou!
Minulosť.

Ku pravdě spěju, učím, napomínám;
ty ale strašíš, úzkosť rozesýváš
a tajíš, co by mohlo prospět lidem!
.Závistná!
Budoucnost·.

Když zatajuji, k štěstí napomáhám,
co k spáse slouží, ráda odhaluji.
Minulosť.

Můj obraz krásný: barvy na něm hoří,
a v dáli oko hledí v perspektivu.
Jak rostlo lidstvo, jako v tuhém boji
národy vlnou ohromnou se valí,
jak mramorem světí Partenona
typanon, slaví dlátem Phidiasa,
tak nepřítel vše zase zničil
a barbary rozbitý je Akropolis!
Jak řecká sláva v poli Marathona
až k nebi vyšla světlojasně,
tak zas později k zemi klesla.
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Jak dým valím tu slávu k nebi,
hrom bitvy zahlaholí hned rázem
a v prach se zvali muž i velký.
Tak učím, milá národy i vůdce
tak dávám příklad, varuji a slavím!
Budoucnost',

Ach, a kdož přijímá tvoje naučení?
tisíckrát vidím chybu jednu,
po tisíckráte, samou, tutéž,
leč poslyš, sestro moje vážná slova:
(Odhalí poněkud závoj h tváře)

Já zase vidím moře slz a krve
a slyším otřas země, miliony
bodáků v ježka mění zeměkouli,
řev děl a dupot kopyt v děsnou hudbu
mísí se, matky trnou v tichých koutech,
nevěsta lká, ku bělostné hrudi
soudruha tiskne — chuďas osiřela!
Noc děsná, hrozná tyranu, vše zuří, sténá:
Pryč s okovy, tu i .onde lid již volá!
(Poodkryje závoj.)

A na východě rázem vysvit pásek
rudého světla! On se šíří, šíří,
on zdobí zlatém okraj děsných mraků!
A jako orli, rázem blesky letí,
a polibkem vroucím celují ty hory,
i rozdělí se přímo dolinami!
(Závoj zase padne nu její tvář.)

Zas mlha, oko závoj šedý halí.
Dosť vám to drazí — zjev se Přítomnosti!
Přítomnost.
(Zjeví se a stojí mezi oběma.)

Tu ruka pravá (podá ji Minulosti) a tu
ruka levá! (Budoucnosti.)
Tak mezi vámi měním se a zkrsám,
a věčně hynu a věčně se rodím,
a věčně tyran uji, chválím, mizím letím!
Já přítomnost jsem! Jen já bídným lidem
oslazuji žití, umožňuji radost,
těžké boly umírňuji minulostí,
zaháním černou úzkosť budoucnosti!
O, povězte si s Faustem: Ostaň, ostaň,
tys tak pěkná, blažíš, duši, těšíš,
i věstíš blahé, milé nové štěstí!
Ve mne tak mnoho síly, mnoho krásy! .. .
(K Minulosti:)

Můj balsám hojí, sestro, twje rány,
a mírní
sestro obávání!
Dnes dělím roky — tvůj již. také prchl
a tvůj zas mladým letem k nám tu spěje.
t

(Bije 12 hodin.)

O, kéž by šťastná byla moje vláda,
a sladký byl by šumot- mého křídla,
a donesl v ráz Slovanům všem světlo,
by s Faustem mohli zvolat, ó chvíle,
ty’s tak krásná: Zůstaň, milá zůstaň.

VYKRMOVÁNÍ DRŮBEŽE,
^OJPISTJJK «T. DĽMEK.

Levné a rychlé vykrmování drůbeže rek. kde by předloženou potravu beze,
dobře se vyplácí. A" mnohých krajinách všeho znepokojování druhou drůbeží po
a zemích jsou i zvláštní družstva a spolky žila, načež opět se vypustí, by volně dle
k účelu tomu sestouplé, které tímto spů- libosti procházeti se mohla.
sobem hledí do měst potřebnou vykrme
Ve tří až čtyřech nedělích, jsou kuřata
nou drůbež dodávati a hojně z odvětví dostatečně vykrmen a.
tohoto těžiti.
Tímto spůsobem možno i větší drůbež
Při vykrmování drůbeže nesmí se jen vykrmovati, jen že to nebývá nikdy tak
k tomu pracovat i, by se hojně masa dosá snadné, poněvadž to nejen mnohem déle
hlo, ale aby maso i chutné bylo. Drůbež, trvá, ale i výsledky nebývají tak uspoko
která červy ve zvláštních jamách ze za- jivé; proto je mnohem výhodnější vykr
hnívajícího masa vyvinutými krmena bývá, mování ve zvláštních posadách.
vyplozuje nechutné maso.
Drůbež venku asi dvě neděle lépe
K vykrmování volme kusy masité, krmená bývá tělnatá a potom snáze ztuční
které dobře hlídány byly, neboť příliš což
*
se asi v dvanácti dnech snadno prohubené neodmění práci naši; drůbež může I vede.
se vykrmovati, když již úplně dospěla a
Nejpohodlnější vykrmování drůbeže
vyvinuta jest, aneb když v posledním je to, kde kusy dle rodu roztříděny ve
tomto stupni vyvinutosti se nalézá.
zvláštních oddílech pro sebe v ohrádkách
Kuřata nevyvinutá nesmějí se zavírati držíme.
v posady, nýbrž jen na svobodě dobrým
Rozumí se samo sebou, že nejen čistota
zrním: kukuřicí, pohankou atd. několikráte drůbeže v potravě a nádobí, než i nej
denně krmiti, jinak by si zasteskla a zhu přísnější pořádek ve všem býti musí, má-li
beněla.
vykrmení se zdaří ti.
Nejlevnější a nejvýdatnější krmivo k
Aby po celý rok vykrmené drůbeže
vykrmování všeliké drůbeže jest roztluče s dostatek bylo, třeba na jaře vykrmovati
ný, rozmačkaný oves. Tím však nemíní kuřata, která se pozdě na zimu vylíhla,
me obyčejnou mouku ovesnou aneb krupi v létě pak dávají se na krmník kuřata,
ci z ovsa, nýbrž celé rozemleté zrno bez která v lednu a v únoru, na podzim pak
vyloučení jakéhokoli dílu jeho.
krmí se ta, která v březnu a dubnu a v
Tímto spůsobem rozemletý oves možno zimě ta, která na jaře se vylíhla.
K vykrmování upravují se v chráněné,
velmi prospěšně míchati soškami pro
teplé
místnosti posady jedna vedle druhé;
snými, jakož i vařenými, rozdrolenými
zemáky; krmení takové vydá půldruhé- zadek a stěny jsou prkené, spodek a pře
kráte tolik co do výživnosti, užitku než dek laťový. Latěmi může kuře hlavu
stejné množství jiné píce aneb mouky prostrčit! a předložený pokrm pojídati.
Má-li se vykrmení zdařiti, musí v ka
samé.
ždém oddělení jen jednoho rodu kousky
Při hledění drůbeže dôležito i to, že se I býti, ale tak, by na sebe neviděly; místmá s krmením hned z rána při rozední vá i nost pak, v které vykrmování se provádí,
li i zač í ti.
! musí býti suchá a spíše tmavá nežli příliš
Drůbež vykrmuje se též uvařenými i světlá.
a rozšťouchanými zemáky, kterým mouka
Do každého oddělení nechť vždy jen
s otrubami přidána byla. Mimo zemáky stejně, řekl bych takřka jedním dnem
možno jí dávati na drobno rozsekanou nové obyvatelstvo přichází, neb nový pří
řepu.
chozí osamocený znepokojuje kusy, které
l
po
delší čas již vykrmovány byly, čímž
Kuřata, která vykrmovat! se mají, nechť
|
škodu
béřeme.
se vpouští ve zvláštní ohrádku neb dvo
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Různé druhy drůbeže se nestejné vykr chceme-li vsak ještě tučnějších kousku
mují, tak na příklad kuře s vysokými dosíci, krmí a nacpávají se kuřata zvláště
nohami špatněji se krmí nežli kuře s upravenými nudlemi (jako husy šiškami),
krátkými nohami, širokým tělem a krát jen že se tím drůbež týrá, ba jí též nebez
pečno bývá.
kým krkem.
Nudle upravují se z kukuřicové, ječné
Rozumí se samo sebou, že jen nejzdra
vější kusy na krmník postaviti smíme, neb ovesné mouky.
kusy chorobám náchylné neb již ochuraKdyby drůbež na krmník daná pravi
vělé nehodí se k tomu.
delně potravu poskytovanou nestravovaV posadu zavřená drůbež krmí se s po la, tu třeba bud’ vyčkati, až vytráví, a
čátku tři- až čtyrykráte denně zrním, aby poznovu zkoušeti, možno-li ji dále krmihojně masa nasadila a se vyvinula, načež ti, aneb kousek takový, masitý-li je, za
pak pozvolna mletým ovsem, moukou žit říznout!.
nou atd., které mlékem neb vodou v těsto
Drůbež k zabití určená nesmí aspoň
se upraví, a vždy čerstvé v malých dáv dvanáct hodin před tím potravu dostati,
kách drůbeži se předkládá.
aby náležitě vytrávila, poněvadž nestráve
Těstu takovému, aby drůbeži tím spíše ná píce snadno se rozkládá a často i maso
chutnalo, možno přidati i chlebový kvásek zkazí.
by bylo navinulé (nákyslé).
Vykrmené drůbeži podřezává se krk
Před každým novým krmením musí se
žlábky náležitě vyčistiti, aby v žádné
skulině a štěrbině potraviny zbylé nezakysávaly a drůbeži škodlivými býti ne
mohly.
Od jednoho krmení k druhému musí
býti předložená píce nejen vyjedená, ale
i z trávená, dříve nesmí se nová píce před
ložití.
Výhod no jest krmi ti v menších pře
stávkách a menšími dávkami potravy, ale
vždy musí velmi přísně čas dodržán býti.
Drůbež krmí se od časného rána několi
kráte za den ba kolikráte i v noci v urči
tých dobách.
v
Cím sušší píce, tím více potřebuje
vykrmovaná drůbež nápoje, kdežto naopak
čím vlhčí tím méně. Drůbež na krmník
postavena napájí se mlékem neb vodou,
ale tak, aby sama po své chuti a libosti
napojiti se mohla.
Takto hleděná a krmená drůbež hodí
se nejdéle ve dvou nedělích pro kuchyni,

(žíly krční) pod zobákem, aneb hrdlo
(chřtán) se přeřízne; rozumí se samo se
bou, že při zabíjení musí se dbáti, aby
zvíře rychle dodělalo a příliš sebou ne
mlátilo, proto držíme je za nohy hlavou
dolů, aby krev spíše stuhnouti a vytéci
mohla, čímž i bělost? a chuť masa podmí
něna je.

Jakmile to provedeno a drůbež více
nekrvácí, hned se vykuchá, by maso od
střev nelibou chuť a zápach nedostalo.
V krajinách, kde drůbežnictví pokročilo,
vyčistí se vykuchané zvíře a vnitřek jeho
vystele se pijavým papírem, by maso před
ovětráním chráněno bylo.
Před vykucháním, dokud zabitá drůbež
ještě teplá je, musí se oškubati, ale pozor
ně a pozvolna, by jemná kůžička se nepo
trhala.
Oškubavání v rozličných krajinách se
různě provádí, dle toho musíme si věc zaříditi, bychom i choutce kupců na trhu
vyhovovali.

ober c*llc lcifhtfafjlid)e nn^ bewährte Slnwetfung,
au| kie vortheill)aftefte unb fiijmaďíjaftcfte 2Irt
unb ^aftenfpetfen. jegíidjer (Gattung «n lodjeii, 311 baden unb einjntnadjen; mannigfaltige Sederbiffen uoit 9Jíel)l unb Óbft, (Singefotteneg u. f. ro.
jujubereiten; Xafeíu nad) bet iieueften ?lrt ju beden; nebft öielen anbereu itüfj
*
lidjen, in ber Haushaltung oft unentbehrlichen Sachen. 3Son SRagbaleua
9iettig.—llitgebunben $1.00, gebuitben $1.60.

Knihy, jenž nabízí na prodej A. Geringer, 150 záp. 12. ulice, Chicago, III.
jsou následující:
Amor naším služebníkem, aneb: jak možno

xalíbiti se všem ženštinám a získati si jich
přízeň.
Cena 15ct.
Album. Sbírka nápisů do pamětní knihy od
F. A. Hory.
Cena 30ct‘.
Albrecht z Valdšteina, slavný vojevůdce a tři
cetiletá válka. Se zvláštním ohledem na
Čechy líčí P. J. Šulc. S obrázkem,59 strá
nek.
Cena 15ct.
Antonín a Anninka. Povídka pro dospělejší
mládež. Z liolandskóho přeložil Frant.
Tesař, 90 str.
Cena 20ct.
Almanach na oslavu trvání 251etého trvání
Akadem.-Čtenářského Spolku pražského,
1849-1874.
Cena 80ct.
Amoroso. Básně J. Červenky.
Cena 50ct.
Americké právo. Sbírka zákonů a výkladů v
právních pro osadníky česko-americké
zvláště důležitých. Třetí vydání od Karla
Jonáše.
Cena 75ct.
Album výtečných povídek českých i přelože
ných; 8 sešitů v snížené ceně
$2.00.
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.
Šulc. 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.
Básně samouka Fr. Chládka.
Cena 50ct.
Benjamin Franklin, výborný občan a proslulý
státník americký. Obrázek dějepisný pro
mládež i 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.
Ballady a romance od J. Nerudy.
30ct.
Básně Vác. Bol. Nebeského Vázaná
30ct.
Bursovní spekulant. Román od Alex. DeLavergue. Dva díly v obálce zavěšené 30ct.
Česká kuchařka a hospodyně. Stručné a snad
no pochopitelné navedení k připravování
chutných jídel všeho druhu, jež hodí se
zvláště pro kruhy občanské. Sepsala Lud
mila Dobrovolná. Cena vázané s poštovní
zásylkou
§1.50
Český gratulant. Sbírka přání k novému roku,
k jmeninám ak narozeninám,mládeži čes.slovanské. Nové vázané vydání
40ct.
Čestmír, aneb: Dobrá pověst jest nad zlato.
Povídka pro dospělejší mládež od Frant.
Tesaře 71 str.
Cena 15ct.

n staré vlasti památného léta
1885. S četnými vyobrazeními. Upomínkou
Cechům v Americe jakož i v českých ze
mích. Cena velké 8 o 44 stránkách 40ct.
Čechův příchod. Básefi Julia Zyyera. Váza
ná
v 45ct.
Čerkbs a jiné básně od Svatopluka Čecha.
Vázaná
35ct.
Český bQsko, dokonalý umělec kouzelnický.
Prodává se za
15ct.
Črty Litevské. Nap. Ed. Jelínek. Cena 80ct.
Domácí kuchařka od Magdaleny Dobr. Rettignvé, čili: Snadno pochopitelné a prozkou
mané poučení, kterak se masité i postní
pokrmy všeho druhu nejchutnějším spůsobem vaří, pekou a zadělávají atd. 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 atd. V pěkné veselé a okaté
vazbě
.
65ct.
Dějiny národů slovanských v přehledu synchronistickém se stručným obrazem jich osvě
ty, literatury a umění a 30 genealogickými
tabulkami panovnických rodů slovanských.
Sestavil V Křížek.
Cena $1.40
Dějiny konfiskaci v Čechách po roku 1618. Dle
pramenů sepsal Tom. V. Bílek. Dvě části
obsahující 1470 stran velké osmerky. Cena
snížená
$5.00
Dekameron od Giovanni Boccacia. Sto poví
dek. Z italštiny přel. G.F. Karafiát. $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.
Dvě povídky od Aloise Jiráska.
Cena 80ct.
Dějiny Vlastenské války roku 1812 od Bogdanoviče. Tři díly v jednu knihu pevně svá
zané v snížené ceně
$4 00.
Divadelní ochotník. Dosud vyšlo 221 svazků.
Jednotlivý svaz, prodává se poštou za 30ct.
Divadelní bibliotéka. Dosud vyšlo 179 svazků
a tím přestala vycházeti. Jednotlivý sva
zek prodává se poštou za
25ct.
Encyklika a syllabus otce sv. Pia IX. a Ency
klika syjlabus Syna nové doby. Podává
Alfons Šťastný.
Cena 20ct.
Evropa. Báseň od Svat Čecha. Vázaná 35ct.
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Fuust. Báseíí od M. Lenaua překladem J. J.

Staííkovského.
Cena 80ct.
Griselda. Povídka veršem od Julia Zeyera.
Vázaná
50ct.
Hlavy mucenníků bělohorských. Historická upomínka od Bolí. Molnara.
Cena lOct.
Hospodářský klíc. Ctení o nej hlavnějších zá
kladech uměni hospodářského založeného
na vědách přírodních. Ku prospěchu pol
ních hospodářů sepsil Filip St. Kodým,
364 str. váz.
Cena §1.25.
Hodný strýc. Povídka mravoučná pro mládež
i dospělé. Vzděl.J.T-ý, 52 str. Cena 15ct.
Hus Jan. Historicko-romantický obraz od
Karla Ilerloše. (Vydáním Pokroku Zá
padu.)
Cena 50ct.
Hrady, zámky a tvrze české od prof. Sedláč
ka. [Ilustrují Karel a Ad. Liebscherové,
V. Brechler a V. Král. Díl I. Chrudim
sko, 40 archů a 160 vyobrazení, nevázaný
§6.00. Díl II. Hradecko. 44 archů. 245 vy
obrazení, nevázaný *6.75. Díl III. Budě
jovicko. 48 archů. 267 vyobrazení nevázaný
$7.50. Díl IV. Jindřicho-Hradecko a Tá
borsko, 58 archů. 440 vyobrazení, neváza
ný $9.50.
Hus a Betlém. Paměti někdejší kaple Betlém
ské v Starém Městě pražském od K. Ha
velky s vyobrazením kaple Betlémské lOct.
Jagelloni v Čechách. Obrázek z dějin českých.
Pro mládež i .dospělé.
Cena 15ct.
Jiří Washington, statečný bojovník za svobo
du Spojených Států amerických. Obrázek
dějepisný.
Cena 15ct.
Ježíš a jeho poměr ku křesťanství. Pojednání
od Alfonse Šťastného.
Cena 50ct.
Junácké a milostné písně národa Bulharské
ho.
Cena 80ct.
Jak táhla mračna. Báseíí od Jaroslava Vrch
lického.
Cena $1.00.
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 zásylkou.
$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 nevá
zané
80ct.
Krčma. Román od Emila Zoly. S i Ilustrace
mi od francouzských umělců. Cena §1.60.
Květy. Obrázkové listy pro zábavu a poučení
s časovými rozhledy. Jeden ročník obsa
huje 12 sešitů po 8 arších a prodává se v
snížené ceně po $5.00. Máme na skladě
ročníky: 1882,1883, 1884, 1885. Odporučujeme zvláště pro knihovny a spolky.

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 jednoho z historiků na
šich již roku 1862 pronesená a zajisté se
čtenářům naším zavděčíme, podáme-li jim
životopis tohoto velikána našeho, sepsaný
Karlem 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 po
štou $3.75.
Kronika práce, osvěty, průmyslu a nálezův.
S četnými vyobrazeními v dřevo-, kovo- i
ocelorytu. Dle nejlepších pramenů vzdě
lali Jiljí V, Jahn a Mart. Pokorný. Celé
dílo obsahuje 4 díly a cena vázáných 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.
Chemická zdělávání surovin atd. atd.
Komuna pařížská. Stručné vypsání událostí
sběhnuvších se v paměti hodném hnutí
lidu pařížského roku 1871 a i těch, které
je bezprostředně předcházely. Na základě
různých pramenů, zvláště dle díla. Lissagarayova líčí L. J. Palda. Cena zavěšené
v obálce
25ct.
Komoří Lasman. Román od E. Flygaré-Karlenové. 480 stran.
Cena 40ct.
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
sylkou
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 Bzofoviě. Román ze života polských židů
od E. Orzeszkové. S obrázky dle Andriollilio.
Cena 80ct.
Mrtvá země. Pověst’ ve verši od Rud. Pokor
ného. Vázaná
35ct.
Mistra Jana Husí sebrané spisy české z nej
starších známých pramenů, k vydání upra
vil Karel Jaromír Erben ve 3 dílech velké
osmerky. I. díl obsahuje 479 str., II díl 440
a IIT. díl 346 str. Cena nevázaných. $7.50.
Karel Havlíček Borovský.
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JfuZtí domácí kuchařka od Magdaleny Dobr. Osvěta, listy pro rozhled v umění, vědě a po
litice, redakcí a vydáním Václava Vlčka.
Rettigové. Nevázaná
25ct.
Malá nová česká kuchařka od Frant. IlansgirNa skladě nalézají se ročníky 1881, 1882 a
gové. Cena vázané v plátně
65ct.
1883 a prodává se jeden ročník nevázaný
v
snížené ceně za *4.00.
Vázaný o $1.25
Malý zvěrolékař, aneb: Dobytčí lékařství. Ná
více.
O
důležitosti
a
působení
Osvěty se
vod snadno srozumitelný, jak lze poznati
vyslovilo
veškeré
ča-opisectvo
české
velmi
a léčiti nemoci domácích zvířat. Sepsal
zhusta,
vždy
jednomyslně
provázejíc
každé
Dr. V. Kaper.
Cena 45ct.
jednotlivé její číslo hojnou pochvalou.
Mapa království českého od WagneraCena 40ct.
Také u obecenstva Osvěty na mnohých
Nový slovník jazyka českého i německého dle
místech došla nevšední přízně a proto
Šumavského, Jungmanna, Meyera a jiných
směle možno odporu čiti dílo toto.
sestavil Josef Rank. Dva díly a každý o
sobě pevně a okrasně svázán. Cena obou Povídky Malostranské od Jana Nerudy. Cena
nevázané $1.25. Odporuču jí se samy.
dílů
$7.50.
Nejnovější tajemník lásky a dvorný společník. Persekuce Hory Kutné po bitvě bělohorské.
Historický příspěvek k událostem doby té.
Velmi důležité navedení pro mladé lidi
Sepsal P. T. Veselský, 140 stran velké
obojího pohlaví, jak se chovati ve společ
osmerky.
Cena $1.25.
nosti. zároveň hojná sbírka milostných
dopisu pro všeliké případy, společenské Panství Táborské a bývalé poměry jeho pod
hry, zábavy atd. Vzdělal T. S. Cena 30ct.
daných. Sepsal Fr. Aug. Slavík, 150 stran
velké 8 za
$1.25.
Naučení o živlech, jejich moci a vlastnostech,
od F. S. Kodýrna, ve dvou dílech. Díl I. Průvodce dívky a budoucí hospodyně od Frant.
obsahuje 343 str. a jedná o obecných vlast
Ilansgirgové. S vyobrazením za
50ct.
nostech těles, hýbo- a tíhozpytu. II. díl Porotní soud Karla Havlíčka Borovského 15ct.
obsahuje 775 stran a pojednává o zvuku, Praktické zápisky pro řemeslníka a hospodáře,
světle, teple, magnetech a mluně. S čet
vůbec živnostníka. Cena $2.00. Obsah:
nými obrázky. Cena *1.25, s poštou $1.40.
Barvení. Bengálské ohně. Bílení. Bron
Vázané oba díly v jednu knihu pevně a
zování. Čistění skvrn, Drahokamy stro
vkusně $2.00, s poštou Í2.20.
jené. Glasury. Inkoust. Klížení. Kovy.
Nezabudky. Dar naším pannám 152 stránek
Kůže. Tmelování či kytování atd. atd.
dvanáctky. Cena $1.00. Obsah: O pohlaví Průvodce po království českém. Se 12 mapami
ženském. O zdraví. O zevnějšku. O domá
a plány ve 2 dílech vázaný
$3.50.
cím a ženském zaměstnání. O kráse du Planetár úplný, nejnovější pro mužské i žen
ševní a tělesní atd. atd.
ské pohlaví.
Cena lOct.
Napoleon Z., císař francouzský. Životopisný Poučení jak muže dívka v krátkém čase státi
obrázek.
Cena 15ct.
se nevěstou a manželkou.
Cena 15ct.
Na dívčím kameni. Básefí od Otokara Mokré Památník Sokola Pražského Krásná vazba
ho. Vázaná
30ct.
plátěná zlatém okrášlená. Cena $1.25, se
Nová sbírka veršovaných prací od Svatopluka
zásylkou $1.50. Cena to velmi levná.
Čecha.
Cena *1.00.
Přítel zvířat. Vybrané povídky, bájky a básně
Nerudovy Keuilletony. Celkem vyšly 4 díly a
ze života zvířat pro hodné dítky. Vzdělal
P. J. Šulc. y
Cena 15ct
jsou v snížené ceně nevázané za
*4.50,
Pestré
květy.
Českoslovanské
mládeži
podává
Národu. Báseň o Irmě vypravuje N. Otokar
Paroubek.
Cena 75ct.
Jan Ježek, 78 str.
Cena 20ct.
Na prahu života. Báseň Svatopluka Orlické Petr Veliký. Obrázek z dějin ruských. Pro
ho.
e
Cena 25ct.
mládež i dospělé nakreslil J. T—ý. 64 strá
Noveletty starší i novější 1864-1881 od Otokara
nek.
Cena 15ct.
Jedličky.
Cena 80ct. Preciosa, spanilé děvče cikánské. Obrázek ze
Noc na jezeře bularském. Román od E.Flygaré
života španělského. Nakreslil J. T—ý, 48
Karlenové. 1320 str. ve 3 dílech. Cena *1.50.
stránek.
Cena 15ct.
O spasení po smrti. Pojednání od Alfonse Přeludy. Báseň od K. Lengera. Vázaná 30ct.
Šťastného.
Cena 25ct. Píseň o činu. Zpívá Frant. Procházka. 35ct.
O mravnosti rozumové. Úvaha od Alfonse Poslední Rusalka. Báseň od Karla Lengera.
Šťastného.
Cena 20ct.
Vázaná
35ct.
Oldřich a Božena, idylla od Adolfa Ileyduka. Poustevník na skále Svatojanské. Román od
Vázaná
40ct.
E. Flygaré-Karlénové; 760 stran ve 3 dí
Obchodní dům v mořských skaliskách. Román
lech.
Cena 75ct.
od E. Flygaré-Karlenové. 1606 stran ve 3 Poesie Italská nové doby 1782—1882 od Jar.
Vrchlického.
Cena $1.50,
dílech.
Cena *1.50.
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Pravda. Báchorka veršem a drobné básně od

Svat. Čecha; s podobiznou.
Cena 75ct.
Pravá pomoc v těhotenství, při porodu, v šesti
nedělích a při ženských nemocecli Sbírka
užitečných pravidel a naučení pro pohlaví
ženské. Ku prospěchu pomocnic ku porodu
jakož i bedlivých matek sepsal Dr. Č. Kří
žek. Se 49 vyobrazeními. Vázaná skvostně
a pevně
$2.50.
Počátkové věd. Díl I. První uvedení ve vědy
přírodní. Díl II. Chemie. Díl III. Fysika.
Všechny tři díly za
$1.10.
Poslední Táborita, aneb: Čechy v patnáctém
století. Ilistoricko-romantický obraz od
Karla Herloše. (Vydáním Pokroku Zá
padu.)
Cena 75ct.
Pohádky přímořské. Vypravuje Dr. Siegfried
Kapper.
Cena 25ct.
Poznejme se. J. S. Turgeněva básně v prose.
Překlad Jos. Penížka
Cena 20ct.
Panenská věz. Román od E. Flygaré-Karlenové, 780 stran.
Cena $1.00.
Pavel Vernyng. Román od E. Flygaré-Karlenové. 460 stran.
Cena 75ct.
Poručník. Román od E. Flygaré-Karlenové.
726 stran.
Cena 75ct.
Paříž. Cestopisný úryvek od Karla Adámka.
Cena 75ct.
Prvopočátečně vyučováni poetům od Jos. Vlka
Dvě části za
$1.20.
Rokoko. Povídka nap. Jul. Zeyer. Cena 15ct.
Rozmarné čtení. Sbírka povídek od Josefa
Holečka.
Cena 80ct.
Sylvestriády. Sbírka deklamací delších i krat
ších, besedních čtení, žertů a půlnočních
scén k zabavám sylvestrovým, masopustním a besedním od Emila Trnky. Cena
vázané $1.80, s poštou $1.90.
Sedm let v jižní Africe. Sepsal Dr. Emil Ho
lub. Příhody, výzkumy a lovy na cestách
jeho od polí diamantových až k řece
Zambezi. Dva díly, 298 vyobrazení a 1124
str. Cena obou dílů nevázaných
$7.00.
Snář. T. Lenormandové, světoznámé věštky
ně. Výklad více než 200 snů pro ty, které
vykládání snů zajímá, zároveň s čísly, jenž
mohou se sázeti do loterie.
Cena 20ct.
Sbírka nejnovějších receptů z oboru vinařství,
octářství, pivovárnictví a j. Obsahuje přes
350 nových receptů, jak snadno a lacino
lze vyráběti víno, likéry, pivo, lisované
droždí, mýdla, voňavky a mnohé jiné uži
tečné a potřebné věci. Vzdělal V. K.
Cena 80ct.
Sebrané spisy Josefa Kaj. Tyla; 13 svazků v
obálce zavěšených prodá se v snížené ceně
za $9.00. Vázané v 7 knihách $14.00.
Selské balady. Básně od Jaroslava Vrchlické
ho. Vázaná
35ct.

Výbor z národního a umě
lého básnictva slovanského v českých
překladech. Sestavil Fr. Vymazal. 80ct.
Spisy Bohdana Jelínka veršem i prosou.
Cena 80ct.
Sny májové. Báseň od Frant. Vlád. Krcha.
Cena 75ct.
Spojené obce Sev.-Americké. (U. S. of N. America.) Líčí Dr. Jan Palacký.
Cena 60ct.
Šibřinky. Sbírka nej novějších, sylvestrových
i besedních her, výstupů, deklamací, písní
a žertů. Sestavil Damian Mišpulka. Vyšly
dosud 4 sbírky a cena jedné jest
80ct.
Tři povídky od Karla Lengera.
Cena 75ct.
Tajnosti New-Yorské. New York ve dne a v
noci. Román od George Lipparda 992 str.
Prodává se nevázaný v ceně
$1.00.
Třešně. Humoristická povídka veršem od
Lad. Quise.
Cena 35ct.
Umění v krátkém čase získati nevěstu dle
přání, s penězi nebo bez nich. Cena 15ct.
Umělá pradlena. Navedení jak prádlo všeho
druhu,jakož i látky vlněné, hedvábné s
prospěchem práti a vůbec upravovati se
mají. Vzdělala Milada Podhajská, 76 strá
nek.
Cena 50ct.
Všeobecný počtář pro školu i dům, obchod i
průmysl. Sepsal Josef Barcal. Snížená
cena se zásýlkou
65ct.
Války Husitské v Čechách. Obrázek z dějin
vlastenských. Nakreslil J. T—ý, 56 str.
S obrázkem.
Cena 15ct.
Vilém Telí, bojovník za svobodu Švýcarska.
Dějepisná povídka od P. J. Š. 56 stránek.
S obrázkem.
■
Cena 15ct.
Ve stínu lípy. Báseíí od Svatopluka Čecha.
Vázaná
35ct.
Vlašťovičky. Selanka od Elišky Krásnohorské.
Vázaná
30ct.
Všední život. Báseíí od K. Lengera. Váza
ná
30ct.
Zlatý král. (Přemysl Otokar II.
Obrázek z
dějin vlastenských, jejž pro mládež i do
spělé nakreslil P. J. Š. S obrázkem, 56
stránek.
Cena 15ct.
Z let probuzení. Cena 50ct. «Obsah: Paměti a
korespondence Bohuslavy Rajské. Listy
Fr. Lad. Čelakovského a Bohuslavy Rajské
z let 1844-1845. Vzájemné dopisy Antonie
Čelakovské a Boženy Němcové 1844-1849.
Zpěvy lidu Srbského.
Cena 80ct.
Záviš. Báseň od Fr. Chalupy. Vázaná 35ct.
Zpěvy knížecí. Báseň od Fr. Kvapila. 35ct.
Ze života. Báseň od J. V. Sládka.
40ct.
Žizka Jan. Ilistoricko-romantický obraz od
Karla Herloše. (Vydáním Pokroku Zá
padu.)
Cena 50ct.
Žena ve společnosti lidské, zvláště v Anglii a
Americe. Sepsal Karel Jonáš. Cena 50ct.

Slovanská voesie.

ozvaní ku předplacení na časopisy
P
Denní list „Svornost4’
který přináší každý den všechny noviny celého světa pro každého, kdo sleduje politiku, za
hraniční neb domácí, události ve společnosti, novinky v práci, obchodu, průmyslu, v trzích
a vše, co se zajímavého děje ve vlasti. O těch nejdůležitějších otázkách běžných přináší
články rozborné a obšírnější a sice ve smyslu nestranném, nesloužíc straně žádné, aby ne
směla pravdu pověděti, jak ji myslí, nýbrž pamatuje vždy na službu lidu celému bez rozdílu
stran a na službu národnosti naší, v jejíž udržení a pokrok věří. V říjnu 1887 „Svornost”
dokončila
dvanáctileté své pnsolbení.
kteréžto spojeno bylo s největšími obtížemi, oběťmi a přemáháním překážek, kteréž někdy
hromadily se tak silně, že hrozily mladý stromek utlačiti, nežli ovoce jakého by ještě při
nesl. Jest to zkušenost veliká za těch dvanáct roků a „Svornost” se snaží, jak jen pomě
ry hmotné dovolují, aby vyčerpávajíc zkušenosti ty, sloužila co největšímu kruhu čtenářů
svých svědomitě a věrně, nestranně a poctivě, o čemž ji pilní čtenáři svědectví vydávají.
„Svornost” s nedělním listem „Duch Času” stojí na celý rok v předplacení $7.50, na čtvrt
roku $2, na měsíc 70ctu., kteréž si může dopřáti jistě každý obchodník, řemeslník a občan,
který bydlí na blízku pošty, aby každý den list si odebírati mohl. V každém hostinci
českém na venkově, a v každé veřejné místnosti, kde se Čechové schází, měla by býti a
bude jistě všude vítána.

Týdenník „Amerikán“
skončil dvanáctý ročník svého trvání a zalíbil se v českých osadách po celém venkově ve
lice, poněvadž jest jeho péčí posloužiti co nejvíce venkovským osadám česko-slovanským
poskytnutím jim všech novin, zvláště politických, jakých nižádný týdenník v takové hoj
nosti neskýtá, a poskytuje také hojně zábavy ve své části zábavné, vychází ve tvaru, aby
se mohl svázati za rok a vydá pak pěknou velkou knihu, neboť každé jednotlivé jeho číslo
čítá 32 stránky, tak že za rok čítá kniha 1664 stránek vesměs čtení užitečného a nového.
Jeho nestranně politické zprávy slouží stejně občanům republikánským i demokratickým a
nestranný občan si může z něho vybrati to, co nejlepšího u které strany nalezne,
aby pak se mohl v politice říditi rozumně dle přesvědčení svého a nikoli slepě dle předpisu
té které strany. Přehledy obchodní každý týden a přehledy trhové, zvláště trhu chicag
ského pro celý západ důležitého jsou jeho zvláštností a z Evropy podává také hojnost zpráv
zvláště pak z vlasti Čech a Moravy. Předplatné na „Amerikána” obnáší ročně *2.50, půlletně $1.30 a každý, kdo předplatí se nejméně na půl roku, jest oprávněn obdržeti co pré
mium spis nějaký buď bez doplatku neb s nepatrným doplatkem na poštovné skoro jen.
Taktéž předplatitel může dostávati nedělní list „Duch Času” za polovičné předplatné na
celý rok, totiž za $1.00.

Nedělní list „Duch Času“
v pěkné nové zvětšené úpravě jest věnpván hlavně svobodomyslnosti a zábavě, pěstování
zábavných a žertovných povídek, vtipů a popěvků domácích i z vlasti pochodících.
Upozorňujeme zvláště, že letošní ročník učiní v dokonalosti značný krok ku předu přináše
ním vypsání všeobecné války ve stránkách upravené s četnými vyobrazeními, kterýmž
podrobným vypsáním poslouží se velice všem občanům americkým, kteří s podrobnostmi
těmi velice zajímavými ještě seznámeni nejsou. Bude to jediné dílo podobného druhu v
českém jazyku a vzácné velice. „Duch Ča^u” stojí na rok *2.00.
Kdo předplácí se na
„Svornost”, dostává jej zdarma a kdo předplácí se na „Amerikán”, dostává jej za polovinu
totiž $1.00 ročně.
Objednávky všech těchto časopisů dějtež se pod adresou:
August Geriuger, 150 záp. 12. ulice, Chicago, 111.

„Zlatá Praha”

„Světozor“

časopis pro zábavu a poučení vydávaný za spolu
působení nej přednějších spisovatelů a malířů
našich.
ROČNÍK V.

nejstarší pouční a zábavný časopis obrázko
vý nastoupil v prosinci minulého roku
ROČNÍK XXII.

,,Zlatá Praha" nastoupí 1. lednem 1888 pátý
ročník a může vykázat! se výsledkem skvělým co
do obsahu literárního i obrázkového. Ve čtyřech
minulých ročnících zastoupení jsou přední spiso
vatelé a umělci naši. Přebohatý obsah minulých
ročníků jest nám doporučením nejlepším. Toť
uznáno všeobecně.

„Zlatá Praha” vyniká tou měrou, že obrazy ze
„Zlaté Prahy” i v daleké cizině jsou hledány.
Obrazy „Zlaté Prahy” uveřejňují nej přednější
zahraničné listy illustrované ve Francii, Anglii.
Španělsku, Itálii, Rusku, Německu i v Americe.
„Zlatá Praha” přináší nejvíce prací původních
a díky našim pp. umělcům může slíbiti i na rok
tento řady výtečných prací již hotových, k uve
řejnění připravených.
„Zlatá Praha” těší se slušnému rozšíření po
všech vlastech, avšak náklad na vydávání jest
tak ohromný, že jen veliký počet odběratelů může
nahradí ti nesmírné vydaje tyto.
Račtež všem svým známým ..Zlatou Pra
hu” k odebírání doporučiti, račtež ve vlastenec
kých rodinách našich k předplacení „Zlaté
Prahy” vybízeti, račtež dobrotivě ve spolcích,
besedách a hostincích k tomu působiti, aby na
místě listů cizích, odebírali ,,Zlatou Prahu”.
Rozšiřovati skutečně dobrý podnik, jakým bez
odporu je „Zlatá Praha” jest záslužné a vlaste
necké.

První sešit zašle se každému začátkem měsíce
ledna 1888 na požádání za lOctů. poštovní a celní
náhrady na udanou adresu. Předplatné pro celý
rok obnáší $5.00 a na půl roku $2.50.

ÉTČaSj/měnová né ocvoopioi^

Světozor přinesl v minulém roce přes 700
nejkrásnějších a nej zdařilejších vyobrazení
českých, slovanských i světových umělců,
v části slovesné pak podal celou knihovnu
výtečných prací nej lepších spisovatelů čes
kých, vše to za nízké poměrně předplatné,
počítáme-li přesně objem a formát, jakož
i rozsah a vnitřní cenu podané látky sloves
né a obrázkové.

Předplatné „Světozora” pro celý rok jest
$5.50 na půl roku $2.75. Na kratší dobu
předplatné nelze při jmou ti.
První sešit zašle se každému koncem mě
síce prosince 1887, když zašle poštovné a
celní náhradu 10 centů.

„Módní Svět“
Obrázkový časopis pro dámy, vychází dva"
krátě za měsíc. Celoroční předplatné $4.00
a na půl roku $2.

,,Módní svět” jest velmi užitečný pro ka
ždou domácnost a zvláště pro dámy, které
se zabývají domácím šitím, háčkováním a
pletením.

pžeSpíatiti u Mavnrfio j,e3na-
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150 West lížth Sti-eet.

ČESKO MORAVSKÁ KRONIKA.
SEPSAL KAR. VLÁD. ZAP.

Ozdobená jest více jak 400 vyobrazení
mi dle původních výkresův Petra Maixnera, Ant. Kbniga, Jos. Sclieivla a jiných
umělců vlasteneckých. Celé dílo obsahuje
4 díly velkého čtvercového formátu a jest
rozděleno následovně: Díl I. obsahuje pr
vopočátky až do roku 1306, kdy Václav
III. od zákeřníků zabit v Olomouci. Ob
sahuje více jak 200 vyobrazení, jest vázán
v plátně, zlatém ozdobeným a cena jest
$7.50, poštou $8.00.
Díl II. obsahuje hnutí a zmatky v
Čechách až do Jana Luxenburského od
roku 1306 a končí válkou Husitskou a krá
lem Sigmuntem roku 1437. Vyobrazení
se nalézá v tomto dílu 121. Cena vázané
ho $9.50, poštou $10.00.
Díl III. započíná rokem 1437 král Al
brecht a bezvládí a končí rokem 1526
králem Ludvíkem. Díl tento obsahuje 54
vyobrazení. Cena vázaného $7.50, se zásylkou $8.00.
Díl IV. započíná rokem 1526 panová
ním Ferdinanda I. a končí rokem 1621
panování Ferdinanda II. Díl tento obsa
huje 98 vyobrazení a prodává se vázaný
za $9.50, se zasylkou $10.00.
Celé dílo najednou odkoupené prodá se
ve snížené ceně za $30.00 bez zásylky.

v sudech neb láhvích dováží

a prodává ve velkém

179 & 181 Illinois Street,

CHICAGO,

-

-

ILLINOIS.

Prodává též i jiná dovážená piva, Ale,

Porter a piva domácí.

Dvacet českých písní pro housle
s průvodem piana od J.Pauknera. Cena $ 1.
Obsah: Měla jsem chlapce—Kde domov
můj — Obročák—Furiant—Když tě vidím
— Sil jsem proso—Polka—Husitská—Rá
da, ráda—Otče, otče náš—Když jsem plela
len - Polka—Co pak myslíš—Už mou mi
(JUSTICE OF THE PEACE.)
lou—Sousedská—Moravo, Moravo—Kdy
by mně to pán bůh dal—Já nechci žádné
ho—Kudy, kudy cestička—Když měsíček.
České národní písně pro piano
uspořádané od J. Kouly. Dosud vyšly dvě
čísla a prodávají se za $1.00. Obsahují: jiliomp? roli Randolph a lanal ulice
Pějme písně liboplyné—Kde domov můj
—Kde vlast je má?—Kde můj je kraj,
kde máje vlast?—O vlasti má, ty krásná
ÓUíkCcmS Čive·.,
země—Za dnů mladosti—Zpěv a píseň
milujem—Tam kde věnčí modré hory —
Hej Slované—Nechť velebí Vlach své
ráje—Moravo, Moravo—Přicházím přímo CHICAGO,
ILLINOIS.
z Moravy—V Čechách tamjá jsem zrozena
—Vlasť! jaké to sladké jméno — Ještě na
Josef Cliott,
těch našich horách—Tážete se, proč jsem
Slovan—Svornost jeta mocná páska.
český písař.

^SMÍRČÍ SOUDCEM

PARNÍ TISKÁRNU
všech prací knihových i drobných.
Dále odporučuje
svůj hojně zásobený

ANT. WILIMOVSKY
— vyrábí všech druhů —

Továrna a ofíice nalézá se

Chicago, Illinois.

v čísle 589 Blue Island Avenue,

Cenníky zašle každému ochotně na požádání a zboží zasýlá se rychle a
dle úmluvy. Za jakost výrobku, svého ručí.

Ctěným krajanům!
Chtíce závod náš co nejvíce rodákům našim na venkově
bydlícím oznámiti předkládáme následující výhody při hodin
kách amerických a sice: 3 unce Silverin s Elgin Waldham
neb Springfield strojem $6.75. Ty samé samonatahovací $8.50.
Pravé stříbrné hodinky 2 unce těžké $10. Při objednávce
pište přejete-li si hodinky kryté neb otevřené rytinou zdobené
(engraved) o 50c. více Všechny tyto hodinky jsou továrnou
i námi zaručené, že drží přesný čas. Po obdržení ceny zašleme
je všady bez další doplátky. Za spolehlivost obchodu našeho
ručí dlouholetá dobrá pověst. — Odznaky pro všecky české
spolky v Americe. Veškeré zlatnické a hodinářské zboží na
skladě ve výběru největším. Adresa naše jest:

\V. J. WÍŠA, 127 W. lStli St.
CHICAGO, ZXjXj.

RYCHLÉ PAROLODÉ.
Krátká pomorská cesta devítidenní mezi Břemen a New Yorkem.
Každou.

Každou

sobotu a středu
z; —

BREMEN
NEW-YORK!

sobotu a středu
— z;

UND

Bremen.

Ne A Yorku.

CJlivalaě známé ryclilé parolodě

ALLER, TRAVÉ,

SAALE,

EMS?

EIDER,

WERRA,

FULDA, ELKE·

Brémy leží pro cestující velmi příhodně a z Brém mohou se veškerá města v Německu,
v Rakousku, v Švýcarsku snadno dosíci. Rychlé parolodě Sevcro-Německého Lloydu jsou
se zvláštním zřetelem ku cestujícím v mezipalubí a druhé kajutě stavěny, mají vysoké pa
lubí, výtečnou ventilaci a znamenitou obsluhu.

Jg©“ VÍCE JAK 1,750,000 CESTUJÍCÍCH “W
dopravili jsme osob přes moře jistě a dobře po parnících Severo-Nčmcckého Lloydu.
0 ceny a další vysvětleni obraťte se na

OELRICHS & CO.,
2 Bowling Green, New York.

neb na hlavni západní jednatelé

H. Clausenius & Co.,
2 j. Clark ulice, Chicago, 111.

.

-

-

VOPIČKA^KUBÍN,
2Iľľ

veřejní notáři

207 West Twelfth Street,

CHÍCAGO, ILLINOIS.

Obstarávají spolehlivě a správně

Vymáhání dědictví v Čechách, na Moravě v Rakousku a Německu.
Pí^cplav pres HanaIbTirg a Brómy.
r

,
peníz do E'1'0''·

než posta.

DoJ/tyv
' '

ohni a i»i »’'°V

/

peněz.

Obstaráváme prodeje a koupě majetků. Zkoumání abstraktů a veš
keré notářské práce 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.

