Ročník XIII. Oena 50 oentiä..

1890

školní knihy pro školy česko-americké vždy na skladě.

TUZ TZElZFZFZEZRSOIISr

(Naproti Česko-Národnímu Hřbitovu.)

sochař a majitel závodu,

vyrábí a staví veškerá nráce hřbitovní z mramoru , žuly a vápence:

, ohrady^
jlližsíoll.
ost dovoluje mi
rnit, že veškeré
r svědomitě a ku
Lzníků vyřízeny,
věnuje zvláštní
ilecké provedení,
rsí neb podobizion) neb jiné so·
íť navštíví moji
e vzorky a mo
dely aneb mi laskavě dopište.—Upozorňuji ct. krajany na venkově,
že zasílám práce do každého státu a každý učiní dobře, když mi
dopíše a přesvědčí se o ceně. Práce než zaslána jest opatrně bed
něna a dodána na dráhu bezplatně. Pište jakou práci si přejete a
mnoholi peněz chcete vynaložit; zašlu Vám vzorky a ceny. Dosta
nete práci vkusnou, s nápisem správně Českým a ne zkomoleným,
jakž jinak nemůže být, když je cizinci proveden.
Hledám jednatele v každém místě kde jsou Češi hojně usazení.

Veškeré dopisy adresujte:

ľEnľRJkľLJT. HESS,
Irving Park, 111.

AMERIKÁN

na rok 1890

S 58 obrázky vážného i žertovného obsahu.

Chicago, Illinois.
Slo&e-m a

£Luc^

150

124/6. Street*
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Přehled roku 1890.—Postní dni.—Zatmění slunce a měsíce.. .
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V obyčejném roce 1890 čítá se:
stvoření světa dle počtu židovského 5650
stvoření světa dle Calvisiusa— —5839
shoření Jerusalema........................ - - -1820
zavedení kalendáře Juliánskélio..........1935
zavedení kalendáře gregoriánského— 308
zavedení kalendáře opraveného........... 190
vynalezení prachu a střeliva................ 510
vynalezení knihtiskařství........ ............ 450

od objevení Ameriky.................................. 398
od vynalezení dalekohledu........ ............... 281
od uzavření míru westfalského................441
od prohlášení samostatnosti Spoj Států--114
od vynalezení parostojů..... ......................192
od zavedení elektromagnet, telegrafu....... 53
Opravený kalendář zaveden ve Spojených
Státech 21. zářím 1853, kde poručeno bylo
místo 1. září psáti a čítati 21. září.

Letopisiiá znamení a čísla.
Nedělní písmeno....................................... E.
Zlaté číslo.................................................... 10
Epakta........................................................ IX.
Sluneční kruh..............................................23

Římský počet............................................... 3
Juliánský letopočet................................ 6603
Židovský letopočet............................ 5650-1
Mohamedánský.................................. 1307-8

F*oIiyt>livé a stálé svátky.

Sv. tří králů............
.................. 6. ledna Velikonoční neděle_______
.6. dubna
Neděle Septuagesima..............
2. února Na nebevstoupení Páně_______________ 15.května
Neděle Sexagesima.............................. 9. února Svatodušní neděle___________________ 25.května
Neděle Quinquagesima...................... 16. února Neděle sv. Trojice............
1. června
Úterek masopustní_________
.18. února
Popeleční středa.................... -.......... 19. února Božího Těla------------- -------- ------- .5. června
Květná neděle............................
30. března Všeobecné posv. chrámů.............. __19. října
Zelený čtvrtek................................... 3. dubna První adventní neděle............... 30 listopadu
Velký pátek.......... ............................ 4. dubna Vánoce--------------- --------------- _.26. prosince
JPostní dni.

26. března
28. května

1
2

3
4

---.17. září
17. prosince

Čtyry roční ot>dot>í.

Jaro počíná 20. břez. v 10 hod. 25 m. ráno.
Léto počíná 21. června v 6 h. 39 m. ráno.
Podzim počíná 22. září v 9 h 6 m. večer.
Zima počíná 21. pros, ve 3 h. 18 ni. večer.

Trvá
Trvá
Trvá
Trvá

88
92
93
89

dní
dní
dní
dní

a
a
a
a

19
20
14
18

hodiny 7
hodin 14
hodin 27
hodin 12

min.'
min. úhrnem
min. 365 duí
min..

r^reliled roku 1S9O.
Masopust trvá od 7. ledna do 18. února, | Konec postu dne 5. dubna a trvá 45 dní.
tedy 6 týdnů. Začátek postu 19. února. | Mezi vánocemi a masop. nedělí jest 53 dní.

Zatmění slunce a měsíce.
Roku 1890 přihodí se trojí zatmění,
dvojí sluneční, jedno na měsíci a jedno
přiblížení se měsíce.

1. Přiblížení měsíce udá se dne 3.
července o 1. hodině 36 min. ráno a bude
viditelné ve Washingtonu.
2.

Kruhovité zatmění slunce dne 17.

června bude neviditelné ve Washingtonu,
ale v Asii, Evropě i Africe.
3. Částečné zatmění měsíce 26. listo
padu, neviditelné ve Washingtonu, ale
v Asii a na pacifickém oceánu.
r

4. Úplné zatmění slunce dne 11. pro
since nebude viditelné ve Washingtonu,
ale na jižním pólu a v Austrálii.
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SVÁTKY A JMÉNA

Dni a týdny.
Protestantů.

Katolíků.

1 Středa
2 Čtvrtek
3 Pátek
4 Sobota

N

w
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o -CÖ <o
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Nový rok

7 25 4 44 2 38

Mak aria
Jenovefy
Tita bisk.

Ábela a Seta
Enoch a
Isabel ly

7 25 4 45 3 37
7 25 4 46 4 33
7 25\4 46 5 35

Délka dne 9 hodin 22 minut.

Telesfora

Siineona

Sv. Tří Králů

Zjevení Páně

Luciana
Erhard a
Basiliše
Agatona
Hygiana

Raimunda
Erhard a
Marcial a
Pavla Poust.
Matildy

První neděle po Zjevení Páně.

Proba
12 Neděle
13 Pondělí Leonta
Firmina
14 Úterý
Pavla poust.
15 Středa
16 Čtvrtek Marcela P.
Antonína poust.
17 Pátek
18 Sobota Prisky
Jména Ježíše
19 Neděle
20 Pondělí Fab. a Šebest.
Anežky
21 Úterý
Vine, a Anast.
22 Středa
Čtvrtek
Zasnoub.
P. M.
23
Timotea
24 Pátek
25 Sobota Obr. Pavla
Třetí neděle po Zjevení Páně.

Polykarpa
Jana Zlatoust.
Karla Vel.
Františka Sal.
Martiny p.
Petra Nol.

7
7
7
7
áÉ 7
aJ 7
7

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

47 6 31
48 vy cli.
49 6 14
50 7 14
51 8 15
52 9 16
53 10 20

Délka dne 9 hodin 31 minut.

Reinbolda
[lil aria
Felixa
Maura
Marcela
Antonína poust.
Prisky

Druhá neděle po Zjevení Páně.

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

CD
CL C
·« 3

Nový rok

Zjevení Páně.

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

slunce

31
Východ

JANUARY
Znamení
mésíc e

LEDEN

ťc

7
7
7
7
7
7
7

23 4
23 4
22 4
22 4
22 4
21 5
21 5

XSr
xö*'

té**

1*

7
7
7
7
7
7
7

21 5
20 5
20 5
19 5
18 5
17 5
16 5

2
3
5
6
7
8
9

6 6
záp.
5 33
6 54
8 6
9 18
10 20

Délka dne 9 hodin 56 minut.

Polykarpa
Jana Zlatoúst.
Karla Vel.
Valeria
Adelgundy
Virgila

fit

7
7
7
7
7
7

15 5
14 5
13 5
13 5
12 5
11 5

JDoniiičlá povětrnost. ·
Od 1. do 4. stude
no ; 5. a 6. sníh; od
7. do 10. velmi stu
deno; 11. obleva, 12.
déšť; od 13. do 15.
opět velmi studeno;
16. a 17. ostrá zima,
kluzko od 18. až do
20; mírná zima; od
21. do 26. každého
dne sněživo; od 27.
do 29. déšť; 30. a 31.
studeno.

54 11 13
56 ráno Dne přibývá od 9
hodin 19 minut do
57 12 19 10 hodin, 6 minut.
58 1 18
59 2 35 Žid. kalendář.
(5650) 1. leden jest
0 3 42 9. Tebeth (4. mésic
o 29 dnech);22.1eden
1 4 59 jest 1. Šebat (5.mě-

Délka dne 9 hodin 41 minut.

bary
Fab. a Šebest.
Anežky
Vincence
Emerana
Timotea
Obr. Pavla

Úplněk dne 6. o
12. hod. 40 min.
ráno.
/fT Poslední čtvrt
dne 14. v 1 hod.
36 minut ráno.
(íAík Nový měsíc 20.
o 6. hod. 52 m.
večer.
"Cn První čtvrt dne
27. o 3. hod. 20
večer.

11
12
13
14
16
17

11 26
ráno
12 31
1 32
2 29
3 28

síc o 30 dnech.)

ľorelxadla.
Je-li teplo v lednu
sahá bída ke dnu.
Pakli leden mokrý
bývá, jisté vina nedolívá.
Za mlhavým le
dnem plíží mokré
jaro.
V lednu-li hrom
se ozývá, očekávali
lze hojnost vína.
Je-li teplý loden,
z korce mandel je
den.
Na nový rok obIcpičí krok, na Tři
krále o skok dále,na
hromnice o hodinu
více.
Jaké počasí je kte
rý· den od vánoční
ho Božího hodu do
Tří králů, takové
bude každý mésíc v
roce.
Jména Ježíš, ke
kamnům nejblíž.

UMĚNÍ, jak v krátkém čase získati nevěstu dle práni, s penězi neb bez nich
Prak
tický a bezpečný návod i věrný, potřebný rádce pro jinochy všech stavů, kteří se chtějí
ženiti. Cena knihy té jest pouze 15c.

LEDEN.
Vydání.
$

ct.

07 nnhřDhnính řOPÍ Pr0 r&zné Stavy a veky s připojením řečí ku pojmenování dítka, od
JI půlil uUlllull luul Jos. Kaldy. Cena v ohybné plátěné vazbé 55ctů.

UNOR

l|Sobota

Ignáci a

Hromníc
2 Neděle
3 Pondělí Blažeje
Veroniky
4 Úterý
ft* Středa
Agaty
5
Čtvrtek
Doroty
6
7 Pátek
Romualda
8 Sobota Jana z Μ.

Očist. Marie

Blažeje
Veroniky
Agaty
Doroty
Reinharda
v
Šalamouna
Apolonie
Skolastiky
Evroziny
Eulalie
Kastora
Valentina
Faustina

Ju liany
Šimona
Masopustni
Popeleční
Eleuthera
Elenory

Juliany
Konstancie
Masopustni
Popeleční
Eu ch árie
Eleonory

Washingtonu

Wasliingtona

Eberharda
Matěje ap.
Valburgy
Alexandra
Leandra
Romana

7
7
7
7
7
7
7

95
85
75
65
55
35
25

m ě s íc e

od

ii
Vý c

a západ

slunce

19 5 16
21 5 56
22 vých.
23 6 8
24 7 14
25 8 12
27 9 11

7
Ä 7
6
6
6
6
6

15
05
59 5
57 5
56 5
55 5
54 5

6
6
6
6
6
6
6

52 5
51 5
49 5
48 5
47 5
45 5
44 5

36
38
39
40
41
42
43

4 45
5 36
6 31
záp.
6 51
8 2
9 8

Délka dne 11 hodin 3 min.

Serenia
Matěje ap.
Valburgy
Lesky
Leandra
Romana

«

6
6
6
6
6
6

42 5
41 5
39 5
38 5
36 5
35 5

Čtvrti měsíce.
Úplněk dne 4. v
8 hod. 17 min.

Poslední čtvrt
dne 12. v 1 hod.
C
55 min. večer
ÄTÄ Novýměsíc dne
19. v 5 hod. 31
min. ráno.
První čtvrt dne
26. v 9 hod. 10 ra.
ráno.

Domnělá povětrnost.
Od 1. do 3. mim
ziinavo; od 4. do 7
mčnivo a deštivo;
od 8. do 11. pěkně:
od 12. do 14. vlhká
zima; od 15. do 17.
sněhová vánice, po
té opět velice stu
děno; 21. obleva; 22.
do 25. větrno a stu
deno; po té až do
konce studený déšť
a bouře.

28 10 11
29 11 17
30 ráno
32 12 22 Dne přibývá od 10
8 minut do 10
33 1 26 hodin,
hodin 15 minut.
34 2 41
35 3 47 Žid. kalendář.

Délka dne 10 hodin 44 min.

První neděle v postě.

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

«
«
«
«
á*
áí

.

Délka dne 10 hodin 27 minut.

Neděle Quinquagesima.

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

Západ

Délka dne 10 hodin 10 minut

Neděle Sexagesima.

Apolonie
9 Neděle
10 Pondělí Scholastiky
Eufroziny
11 Úterý
Eulalie
12 Středa
Čtvrtek
Jordana
13
Pátek
Pap. Valentina
14
Faustina
15 Sobota

H8|7 io|5 18| 4 27

Brigity

Neděle Septuagesima.

slunce

Protestantů.

Katolíků.

V ýchod

SVÁTKY A JMÉNA

hni a týdny

Znamení
měsíce

28

45 10 16
46 11 20
47 ráno
48 12 17
49 1 16
50 2 15

(5650) Dne 21. ún.
je první Adar (B.měsíc o 29 dnech).

ľoreltadla.
Únor bílý,pole sílí
Pakli se bouřkami
v únoru rohy býko
vi neviklají, nelze
se dobrého roku na
dití.
Když tě komár v
únoru za uchem zašimrá, poběhneš v
březnu jistě ke ka
mnům s ušima.
Větrové severní ku
konci února zvěstu
jí úrodný rok.
Nechce-li severní
vítr v únoru váti, v
dubnu se to musí
jistě státi.
Je-li v únoru zima
a sucho, bývá prý
horký srpen.
Tmavé hromnice,
sedláka radost, jasno-li ale, sněží ještě
dost.

čili: Povstání amerických osadníků proti Anglii. Se
Dle různých pramenů upravil Josef Čermák. Cena pouze 55c.
Amor naším služebníkem, aneb: Jak možno zalíbiti se všem ženštinám a získati si
jich přízeň. Cena 15c. u Aug. Geringera, 150 záp. 12. ul., Chicago, 111.
- Člověk a jeho poměr ku přírodě. II. vydání. Od Dr. V. Kapra. Cena této velice
užitečné knihy jest 50c. s poštovní zásýlkou 55ctů.
VÁLKA ZA NEODVISLOST,

36 zdařilými illlustracemi.
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UNOR
Příjem.

DOMÁCÍ ZÁPISKY.

Vydání.
ct.
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*
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1

obrázkový spis obsahující zábavné obrázky ze
Vyšly 3 sešity. Stojí všecky tři 65ctů., jednotlivý 22ctů.

SVATÁ BIBLÍ PRO ZASMÁNÍ jest

svátého písma starého zákona.

.1

Dni a týdny.

Katolíků.

1 Sobota

Albína

Druhá neděle v postě.

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

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

Protestantů.

Františky
40 mučedlníků
Konstant.
Řehoře p.
Rosiny p.
Matildy
Longi na

iBěluše

Heriberta
17 Pondělí Patricka
Eduarda
18 Úterý
Středa
Josefa
p.
19
Čtvrtek
Joachim a Sp.
20
Benedikta
21 Pátek
22 Sobota Oktavian a
Pátá neděle v postě.

23 Neděle
Otta
24 Pondělí Gabriela
Zvěst. P. Marie
25 Úterý
26 Středa
Haštala
27 Čtvrtek Ruperta
1
28 Pátek
Guntrama
29 Sobota Euötacha
Neděle květná.

ji

■o
®
° « °

*O
- ®
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>
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Délka dne 11 hodin 21 min.

Simplicia
Kunhuty
Kazimíra
Bedřicha
Fridolíny
Tomáše
Radka

Ä

6
6
6
6
áí 6
6
6

32 5
30 5
29 5
27 5
26 5
24 5
22 5

53 3 51
54 4 37
55 5 16
56 5 50
57 vých.
58 7 9
59 8 2

Délka dne 11 hodin 39 min.

Crhy a Strachoty
6 21 6
Alexandra
6 19 6
os
Dobromila
'KG' 6 18 6
Řehoře
6 16 6
Růženy
6 146
Matildy
6 13 6
Dluhoše
6 116

Čtvrtá neděle y postě.

16 Neděle

®
o
v>
»»
E

(6 33|5 52| 3 11

Třetí neděle v postě.

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

c
o
E
«
=
N

slunce

SVÁTKY Á JMÉNA.

V ýchod

V

31

0 9 9
1 10 15
2 11 25
3 ráno
4 12 35
5 1 38
7 2 46

Délka dne 11 hodin 59 min.

Jindřiše
Gertrudy
Edvarda
Josefa p.
Jací lim a
Benedikta
Oktaviana

>***■
11*

6 96
6 86
6 66
6 46
6 36
o 1 <;
5 59 6

8
9
10
11
12
13
14

3 34
4 24
5 0
5 38
záp.
6 44
7 57

Délka (lne 12 hodin 17 minut.

Udusá
Gabriela

5
5
5
5
5
5
5

Zvěst. P. Marie

Emanula
Ruprechta
Eustacha
Jecřicha

58 6
56 6
54 6
53 6
51 6
49 6
48 6

15 9 0
16 10 4
17 11 3
19 ráno
20 12 7
21 1 3
22 1 51

Délka dne 12 hodin 37 minut.

Čtvrti měsíce,
zřřx Úplněk dne 6. v
křy 1 hod. 51 minut
večer.
Poslední čtvrt,
dne 13. v 11 h. 8
C
minut večer.

/Qh Nový měsíc 20.
Qgp ve 4 hod. 5 min.
večer.
Vx První čtvrt dne
X7 28. ve 4 hod. 36
minut ráno.

TDoiiiiiělá, povětrnost.
Od 1. do 6. drsno,
studeno a nepříjemno; 7. sníh; od 8.
do 12. studené bouř
livé dny; 13., 14. mír
ně; 15. a 16. sněhové
chumelice; 17. bouřlivo; 20tého obleva;
21. déšť; od 22. až
24. mrazy; 25. a 26.
slunečno a teplo; od
27. až do konce vě
trné počasí.

Dne přibývá od 11
hodin 19 minut do
12 hodin 39 minut.

Žid. kalendář.
(5650) 5. března (13
Adar) jest půst Estheřin. dne 6. a 7.bř.
(14. a 15. Adar) jest
svátek Purim, 22.bř.
jest 1. Nisan (7. mě
síc o 30 dnech).

Tř*ořel<adla.
V březnu prach co
zlato a stříbro, ale
sníh bývá pro osení
jed.
Mnoho dešťů v
březnu přivádí hu
bené léto.
Mrzne-li v den
čtyřiceti mučední
ků, mrzne ještě po
čtyřicet noci.
Mrzne-li v den
sv. Gertrudy, trvá
zima ještě čtyřicet
dní.
Svítí-li slunce v
den zvěstování Pan
ny Marie, očekávati
lze úrodný· rok.
Březen bez vody,
duben bez trávy.
Kolik březnových
mlh, tolik červenco-

Březen, za kamna
vlezem; duben ještě
tam budemjmáj vy
ženeme kozy v háj.
VonDcmí clnmiílr ěnaVn onrrlinlró ien* obsahuje 30,000 slov českých s překladem anqlickým, i výslovnosti
Rdybolll MU Y lilií UUMlU dll^llblíj < k dostáni u Aug. Geringera, 150 záp. 12. ul., Chicago, III.

Kvirina
30 Neděle
31 Pondělí Kvidona

Zosina
Bohuvěra

&
&

5 46 6 23 2 33
5 45 6 24 3 17
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Tom. Paina s doplnky jeho ostatních spisů vybraných. Překladem
Cena výtisku v plátně vázaného poštou TOctň.

VĚK ROZUMU od

Fr. B. Zdrůbka.

•
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i| Úterý
2 Středa
3 Čtvrtek
4 Pátek
5 Sobota

Hugo bisk.
Frant. z P.
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota

Velký pátek
Bílá sobota

Ä

43 6
41 6
40 6
38 6
36 6

'

·

m ě s íc e

■

a západ

V ýchod

'

slunce

Západ

slunce

i

a*
áí

5
5
5
5
5

25 3 53
26 4 21
27 4 49
28 5 14
29 vých.

Hod Boží Velik.
Velikonoční

Alberta
Kleofáše
Ezechiel pr.
Lev p.
Julia

Albína
Demetria
Daniel
Lev
Juliu sa

První neděle po Velikonoci.

Hennenegilda
13 Neděle
Pondělí
Tiburcia
14
Teodora
15 Úterý
Kalixta
16 Středa
Čtvrtek
17
Rudolfa p.
Verne ra
18 Pátek
19 Sobota KrCscense
Drnliá neděle po Velikonoci.

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

Theodora
Theodosia
Zelený čtvrtek

Délka dne 12 hodin 55 minut.
Hod Boží Velik.
15 35|6 30 8 5
Velikonoční
5 33 6 31 9 17

Neděle Velikonoční.

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

Protestantů.

V ý c li o d

Katolíků.

měsíce

SVÍTKY A JMÉNA.
Dni a týdny.

Znamení

í

30

Sulpice
Anselma
Kaj etan a
Vojtěcha
Jiřího
Marka ev.
Kleta

Třetí neděle po Velikonoci.

5
5
5
5
5

32 6
30 6
28 6
27 6
25 6

32 10 21
33 11 33
34 ráno
35 12 41
36 1 28

Délka dne 13 hodin 13 minut.

Justin usa
Ctibora
Bohdara
Kalixta
Rudolfa
Vernuše
Emy

1^

-i*
lít*

5
5
5
5
5
5
5

24 6
22 6
21 6
19 6
18 6
16 6
15 6

37
38
39
40
41
43
44

&

5
5
5
5
5
5
5

13 6
12 6
10 6
96
76
66
56

2 15
3 6
3 39
4 6
4 41
5 10
záp

45 7 49
46 8 49
47 9 51
48 10 54
49 11 45
50 ráno
51 12 25

Délka dne 13 hodin 49 minut.

Pelhříma
27 Neděle Jaroslava
Vitála
28 Pondělí Vitalise
Petra mučenníka Sibily
29 Úterý
Kateřiny S.
Hildegardy
30 Středa

5 36
5 26
5- 1 6
4 59 6

52
53
54
55

1
1
2
2

®

Domnělá, povětrnost.
Drsné počasí bře
znové trvá až do 6.;
19. déšť; od 11. do
14. jasno; od 15. do
18. drsno a větrno;
19. až 22. deštivo;
23. až 25. drsné dny;
od 26. do konce te
plé jarní počasí.

Dne přibývá od 12
hodin 42 minut a ku
konci do 13 hodin.
56 minut.

Žid. kalendář.

Délka dne 13 hodin 32 minut.

Sulpice
Anselma
Sotera
Jiřího
Albrechta
Marka ev.
Kleta

Čtvrti měsíce.
©Úplněk dne 5.
ve 4 hod. 28 m.
ráno.
Poslední čtvrt
'kL dne 12. v 5 hod.
57 min. ráno.
Nový měsíc 19.
ve 3 hod. 9 min.
ráno.
Vk První čtvrt dne
26. v 11 hod. 55
min. večer.

12
50
24
49

;5650) Od 5. do 12.
dubna (15. až 22. Nišan) svátek Passa
(velikonoce),dne 21.
dubna 1. Ijar (8. mě
síc o 29 dnech).

Dořekadla.
Duben hojný vo
dou, říjen pivem,
Pakli mokrý a zimavý duben, jest
úroda na vino.
V dubnu-li valný
vítr se ozývá, seno i
žito pěkné bývá.
Po bouřce v dub
nu připadají mrazí
ky.
Je-li v dubnu krás
ně 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 se v
něm havran ukrýti
muže, bude úrodný
rok obilím.
0 Jiři krásné-li a
teplo, následuje kru
tá a mokrá povétrnost.
Jiří a Marek mra
zem nás zalek’.
Jak dlouho žába
před sv. Jiřím křičí,
rovněž tak dlouho
po sv. Jiří mlčí.

Třptl ŕ tank« PP^ká pro §ko1^ česko-americké i Pro domácnost; obsahuje vypravování z dě
li ull ullullixU UuuixU jin Soustátí amerického od vynalezení Ameriky až po presidenta
Clevelandu a má mapy, obrazy a podobizny velmi četné. Stojí poštou $1.10 u Aug. Geringera.
150 záp. 12. ulice, Chicago, lil.
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QUADR00NA, obraz ze života v poledních státech severo-americké Unie. Přeložil
J. A. Oliverius.

Ztuha vázaná v snížené ceně 55ctů.

31

1 Čtvrtek
2 Pátek
3 Sobota

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

Čtvrtá neděle po Velikonoci.

Floriana
4 Neděle
Pondělí
Pia V. nap.
5
Úterý
Jana Dimiana
6
Středa
Stanislava
7
Čtvrtek
Zjevení Midi.
8
Řehoře
N.
Pátek
9
10 Sobota Isidora
Pátá neděle po Velikonoci.

a

západ

m ě s íc e

V ýchod

slunce

Západ

Protestantů.

slunce

Katolíků.

V ýchod

SVÁTKY Ä JMÉNA.

Dni a týdny.

Znamení
měsíce

31

4 58 6 56 3 20
4 57 6 57 3 44
3% 11 56 6 58 4 13

Délka dne 14 hodin 5 minut.

Floriana
Gothard a
Jana Damiana
Bohumíra
Stanislava
Hioba
Viktora

67TJ, 4
« 4
4
4
.-.X 4
4
4

54 6
53 7
52 7
51 7
50 7
48 7
47 7

59 vých.
0 8 8
1 9 22
2 10 34
3 11 23
4 ráno
5 12 16

Délka dne 14 hodin 20 minut.

Čtvrti měsíce.
Úplněk dne -4.
<57 ve 4 hod. 12 m.
večer.
Poslední čtvrt
dne H. v 11 h.
25 min. ráno.
tT Nový měsíc 18.
w ve 3 hod. 22 m.
večer.
První čtvrt dne
Jy 6. v 5 hod. 37 m.
večer.

Domnělá povětrnost.
Tejilé počasí po
sledních dnů dubno
vých trvá až do 5.,
po té pak 6. bouřka,
kdy následuje až do
9. chladno a zatem
něno; od 10. do 12.
mírná povětrnost;
od 13. až do 18.
chladno a deštivo:
od 19, až 21 teplé
dny; od 22. do 27.
měnivo; 28. a 29. te
plý, z.ůr o d n u j í c i
(lešť; 30. a 31. krás
né počasí.

žít 4 46 7 6 1 6
Mamerta
11 Neděle
Mamerta
*s
12 Pondělí Pankráce
Pankráce
4 45
1 41
Dne přibývá od 13
13 Úterý
7
8
4 44
2 10 hodin
Serváce
1° Serváce
58 minut do
14 hodin 53 minut.
14 Středa
Bonifáce
*
7
9
Karolíny
4 43
2 44
v
15 Čtvrtek Na nebe vst. Páně Na nebe vst. Páně
4 42 7 10 3 12 Žid. kalendář.
Jana Nepom.
16 Pátek
Peregrina
4 41 7 11 3 37 [5650] 8. května
(18. Ijar) svátek žá
17 Sobota Ubalda
Jodoka
4 41 7 12 4 6 ků, (lne 20. května
hr
í

Šestá neděle po Velikonoci.

18 Neděle
Ven an ce
19 Pondělí Petra C.
20 Úterý
Bernardin
Felix
21 Středa
Čtvrtek
Julie p.
22
23 Pátek
Desideria
24 Sobota Johanky k»·.
Neděle Svatodušní.

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

h*
;

Délka dne 14 hodin 33 minut.

Liboria
Potenciany
Athunasiusa
Prudence
Heleny
Desideria
Zuzany

Ä
'roi
«
«

4
4
4
4
|4
4
4

40 7
39 7
38 7
37 7
36 7
36 7
35 7

13 záp.
14 7 38
15 8 45
16 9 37
17 10 24
17 11 7
18 11 51

Délka dne 14 hodin 45 minut.

Hod Boží Svat
Svatodušní

Hod Boží Svat.
Svatodušní

1«

Bědy
Ivona a Petra
Maxima
Zdobení hrobů
Petronilla

Florence
Viléma
Maxima
Zdobení hrobů
Angela

á*
áí

Ä

4
4
4
4
4
4
4

34 7
34 7
33 7
33 7
32 7
32 7
31 7

19 ráno
20 12 22
21 12 47
22 1 20
22 1 44
23 2 12
24 2 43

jest 1. Sivan (9. měs .
o 30 dnech), 25. a 26.
května (6. a 7.Sivan)
letnice.

DořeliadlaPrší-li na 1. máje,
nezůstane půda do
sti vlhká a píce pro
dobytek se nedaří.
Déšť v noci před sv.
Valburgou naplňuje
stodoly i sklepy.
Déšť o Mamertu
přináší soužení (11.)
neboť v něm nic do
brého není, takto
zní všestranné mí
nění.
Urban krásný, vy
jasněný hojným ví
nem nám odmění.
Když máj vláhy
nedá, ěerven se pře
dá.
V máji ať neu
schne v plotě kůl &
pastýře hůl.
Studený máj,v za
hradách ráj. anebo:
Studený máj, v sto
dole ráj.

ČÍtftnlf/l řOQlfá I)ro školy česko-americké obsahující český slabikář v sobě, mnoho
UllulllvQ uuuixO obrázků ku krasopisu i kreslení, s písněmi dětskými atd., a je k dostání
M
u Aug. Geringera, 150 záp. 12. ul.. Chicago, 111. Cena 30ctů. se zásylkou.
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POSTAVENÍ ŽEN V CÍRKVI, pojednání o tom, jak se přičinila církev křesťanská
o snížení žen a zneužití jich ku svým účelům. Matice Svobody svazek VII. Cena 12ctu.
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Neděle sv . Trojice.

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

Trojice sv.

Erazima
Klotildy
Františka K.

Razím a
Klotildy
Kvirina

Božího Těla

Božího Těla

Norberta
Roberta

Logina
Robeše

Medarda
Kar paši a
Oliva
Barnabáše

20Pátek
21 Sobota

Třetí neděle po sv. Trojici.

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

Pavlína

Edeltruda
Jana Křtitele
Ivana, Sid.
Jana a Pavla
Ladislava
Lva II. pap.

Čtvrtá neděle po sv. Trojici.

29 Neděle

Petra a Pavla

30 Pondělí

Pavla pam.

xar

Odulfa

Tobiáše
Elisea

Druhá neděle po sv. Trojici.

Víta muč.
Benona b.
Adolfa
Marcela
Ger v. a Prot.
Sylvera
Aloise

4
íD 4
ář) 4
4
'■SX 4
4
4

31 7
30 7
30 7
30 7
29 7
29 7
29 7

1

a západ
mě s c e

V ýchod

slunce

25 3 6
25 3 38
26 výcli.
27 9 20
28 10 13
28 11 3
29 11 39

Délka dne 15 hodin n minut.

První neděle po sv. Trojici.

15 Neděle
16 Pondělí
17 Úterý
18 Středa
19 Čtvrtek

Západ

Délka dne 14 hodin 54 minut.

Mejsvét. Trojice

8 Neděle Medarda
9 Pondělí Primusa
10 Úterý
Oliva p.
Barnabáše
11 Středa
12 Čtvrtek Basilida
Antonína Pad.
13 Pátek
Basilia
14 Sobota

slunce

Katolíků.

Protestantů.

•

Dni a týdny.

V ýchod

SVÁTKY A JMÉNA.

Znamení
měsíce
-------------

30

4
4
4
4
4
4
4

29 7
28 7
28 7
28 7
28 7
28 7
28 7

29 ráno
30 12 16
30 12 49
31 1 16
31 1 42
32 2 7
32 2 38

Délka dne 15 hodin 5 minut.

Víta
Zbyňka
Laura
Milota
Bohdala
Sila
Aloise

o

4
4
fön 4
4
4
ke 4
!<#■
4

28 7
28 7
28 7
28 7
28 7
28 7
29 7

33 3 11
33 3 44
33 záp.
34 8 17
34 9 0
34 9 48
34 10 26

Čtvrti měsíce.
Úplněk dne 3.
v 1 hod. 38 min.
ráno.
ZT Poslední čtvrt
dne 9. ve 4 hod.
53 min. večer.
Nový měsíc 17.
W v 5 hod. 1 min.
ráno.
První čtvrt dne
Jx 25. v 8 hodin 57
minut ráno.

Domnělá povětrnost.
Od 1. do 3. dešti
vo, 4. a 5. chladno a
větrno; 6. až 8. vel
mi horko; 9. až 11.
denně bouřlivo; 12.
až 15. jasno a slli
ne čno: 16. a 17. zú
rodůující déšť; 18.
až 20. velmi horko:
21. bouřlivo. po té
chladněji až do 24:
až do konce pak
pěkné, teplé počasí.

Dne přibývá od 1-1
hodin 54 minut do
15 hodin, 6 minut a
pak ubývá do 15 h.
3 min.

Žid. kalendář.
[5650] Dne 19. čer
vna jest 1. Tnmuz
(10. měsíc o 29 dnech

Dořeliadla.

Červeu-li více bucliý než mokrý pa
nuje, dobrým vínem naše sudy naplnu je.
Jaké počasí na
Medarda bývá, takové o žních ae ozý
vá.
Prší-li na den sv.
Vita,
jest úrodný
Délka dne 15 hodin 6 minut.
rok. toliko ječmeni
to škodí.
Achace
4 29 7 35 10 53 Jaká povétrnost
na sv. Jana Křtitele
Edeltruda
4 29 7 35 11 22 takovou očekávej i
o Michalu.
Jana Křtitele
4 30 7 35 11 46 Jaké počasí na La
dislava se ukazuje
Prospera
4 30 7 35 ráno (27.) takové též po
sedm týdnů se ob
Jana B.
4 30 7 35 12 14 jevuje.
Na Petra a Pavla
Ladislava
4 31 7 35 12 41 den jasný a čistý,
rok úrodný bude ji
Lva
4 31 7 35 1 7 stý,
Na Petra a Pavla
zlomí se žitu koříDélka dne 1 5 hodin 3 minuty.
nek a ono zraje
i nocí.
Petra a Pavla
4 32 7 35 1 391 dnem
8v. Vit kořínek
sv. Prokop, ten
Pavla
4 32 7 35 2 16 i štíp.
jej dokop.

á*

ČESKO-AMERICKÝ ZPĚVNÍK, sbírka písní národních, společenských i zábavných, českých
i amerických, s českým překladem. V trvalé plátěné, stříbrným tiskem okrášlené vazbě stojí '6oc.
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DVA SIROTCI, román z francouzského „Les deux Orphelines” od Dennery.
Přeložil Gust. B. Reišl. Cena 25c., poštou 30c. u Aug. Geringera, 150 W. 12. Št.

Navšt P. Marie

Heliodora

Cyrila a Metoděje Filomena

Izaiáše pr.
6 Neděle
7 Pondělí Vilibalda
Kiliana
8 Úterý
Středa
Brikcia
9
10 Čtvrtek Sedm bratrů.
Piase p.
11 Pátek
12 Sobota Jana Ev.
Šestá neděle po sv. Trojici.

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

Markéta
Bon aven tura
Jindřicha
Maria Karm.
Alexiusa
Symforosa
Vincence z P.

Sedmá neděle po *v. Trojici

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

Eliáše proroka
Daniele pr.
Máří Magd.
Apolináře
Kristina
Jakuba
Annv

Osmá neděle po sv. Trojici
27 Neděle

ÍÄ

Den neodvislosti Den neodv slosti

Pátá neděle po sv. Trojici.

13 Neděle

Dépolita
Kamila
Hel i bóra

Pantaleona
28 Pondělí Inocence
29 Úterý
Marta
30Středa
Abdona a Sen.
31 Čtvrtek Ignáce z Loj.

xdr

a západ

m ě s íc e .

V ýchod

32 7
33 7
34 7
34 7
35 7

slunce

4
4
4
4
4

Západ

slunce

Teodoricba

Protestantů.

V ýchod

1 Úterý
2 Středa
3 Čtvrtek
4 Pátek
5 Sobota

Katolíků.

Znamení
měsíce

SVÁTKY Á JMÉNA.
Dni a týdny.

35 2 57
3p vých.
35 8 52
34 9 41
34 10 17

Délka dne 14 hodin 59 minut.

Izaiáše
jVeleslava
Kiliana
Brikcia
Amalie
Piuse
Lad i míra

>***■
-iX

4
4
4
4
4
4
4

35 7
36 7
37 7
37 7
38 7
39 7
39 7

34 10 46
33 11 20
33 11 48
33 ráno
32 12 12
32 12 38
31 1 13

Délka dne 14 hodin 51 minut.

Markéta
Karolina
Rozesl. apoštolů
Ruta
Aleše
Arnolda
Stella

4
4
« 4
4
& 4
<et 4
4

40 7
41 7
42 7
42 7
43 7
44 7
45 7

31
30
30
29
28
28
27

4
áí 4
4
4
4
4
qÆ 4

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

26 9 25
26 9 50
25 10 11
24 10 44
23 11 7
22 11 35
21 r áno

Délka dne 14 hodin 28 minut

Pantaleona
Inocence
Marta
Bořivoje
Hvnka

&
••.X-

4
4
4
4
4

52 7
53 7
54 7
55 7
56 7

Úplněk dne 2. v
9 li. 27 ni. ráno·
ZT Poslední čtvrt
dne 8. v 11 hod.
46 minut večer.
Nový měsíc 16.
v 7 hod. 53 min.
večer.
yx První čtvrt dne
24. v 9 hod. 47 m.
večer
Úplněk dne 31.
ve 4 hodiny 28
minut večer.

Domnělá povětrnost.
Na počátku měsí
ce velká horka a
takřka denně bouřlivo až do 9.; 10. až
do 12. zachmuřeno
a chladno: od 13. do
16. příjemné letní
dny; od 17. do 19.
prší; 20. až 25. hor
ké, suché počasí; 26.
bouřky a po té až
dokonce chladno a
deštivo.

Dne ubývá od 15
hodin 3 minuty do
14 hodin 20 minut.

1 47
2 24 Žid. kalendář.
3 15 [5650] Dne 5. čer
(17. Tamuz.
záp vence
posty, dobytí chrá
(lne 18. jest 1)
7 44 mů;
Ab (11. měsíc o 30
dnech), dne 26. (9.
8 26 Ab) posty, spáleni
chrámů.
8 56

Délka dne 14 hodin 40 min.

Eliáše
Daniele
Máří Magd.
Apolináře
Kristina
Jakuba
Anny

Ďtvrti měsíce.

20 12 5
19 12 44
19 1 37
18 2 43
16 vý cli.

Dořeliadla.
Prší-li v den na
vštívení Panny Ma
rie, trvá pak déšť
40 duí.
Den sedmi bratru
když deštivý, bývá
pak déšť trvanlivý.
Déšť o sv. Marké
tě trvá pak 14 dni a
zvěstuje špatné po
časí ku sklizni sena.
Pakli na sv. Mar
kétu prší, opadají
vlašské ořechy a lí
skové ořechy sta
nou se červivé.
Prší-li na sedm
bratří, prší po sedm
neděl.
Pakli nasv. Jaku
ba slunce svítí, má
prý krutá zima býti.
Když na den sv.
Anny mravenci pil
né hromady dělají,
následuje prý tuhá
zima.

UCVCil? M AQT” dennííist a “AMERIKÁN” týdenník vychází u Aug. Geringera, 150 záp.
* kylvlN vJO 1
12. ul., Chicago, lil·, a přináší zprávy z celého světa každý den a každý
týden v roce. Denník stojí ročně s poštou $7.50, týdenník $2.50.

ČERVENEC.
Příjem.

DOMÁCÍ ZÁPISKY.

Vydání.
í 1 ct.

1

1 ct.
•

2
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1

4
*

;>
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8

1

9

1

13

14-

1

15
16

17

18

*

19
20

21
/

25

26

27
28

29
30

l

31

1
1

1

působení Jezuitů na život soukromý i veřejný.
Cena jest snížena na $1. Vázaná pevně a pěkně $1.50.

HIERARCHIE A ARISTOKRATIE aneb:

Sepsal B. Hassaurek.

|

SRPEN

1 Pátek
0 Sobota

Petra v ok.
Alfonsa

Menandra
Gustava

Devátá neděle po sv. Trojici.

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

Štěpána nal.
Dominika
Marie Sněžné
Prom. Krista P.
Kajetána
Cyriaka
Donáta

Augusta
Dominika
Osvalda
Sixty
Alfry
Cyriaka
Jaroslava

Jedenáctá neděle po sv. Trojici

Třináctá neděle po sv. Trojici

Druhá čítanka česká

<eí

Jí
—

*

a západ

m ě s íc e .

V ýchod

slunce

13
12
11
10
8
7
6

9 18
9 48
10 16
10 45
11 13
11 40
ráno

5
5
5
5
5
5
5

67
77
77
87
96
10 6
11 6

5
5
5
5
5
5
5

12 6
13 6
14 6
15 6
16 6
17 6
18 6

>*2r·
-1ÖK
-1Ö*-·

5
5
5
5
5
5
5

19 6
20 6
21 6
22 6
23 6
24 6
25 6

55 7
54 8
52 8
51 9
49 9
48 10
46 10

Poslední čtvrť
dne 7. v 9 hodin
C
22 m. ráno.

Nový měsíc dne
15. v 11 hod. 23
m. ráno.
První čtvrt dne
JII 23. v 8 hodin 23
ni. ráňo.
rř^XÚplněk dne 29.
kx/v 11 hodin 38 ni.
večer.

Domnělá povětrnost.
Od 1. do 8, časté
mlhy, při tom hor
ko; od 9. do 13. té
měř denní bouřky.
10. až 13. chladno a
větrno; 14. až 18.
trvalé deště; od 19;
do 24. horké dny;
25. až 28. mlhavo a
vlhko; od 29. do
konce velmi horko.

I?orekadla.

55
16
50
11
36
8
47

45 11 26
43 ráno
42 12 15
40 1 28
39 2 39
37 vých.
35 7 11

Délka dne 13 hodin 8 minut

[Raimunda

Čtvrti měsíce.

5 12 23
3 1 10
Dne ubývá od 14
18 minut do 13
2 2 3 hodin
hodin 8 minut.
1 3 1
59 3 55 Žid. kalendář.
58 záp.
(5650) Dne 17. srp
na jest 1. Elul (12.
57 7 28 měsíc o 29 dnech.

Délka dne 13 hodin 26 minut

Bartoloměje ap. Bartoloměje
24 Neděle
Pondělí
Ludvíka
Ludvíka kr.
25
Úterý
Zefyrina
Adriána
26
Středa
Jaromíra
27
Josefa Kal.
Čtvrtek
Augustina
Augustina
28
Pátek
Jana
st.
Niceáše
29
Přibíka
30 Sobota Rosy p.
Raimunda

59 7
07
17
27
37
47
57

Délka dne 13 hodin 43 min.

Liberáta
Heleny
Sebalda
Bernarda
Hartvika
Zibřida
Zdenka

Dvanáctá neděle po sv. Trojici

31'Neděle

4
5
5
5
5
5
5

Délka dne 13 hodin 59 minut.

Vavřince
10 Neděle
Vavřince
Zuzany
11 Pondělí Zuzany
Úterý
Kláry p.
Kláry
12
Hipolita
H i poly ta
13 Středa
Čtvrtek
Eusebia
Smila
14
Na nebevz. P. M. Na nebevz. M.
15 Pátek
Hrože
16 Sobota Rocha

Liberáta
Heleny kr.
Ludvíka T.
Bernarda
Anastaze
Timotea
Filipa b.

4 57 7 15 8 9
4 58 7 14 8 47

Délka dne 14 hodin 14 minut.

Desátá neděle po sv. Trojici.

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

Západ

Protestantů.

slunce

Katolíku.

Východ

SVÁTKY 1 JMÉNA.

Dni a týdny.

Znamení
měsíce

31

|5 26l6 34* 7 42

Čeho červenec a
srpen neuvaří, toho
záři neusmaží.
Teplé a suché léto
přivádí za sebou
mírný podzimek,tu
hou zimu a nejlepší
víno.
Suché léto j eBt úrodné na žito, neb
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 Va
vřinci a Bartolomě
ji, na dobrý podzi
mek velkou máš
naději.
Ženci na pole,vče
ly z pole.
Vrana [když se
obilí svezlol volá:
Sedlák krad !
Sv. královna do
stává prý výlupek
[zralý lískový oří
šek, |

pro školy česko-americké. Velmi užitečná pro čtení dítek, s písněmi, deklnmacemi, obrázky,
mravoukou, atd. Stojí jen 65 centů poštou u Aug. Geringera, 150 záp. 12tá ulice, Chicago, 111.

SRPEN.
<u

DOMÁCÍ ZÁPISKY.

Příjem.
ct.

Vydání.

£

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
31

K
aOPSM slovník
anolicko-čpskv
bsahujícl 25,000 slov anglických s českou výslovnosti i překlandpeblll
&IUVI ll\ dliyi
bftU beány, °dem
v kapesní velikosti dobrý tisk poh dlný ku hledáni slov, nutna pomůcka ku ctěni novin anglických i všech spisu. Stoji $1.50 u A. Geringera, 150 W. I2th St„ Chicago, lllinois.

SEPTEMBER
30

Čtrnáctá neděle po sv. Trojici.

7 Neděle

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

Anděla Strážce
Naroz. P. Marie

Georgana
Mikuláše
Pafnuce bisk.
Kvidona
Tobiáše
Jména P. Mane

Nikodéma
Ludmily
Lamberta
Tomáše v.
Januara
Eu8tacha

1

!

,

32
31
29
27
26
24

8
8
9
9
10
11

12
40
12
48
22
5

a západ

slunce

Západ

slunce

d

Reginy
Narození Marie
Brunou a
Mikuláše
Pro ta
Ly ra
Miloně

Václava
Míchala
Jarolíma

«
&

áí

5
5
5
5
5
5
5

33 6
34 6
35 6
36 6
37 6
38 6
39 6

22 11 59
21 ráno
19 12 49
17 1 49
16 2 45
14 3 49
12 4 54

áÉ 5
5
5
« 5
5
5
<8^ 5

40 6
41 6
42 6
43 6
44 6
45 6
46 6

11
9
7
6
4
2
1

>«r

5
5
5
5
5
5
5

47 5
48 5
49 5
50 5
51 5
52 5
53 5

Čtvrti měsíce.
Z' Poslední čtvrť
\3_dne 5. v 10. hod.
33 m. večer.
^ľSkNový měsíc dne
ve 2 hod. 56
m. ráno.
yh První čtvrť dne
iz 21. v 5 hodin 9
m. večer.
z»5\Úplněk dne 28.
V£yv 8 hodin 3 m.
ráno.

Domnělá povětrnost.
Od 1. do 3. skvělé
počasí; načež až do
8. chladno a jako na
podzim ; 9. až 14. pě
kné teplé počasí; 15.
a 16. deštivo a bouř
il vo; 17. až do 20.
chladno a větrno,
21. déšť. 22. až 25.
p ěkne podzimní
dny; od 26. dokon
ce zachmuřeno a
deštivo.

Dne ubývá od 13
hodin 5 minut do 11
hodin 48 minut.

záp. Žid. kalendář.
Dne 15. záři
6 50 jest(5650)
1 Tišri (1. měsíc
dnech). Nový
7 17 orok30 5651.
Dne 17.
(3. Tišri) pust
7 40 září
Gedaliah; dne 24.
(10. Tišri) svá
8 10 záři
tek smíření: 29. záři
Tišri) počátek
8 43 (15.
svátku pod zelenou.
9 19

Délka dne 12 hodin 12 min.

Matouše
Matouše
21 Neděle
Morice
22 Pondělí Maurice
Úterý
Tekly p.
Tekly
23
Jar máře
Gerbarda
24 Středa
Čtvrtek
Kleofáše
Kleofáše
25
Pátek
Cypriana
Pravdomily
26
Sobota
Kosmy
a
Dam.
27
Kosmy a Dam.
Sedmnáctá neděle po sv. Trojici.

Ä

Délka dne 12 hodin 31 min

Kornela
Mariany
Ludmily
Lamberta
Ti ta
Januara
Stacha

Šestnáctá neděle po sv. Trojici.

Václava krále
28 Neděle
29 Pondělí Michaela arch.
Jeronýma
30 Úterý

27 6
28 6
29 6
30 6
31 6
32 6

Délka dne 12 hodin 49 min.

Patnáctá neděle po sv. Trojici.

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

5
5
5
5
5
5

Jiljílio
Štěpána kr.
Man sveta
Rosálie
Heraklia
Boleslava

m ě s íc e

Jiljího
Štěpána kr.
Man 3 veta
Rosalie
Viktorina
Zachariáše

V ýchod

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

V ýcho

Protestantu.

Katolíku.

Znamení
měsíce

SVÁTKY Á JMÉNA.

Dni a týdny.

’

1

30

59 10 6
57 11 17
56 ráno
54 12 19
52 1 29
51 2 48
49 4 1

Délka dne 11 hodin ô 3 min.

5 54 5 47 vých.
5 55 5 45 6 35
5 56 5 44 7 6

Pořekadla.
Jaké počasí bylo
na den sv. Jilji, tak
vše zůstane obyčej
ně po celý měsíc.
Je li o Jilji krásný
den, bude krásný
podzimek.
V jakém počasí
jde jelen k říji (o sv.
Jilji). v takovém se
vrací o sv. Michalu.
Jaké počasí naděn
narození P. Marie
takové má zůstat!
osm neděl.
O Marie narozeni
vlaštovek tu více
není.
Neprší-li toho dne
bude suchý podzi
mek.
Krásné počasí 21.
v tento den trvá je
ště čtyři neděle.

Příruční kniha parlamentárních pravidel pro řízení uvažujících shromáždění;
spracovaná od byv. smírčího soudce, právníka Ed. A. Fishera v Chicagu. Užitečná
pro každého člena spolku. Prodává se vázaná v ohebné plátěné vazbě za $1.00.

I

Základové českého pravopisu u mluvnice, stručný to návod pro učitele i žáky k naučení se
správnemu českému psaní.

Cena mírná 25c. u Augusta Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111.

OCTOBER

I

1 Středa
2 Čtvrtek
3 Pátek
4 Sobota

Remigia
Leodegara
Kandida
Františka S.

Remigia
Leodegara
Ludomíra
Frant. S.

Osmnáctá neděle po sv. Trojici.

Bryty

Diviše
Frida
Emiliána

Devatenáctá neděle po sv. Trojici.

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

Posvěc. chrámu

Vendelína
Voršily
Korduly
Severina
Rafaela
Krišpína a Kr.

Ferdinanda
Vendelína
Voršily
Korduly
Šebíře
Rafaela
Vilemíny

Dvacátá první neděle po sv. Trojici.

Evarista
26 Neděle
27 Pondělí Sabiny
Šim. a Judy
28 Úterý
Narcisa
29 Středa
Čtvrtek
Marcela
30
Volfganga
31 Pátek

6
6
6
■ér 6
6
6
6

15
25
35
45
55
65
75

m ě s íc e

a západ

Východ

slunce

36 10 43
34 11 41
32 ráno
31 12 37
29 1 36
28 2 40
26 3 42

6
6
6
Ä 6
6
6
6

85
10 5
11 5
12 5
13 5
14 5
15 5

24
23
21
20
18
17
15

6
6
6
6
Xir- 6
6
6
'ííX

Délka dne 10 hodin

Evarista
Sabiny
Šim. a Judy
Narcisa
Hvězdoně
Slavnost ref.

6
6
6
6
fö) 6
fôl 6

Čtvrti měsíce.
Poslední čtvrt
dne 5. ve 3 hod.
C
27 m. večer.
Nový měsíc dne
13. v 6 hod. 8in.
®
večer.

První čtvrt dne
21. ve 12 hod. 40
m. ráno.
zř^Úplněk dne 27.
•řyvO hodin 45 m.
večer.

Dornnělá povětrnost.
Od 1.-6. bouři, po
časí ; od 7.-12. pěkné
podzimní dny: 13. a
14. mlhavo, 15. a 16.
deštivo, 17. a 18. ja
sno a teplo, 19. až
23. větrno a deštivo,
24. do 27. jasno a
přívětivo; od 28. do
konce drsno a zimavo.

Dne ubývá od 11
hodin 48 minut do 10
hodin 28 minut.

4 45
Žid. kalendář.
záp. (5651) Dne 5*. října
Tišri) svátek
5 45 (21.
palem; dne 6. října
(22. Tišri) konec
6 13 svátku
pod zelenou;
7. říj. (23. Tišri i
6 42 dne
radost zákona. Dne
15. října jest 1. Mar7 19 chesvvan
(2. iněsic o
8 1 29 dnech.

Délka dne 10 hodin 58 minut.

Dvacátá neděle po sv. Trojici.

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

5 58 5 41 8 18
5 59 5 39 8 58
6 0 5 37 9 40

Délka dne 11 hodin 16 minut.

Maximiliana
Koloman a
Burkharda
Terezie
ITavla
Floriana
Lukáše

Maximiliána
Eduarda
Burkhard a
Terezie
Flavia
Hedviky
Lukáše ev.

0^ 5 57 5 42 7 41

Délka dne 11 hodin 35 minut.

Placida
Břenka
Libuše

Placida
5 Neděle
6 Pondělí Brunona
Justiny p.
7 Úterý
Brigity
8 Středa
Čtvrtek
D \ on i si a
9
Pátek
F ran t. B.
10
Emiliána
Sobota
11

Západ

Protestantů.

Katolíků.

slunce

Dni a týdny.

V ýchod

SVÁTKY A JMÉNA.

Znamení
měsíce

'

f

31

Pořekadla.

Je-li říjen mrazivý
16 5 14 8 59 a větrný,
bude leden
též tak, i únor mír
17 5 12 10 11 nýsuché vě
18 5 11 11 17 tryVějou-li
severní, obilí se
příštím roce ne
20 5 10 ráno vpodaří.
Jasné-li počasí v
21 5 8 12 27 podleti,
jistě větry
přiletí.
22 5 7 1 41 s zimou
Suchý den sv. Ha
vla zvěstuje suché
23 5 5 2 5G léto.
Před 'V. Havlem
40 minut
musí všecko seme
no ze země býti vy
bráno. ve sklepě u24 5 4 4 G schováno, přes zi
tam ponecháno,
25 5 3 vých. mu
a dříve než kukačka
zakukala, opět na
26 5 1 5 35 čerstvé
povětří vy
.
28 5 0 6 11 nošeno
Teplý říjen, stu
únor.
29 4 59 6 45 dený
Na den sv. Lukámá ozim již do
30 4 58 7 H strnišť
zaseta býti.

Život Ježíšův, prostonárodně sestavený od Davida Friedricha Strausse. Pro
český lid přeložil a upravil Fr. B. Zdrftbek. Cena výtisku vázaného poštou SOctů.

ŘÍJEN.

Dr. MIL. TYRŠ, krásný Biografický obraz 18x24 se zásýlkou poštovní pouze 36 centu.
K dostání u Aug. Geringera, 150 záp. 12. ulice.

NOVEMBER
30

1 Sobota

Všech Svatých

|Vš*ch Svatých

Dvacátá druhá neděle posv. Trojici.

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

Památka dušiček
Huberta
Karla Bor.
Emericha
Linharta
Engelberta
Bohumíra
Teodora
Přen sv. Ludm.
Martina b.
Martina p.
Stanislava
Serapiona
Leop Jda

Památka dušišek
Huberta
Karla
Emericha
í*
Linharta
32
Engelberta
ÍÉ
Bohumíra
áí

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

Klementa p.
Chrisogona ‘
Kateřiny
Konráda
Achace
Rufa
Saturnia

30| Neděle

[Ondřeje ap,

ufe

qiß
'ľrrj
cíp

^3»

6
6
6
6
6
6
6

41 4
42 4
43 4
44 4
45 4
46 4
48 4

6
6
6
6
6
6
6

49 4
50 4
51 4
52 4
53 4
55 4
56 4

6
lítí 6
6
ti* ľ
ti* 7
7
7

57 4
58 4
59 4
14
14
24
34

a západ

m ě s íc e

V ýchod

slunce

48
47
46
45
44
43
43

ZT Poslední čtvrt
ki dne 4. v 11 hod.
16 m. ráno.
ÄTfeNový měsíc dne
ViSl/12. v 8 hodin 41
m. ráno.
První čtvrt dne
19. v 7 hodin 48
m. ráno.
zř»\Úplněk dne 26.
k^vS hodin 26 m.
ráno.

větrno a zimavo; 21.
do 24 měnivo; od
25. do konce stude
no.

3 24
4 28 Dne ubývá od 10
hodin 25 minut do 9
5 35 hodin .‘10 minut.
záp. Žid. kalendář.
5 21 (5651) Dne 13. li
stopadu jest 1. Kis
6 2 lev (3. měsíc o 29
dnech).
6 53

41 7 57
41 9 6
40 10 18
39 11 34
39 ráno
38 12 45
37 1 55

37 3 1
36 4 9
36 5 17
35 vých.
35 5 25
34 6 10
34 7 15

Délka dne 9 hodin 30 minut.

(Ondřeje

Čtvrti měsíce.

55 9 25
54 10 27
53 11 25
po52 ráno Domnělá
větrnost.
Od 1. do 6. drsné
51 12 30 a deštivé
dny; 7. do
10. jasno a teplo; 11.
50 1 30 do
13. doštive počasí
14. do 17. vlnko a
49 2 27 mlhavo;
18. až 20.

Délka dne 9 hodin 40 minut.

Klimenta
Protase
Kateřiny
Delfína
Liboústa
Achace
Demetra

První neděle adventní.

32 4
33 4
35 4
36 4
37 4
38 4
39 4

Délka dne 9 hodin 52 minut.

Otomara
Otomara
Řehoře D.
Bertolda
Odona
Hildy
Alžběty
Elišky
Felixe V.
Edmunda
Obět. Panny M. Smicha
Cecilie p.
Voj i si a va

Dvncátá pátá neděle po sv. Trojici.

6
6
6
6
6
6
6

Délka dne 10 hodin 7 minut.

Bohdana
Martina Lutra
Martina
Jonáše
Diega
Levína
Lipoida

Dvacátá čtvrtá neděle po sv. Trojici.

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

' « 6 31 4 56 8 33

Délka dne 10 hodin 23 minut.

Dvacátá třetí neděle po sv. Trojici.

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

Západ

Protestantů.

slunce

Katolíků.

V ýchod

SVÁTKY A JMÉNA.

Dui a týdny.

Znamení
měsíce

U

30

Pořekadla.
Utni z buku třís
ku ; je-li však suchá
bude zima tuhá;
je-li však vlhká, bu
de zima mokrá.
Zůstane-li o Mar
tině lupení ještě na
stromech, ceká se
dlouhá a studená
zima.
Je-li kobylka z
husy o Martině za
bité bílá, tuhá zima
zavítá.
Jaký den sv. Ka
teřiny, takové poča
sí bude v příštím
lednu.
Jeli zamračeno na
sv. Martina, bývá
prý neustálá zima.
Sníh na sv. On
dřeje žitu velmi ne
přeje.
Ilřímá-li v listo
padu, bude dobrý
rok.
Chodi-li husa o sv.
Martině po ledě,pla
ve o vánocích po
blátě.
Na sv. Martina se
kouřivá ž komína.
, Kliment zimu oblibuje, sv. Petr(22.
února) ucezuje.

PaCIl” nedělní list obrázkový, svobodomyslrý, přináší zábavné povídky, svobodomyslné
články, podobizny výtečníků celého světa ti žertovné obrázky a vtipy. Stojí $2
M UuuU
u Aug. Geringera, 150 záp. 12. ul.t Chicago II).

LISTOPAD.
c
<u

Příjem.
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Postupná anglická mluvnice pro školy i samouky s udáním výslovnosti všech slov, pravidel a
hojnost příkladů. Stojí 85c. i s poštou u Áug. Geringera, 150 W. 12th St. Chicago. 111.

DECEMBER
hni n tvíliiv.

E,£

Katolíků.

1 Pondělí Eligius
Bibiana
2 Úterý
Františka X.
3 Středa
Čtvrtek
Barbora
4
Judita
5 Pátek
Mikuláše
6 Sobota
Druhá neděle adventní.

T Neděle

Ambrože

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

Početí P. Marie

Leokadia P.
Melchiada
Damase
Sinesiusa
Lucia p.

Třetí neděle adventní.

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

— <D
C O
(D —

Nikasiusa
Ireneusa
Albina
Lazara
Graciána
Nemesia
Kristiána

Čtvrtá neděle adventní.

Tomáše ap.
21 Neděle
22 Pondělí Zenona
Viktoria p.
23 Úterý
Adama a Evy
24 Středa
Čtvrtek
Narození Páně
25
Štěpána muč.
26 Pátek
27 Sobota Jana evang.
Neděle po vánocích.

Mláďátek
28 Neděle
29 Pondělí Tomáše biskupa
Davida kr.
30 Úterý
Syl vestra
31 Středa

Protestantů

Dluhoše
Bibiana
Kasiana
Barbora
Sabaše
Isidora

= E
N

•o
° s
Ä c
O ZJ
·>»
>

7
7
á* 7
áÉ 7
7
7

« 2

Q. C

CÖ «
N w

64
74
74
84
94
10 4

Čtvrti měsíce.

-C CĽ —
or:
N>®
> « E

(fT Poslední čtvrt
dne 4. v 8 hodin
30 minut ráno.
Nový měsíc dne
11. v 10 hodin 14
minut večer.
TN První čtvrt dne
X/ 18. ve 3 hodiny
40 minut večer.
zí5\Úplněk dne 26.
\-£/v 1 hodinu 1 m.
ráno.
/
______

od

SVÁTKY A JMÉNA

ad
ce

31

34 9 10
33 10 13
33 11 12
33 ráno
33 12 13
33 1 16

Délka dne 9 hodin 22 minut.

Ambrože
Kajícní den
Bělena
Jitka
Damase
Donáta
Lucia

7
7
7
02
ntG 7
Äé 7
7
7

11 4
12 4
13 4
13 4
14 4
14 4
15 4

33
33
33
33
34
34
34

2 14
3 12
4 22
5 26
záp.
4 40
5 45

Délka dne 9 hodin 1S minut.

Duchoslava
Kristiána
Běluše
Lazara
Vůni bald a
Nemesia
Blahoroda

7
7
7
7
7
7
7

16 4
17 4
18 4
19 4
19 4
20 4
21 4

34 6 55
34 8 8
34 9 25
34 10 29
35 11 46
35 ráno
35 12 47

Délka dne 9 hodin 15 minut.

Tomáše
Blažena
Viktoria
Adama a Evy
Narození Páně
Štěpána

Jana evang.

7
7
7
& 7
& 7
7
*
7

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

36 1 59
37 3 4
37 4 10
38 5 16
39 6 29
30 vých.
48 6 6

Délka dne 9 hodin 17 minut.

Kastora
Milada
Davida
Sylve8tra

7
7
7
7

24 4
24 4
24 4
24 4

41 7
41 7
42 9
43 10

0
58
7
2

©

Domnělá povětrnost.
Od 1. do 8. za
chmuřeno, mrzne,
10. sníh, no té stu
deno až do 15.; 16.
a 17. déšť, 18. do 23.
silné mrazy; 24. ob
leva, 25. a 26. nadá
sníh, od 27. do kon
ce studeno a větrno.
Dne ubývá od 9
hodin 28 minut do 9
hodin 19 minut.

Žid. kalendář.
(5651) Dne 7. pro
since (25. Kislev)
Š osvěceni chrámu;
ne 12. prosince jest
1. Tebeth (14. měsíc
o 29 dnech.)

ľorekadla.
Na sv. Eligia tuhá
zima trvá prý celé
čtyři měsíce.
Pakli jitřní jasně
se ukazuje, rok přeúrodný ti zvěstuje.
Padá-li o štědrý
večer snili, urodí se
chmel.
Zelené vánoce, bí
lé velkonoce; bílé
vánoce zelené vel
konoce.
Tmavé vánoce,
světlé stodoly.
Pakli na Štěpána
větrové uhodí příští
rok víno špatně se
urodí.
Na Sylvestra-li ví
tr a ráno slunce sví
tí, nelze nám vína
dobrého se nadití.
Dvanáct nocí od
štědrého večera až
do sv. Tří králů zvě
stují prý po větrnost
příštích 12 měsíců.
Když v prosinci
mrzne a sněží, úrod
ný rok na to panuje.
Má-li sv. Barbora
bílý fěrtoch, bude
hodně trávy.

Ä nrrlirrVll VllAlfH/VAA/Ttfďl nel? Spelling Book, učí jak se mají anglická slova vyslovo1 LUvl váti, slabikovati, přízvukovati apsáti. Pro každého nevy
hnutelné. Za dollar se pošle každému poštou od Aug. Geringem, 150 W. 12th St., Chicago, lil.
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LEŽ NÁBOŽENSKÁ v lidstvu vzdělaném.

Zdrůbek.

V tuhých deskách vázaná 28 ctů.

|
|

•1

1

Z Maxa Xordaua přetlumočil Frant. B.

Seznam jmen.
Baldomer 7. února.
Baltiisar 6. ledna.
Barb ra 4. prosince.
Barnabáš 11. června.
Bartoloměj ap. 24. srpna.
Baruch 30. května.
Basiliše 9. ledna.
Basilius v. 14. 1 dna.
Bathilda26. ledna.
Bdín v. Vigil.
Beata v Blažena.
Beatrix, Blažena, 10. květ.
Bedřich 6. března.
Bedřiška 6. října.
Bělena v. Leokadia.
Bělobor v. Alban.
Bělouš v. Albert.
Běluše v. Albin.
Benart v. Benard.
Benedikt b., Beneš, 15. dub.
Benedikt 21. března.
Benigna, Pobravka, 9. kvt.
Benignus Štědrý, 6. června.
Benja nin 21, března.
Benno. Zbyněk, 16. června.
, Bernard p., Benart, 20. srp.
Bernardin 20. května.
Bernhard T. A. 20. srpna.
Berta, Perchta, 4. července.
Bertram 17. Brpna.
Bertrand 15 října.
, Bibiana2. prosince.
prosince.
Blahomir 13. října
Albrecht 23. dubna.
Aleš 17. července’.
Blahoslav 21. března.
Alexander, Leska, 18. břez. Blahorod v. Eugenius.
Blahovoj, EustrateB, 9. led.
Alexander 26. února.
Alexius, Aleš, 17. čerce’
Blandina 5. listopadu.
Blažej 3. února,
Alfons 2. Brpna.
Blažena 22. prosince.
Alfred 19. Července.
Bojisláv 9. dubna.
Alipius 15. Brpna.
Alois 21. čt rvua.
Bohaboj 15. dubna.
Alto 9. února.
>, Bohachval 10. července,
Alžběta král, Eliška, 8. 1 Bohdal d. 8. listopadu.
Bohdan v. Teodoeius.
.> července.
Alžběta lg. listopadu.
Bohdana v. Theodosia.
Amadeus v, Bohumil.
Bohdar v. Theodor.
Amalie, Libuše, 10. čerce’ Bohdík22. března.
Amalie 7. října.
Bohpomozi v. Gotthelf.
Ainandus. Milota. 8. dub. Bochuchval, Lausdeo, 10.
Amatus, MiloS, 13. září.
července.
Ambrož, b,, Brož, 16. října. Bohumil, Amadeus. 7. červ.
Bohumil 3. listopadu.
Ambrož 7. prosince.
Ammon 8 září,
Bohumila 28. prosince.
Amos 31. března.
Bohumír 13. ledna,
—
b. 8. listopadu.
Anaklet 13. Července.
Anastas 21.8 rpna.
Bohuslav, Deogratias, 22.
Anastasia, Protibora, 15.
března.
dubna.
Boleslav v. Magnus.
Anasta8iam. 25. prosince. Bonaventura, Dobrohost.
AnastaBiiis m. 22. ledna.
11. Čce., 26. října.
Anatolia 9. Července.
Bonifác p., Vinfrýd, 5.
Anatolíu* 3. Července
Června.
Anežka, Agnes, 16. líat.
Bonifác m., Dobroděj, 14.
Anežka p. a m. 21. ledna
května.
Anežka Češka, Něčise, 6. Bořek ▼., Tibnrc.
a 28. března.
Bořivoj v., Abdon
Anjela 13. května.
Božena 29. Července.
Anjelika 28. března.
Břeněk v. Bruno.
Anjelina 16. července.
Brigida p. 1. února.
Brigyda v., Bryta, 8. října.
Anna 26. července.
Anselm 18. března.
Brož v. Ambrož.
Antonia, Tonka, 10. ledna. Bruno b., Břeněk 21. dub.
Antonín poust. 17. ledna. Bryta v. Brigita.
Antoniu 13. června.
Burkhardll. října.
Apolinář 23 července.
BňhBpěj 22. Června.
Anolonia 9. února.
Busek v Celestín.
Aquilina, Orlična, 13. Červ. Cecille22. listopadu.
Araad 19. října.
Cecilius 3. června.
Arnold 18. července.
Celestin P., Bušek, 6. dub.
Arn lf 18. června.
Celestin p. a m. 19. května.
Arnošt 12. ledna.
Celina21. října.
ArnoštiiiKa 31. července.
Celerinus vyz. 20. února.
Arsenius 19. července.
César z B. 15. dunna.
ABterius, Hvězdou, 30. říj. Chranibor v. Se-vác.
AthanaBia 26. února.
Crha A. M. 9. března.
Athanasius 2. května.
Ctibor v. H norat.
CtimírV. Čestmír.
August p. 7. října.
Augusta 29. března.
Ctirad v. Honor
Aug stiň cirk. 28. Brpna.
Cyprinn b. 14. září
Aurelia 1. prosince.
Cyria 5. června
Aurelian 16. června
Cyriak m. 8. srpna
AureliiiB, Zlatko 27. Čerce’ Cyrila 5. července
Babylas 24. ledna.
Cyrin 12. června
Balbina 31. března.
Cyrus m. 31. h dna

Aaron 16. dubna.
Abdon, Bořivoj, 30. Čerce’
Ábel 2. ledna.
Abraham 6. iijna.
Absolon 2- září.
Adalbert v. Vojtěch.
Adam 24. prosince.
Adaukt, Přibít·, 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.
Akar 22. června,
Albar, b.,Bělobor, 21, Červ.
Albert p. z J. 3. dubna.
Albert v, 15. listop.
Albín, Bělouš,l. března.
Albína p. a m. Bělouše. 16.

Čeněk v. Vincenc
Ceslav 20. června
Čestmír, Ctitnír, 9. ledna
Čestislav 16. června
Damasus 11. pro?iuce
Damian 27. září
Daniel 21. července
David 30. prosince
Deicola, Čtiboh, 17. ledna
Delfín 24. prosince
Deogratias v. Bohuslav
Děpolt v. Theobaljl
Desider. Zda2, Žádost i v.
23. května
Dettel. Ditlev, 31. března
Dětmar 26. září.
Dětřich 6. května
Devota27. ledna
Didakt 13. listopadu
Dignus 18. prosince
DionUlus, Diviš 9. října
Dismas 25. března
Ditlev v. Dettel,
Dluboš v. Long.n
Dobeš v. Tosiáš
Dobravka v. Benigna.
Dobroděj v. Bonifác
Dobrohost v. Bonaxentura
Dobromysl, Eutnlmius, 11.
března.
Dobroslav v. Agaton.
Dobrožizn. Eutropius, 11.
února.
Dodá abat. 24. dubna
DomicianB 10. ledna
Domicius 5. Července
Dominik 4. srpna
Domnína 14. dubna
Donatus m. 80. Června
Dorota 6. února
Duchoslav v. Spridion
Dulla25. března
Ebbaabat. 23 srpna
Eberhard, Eberart, 28. list.
Eberhard23. únoru.
Edburka 12. prosince
Edeltruda23. Června
Edita 26. září.
Edmund are. 16. list.
Eduard 18. března.
Edvin k. 4
Egbert24. dubna
Eleonora 14. února
Eliáš 20. Července
Eligius 1. prosince
Eliseus 24. června
Eliška v. Alžběta
Emanuel 26. března
Emerencia 23. ledna
Einerch 5. listopadu
Emil 22. května
Emilia 5. dubna
Emilian 11. září, 11. říina,
Emiliana p. 24. pros.
Emil i us 30. května
Emma 1. a 19. dubna
Engelbert7. listopadu
Enoch 3. ledna
Erhard 8. ledna
Erik (Erich) m, 15. února
Ermelinda 25. října
Esther 29. května
Etbin 19. října
Eucharius 20. února
Eufemisa. Ofka, 13. dubna
Eufrosma 11, února
Eugenia 25. prosince
Eugenius, Blahorod, 3.
Července
Eulogins, Ložek. 3. čerce’
Euíebia 16. března
Eu ebius, Smil, 14, srpna
Eustach. Sta h, 20. září
Eustachia 29, března
Eva 24. prosince
Evald 3. října
Evarist, Blahoklas, 26. říj.
Evermond 17. února
Ezechiel 10. dubna
Fabian 2 ledna
Fandila m. 13. Června
Fano b. 28. října
Fanst 16. Července
Faustin 15. února

Panština 20. záři
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
Fidelis 28. dubna
Filemon 22. listopadu
Filip ap. 1. května
Filip 1N. 26. května
Filip b. 23. srpna
Filipina 16. února
Flavian m. 18. února
Florenc 7. listopadu
Florenci a 10. listopadu
Florentin 27. květr*a
Florian 4. května
Fortunat 24. října
Frant. S. z As. 4. října
— B. 10. října
— de Paulla 2. dubna
— Sales 29. ledna
— Xav.J3. prosince
Františka R. 9. března
Fridolín 6. března
Frldus v. Friedman
Friedman, Friduš 10. říj.
Frodoaldus 12. září
Frumencius 27. října
Fu gentius 1. ledna
FuIko 10. říina
Gabian 19. února
Gabriel areb. 24. března
Gabriela 10. února
Gaudentius v Radím
Gebhard, Jaromír, 27. srp.
Gelas Smich, 18. listopadu
Genesius 8.„června
Genovefa, Zeneva, 3.ledna
Genuin 5. února
Gerhard, Radko, 24 září
Gerlach v. Jarloch
German 28. května
Gertrnda, Gediuta, 17.břez.
Gervás 19. Června
Gideon, Jedek.1. června
Gi bprt 4. února
Gil as 29. ledna
Gisela, Hisla, 7. května
Glyceria 13. dubna
Goar 8. července
Gordian 10. května
Gotthard, Hotart, 5. května
Gottsalk m. p. 7. června
Gracian 18. prosince
Gratus, Vděčný, 8. října
Gudval 6. června
Guibert 28. května
Gustav 2. srpna
Guntíř, Vintíř, 28. listopadu
Kanibal 2. srpna
Hartman 30 října
Hartvík 21. srpna
Hasal 26. března
Háta 5. února
Havel 16. října
Hedvika 17. října
Helena m., Jelena, 22. květ
IIeliodor3. Července
Herkules 5. záři
Herinens 28. srpna
Ilermine 24, prosince
Herman 7. dubna
Hiiaria 12. srpna
Hilarion 21. řijna
Hilarius21. ledna
Hildebert3. května
nippolit. Ippo, 13. srpna
Honor, Ctirad. 30 září
Honorát, Ctibor, 8. února
Hubert 3. listopadu
Hugo b. 1. dutina
Hyacint m., Jacek, 11. září
Hygin 11. ledna
Ida vd. 4. ledna
Ignác, Loj, 31. července
Iluminata 29 Pstopadu
Inocenc 28. července
Irena 5. dubna
Ireneus, Lubomír, 15. pros
Isak 20. prosince.

fsak 20. prosince
Isabela 4. ledna
Isaiáš 6. července
Isidor pr. 10. května
Ivan 25. listopadu
Ivo 28. května
Jachira 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’co
Jinařise 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
J ovita 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 září
Justin 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. března
Kilián 8. července
Klara 12. srpna
Klement, Klimeš. 23. list.
Klementina 23. listouadu
Kleofáš 25. září
Kletus 26 dubna
Klothar, Lidhor, 7. dubna
Klotilda 3. června
Kolumba 17. září
Kolumban, Holubán, 21.
listopadu
Kolumbin 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
Kristin 14. května
Kristiána 15. prosince
Kristina 14. července
Krištof 15. března
Krisostom, Zlatoust, 27. led.
Krišpin 25. října
Kunhuta z P. 3. března

Kuno, Kunes, 29. května
Kvalbert 12. července
Kvido 31. března
Kviriu m. 30. března
Ladislav 27. Června
Lambert b. L. 14. června
Laura 17. Června
Lazar 17. prosince
Lebrecht, Pravožij, 20. ún.
Leo ▼. p.. Lev, 11. dubna
— p. 12. 28. Června
Leodegar 2. října
Leokadia, Bělena, 9. pros.
Leouard, Linhart, 6. list.
Leoncia 6. prosince
Leoncius 13. ledna
Leonora 12. dubna
Leonilla 17. ledna
Leopold, Lypolt, 15. listop.
Lepoldina 15. listopadu
Levin 14. Července
Levina24. července
Libor, Litobor, 23. Července
Liboúst, Liebmund, 27.
listopadu
Libuše v. Amelie
Lidmi la 16. září
Lidvina 15. dubna
Ligorl3. září
Longin, Dluhoš, 15. března
Lot 4. ledna
Lotar, Lideř21. dubna
Lucie 13. prosince
Lucian 7. ledna
Luciana, Světluše, 30. Červ.
Lucins 11. února
Ludomir, Leufried. 3. října
Ludovika30. ledna
Ludvik T. 19. srpna
Luise 9. července
Luitgarda 16. Června
Lukáš 18. října
Lukrecia 7. června
Lydia 3, srpna
Magdalena 22. července
Magnus, Boleslav, 19. srpna
Makar, Blah, 2. 15., ledna
Malachiáš 3. lietopadu
Mamert 11. května
Mansuet, Miloslav, 18. úd.
Marceli 16. ledna
Marcella 31. ledna
Marcellian 13. června
Marcellin 10. dubna
Marcellina 17. července
Marciál, Marciás, 27. února
Marek 25. dubna
Mariána 15. září
Marián, Mareš, 30. dubna
Marip Zasn. 23. ledna
— Nar, 8. září
— Sněž. 5 srpna
— Bol. 30. března
— Hromnic2, února
— Zvěst. 25. března .
— Navšt. 7. Července
— 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. 25. února
Mathilda 14. března
Matouš Ev. 21. září
Maura 21. záři
Mauric 22. září
Maxmilián 12. října
Maximus 19. května
Mechtilda 31.
,,
Medardus 8. Června
Melicharů, ledna
Michála zjev. 8. května
Mikleta 9. září
Mikuláš b. 6. prosince
Milada 29. prosince
Minart, Meinhard, 21. ledna
Mojžíš 3. záři
Monika 4. května
Meri<^22. záři
Myren 16. srpna
Napoleon 16. srpna

Narcis 29. října
Natalia 1. prosince
Nathan 24. října
Nereus 12. května
Nestor 26. února
Nicefor p. 13. března
Nicetas, Mikat, m. 15. září
Nikodém 15. září
Noe 28. listopadu
Norbert 6. června
Noihburga 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
Optatus 4. Června
Osvald k. 5. Brpna
— 15. října
Otilia 13. prosince
Otokar 4 listopadu
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
Paulina 22. Června
Pavla obr. 25. ledna
— poust. 15. „
— pam. 30 Června
— ap. 29.
„
— a Jana 26. „
Pelegrin Pelřín 16. května
Perpetua?., 15. března
Petr Alk. 19 října
— Cel. 19. května
— Ap. 28. Června
— st. okov. 1. srpna
— m. 29. dubna
— Nol. 31. ledna
Petronilla 81. května
Pius m. 11. Července
Pravota 21. prosince
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. čenna
Rainold 7. ledna
Rebeka 9. března
Regina 7. záři
Reichard 7. února
Reinhard, Reinart, 23. ún.
Rembert4. 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
Ruslua, Růžena, 10. Čer’ce
Ruflnus, Ryšavín, 14. červ.
Rupert, Raus, 27. března
Ruthardl6. července
Řehoř Naz. 9. května
— 12. března
— 17. listopadu
Sabas 12. dubna
Sabian 27. srpna
Salome 24. října
Salomena7. dubna
Samu· 1 m. 16. února
— 26. srpna
Sara, 16. května.
Sebald 19. srpna
Serafín 12. října
Serarpion 14. listopadu
Servác, Chranibor. 13. kv.
Severián 8. listopadu
\Sibilla29. dubna

Sidonia, Zdénxa. 23. č »*ce
Sidonius, Zdeněn, 23..-rpna
Sílver 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
Strachota.9. března
Successus, Prospěch, 19.
ledna
SvatoS, Sanctus, 2. června
Svatopluk 13. srpna
Světlík. Photius, 4. března
Sylver 20. června
Sylves er 31. prosince
Šalamoun 8. února
Sebastian 20. ledna
Simek, 18. února
§imon ap. 28. října.
SkolastiKa 10. února
Sofroniu.« Mudrota 11. bř
Štěpána nal. 3. srpna
M - K. 2. září
Štěpána m. 26. prosince
Štěpán Pr. 13. listopadu
Tadyaš 28. října
Teresie15 října
Thekla ab. 15. října
Theobald 1. července
Theodolinde 22. ledna
Theodor b., Bohdar, 19. září
Theodora m., Božena, 28.
Theodorich, Detřich, 1.
července
Theodosia p. m., Bohdan,
2. dubna
dubna
Tibnrc m., Ctibor, Bořek,
14. dubna
Timotheus b., Bohaboj,
24. ledna
TltU" b. 4. ledna
Tobiáš. Dobeš, 13. června
Tobiáš 13. záři
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
Valburaa 25. února
Valentin m., 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 ni. 30. září
Viktoria 23 prosince
Viktorin 3. září
Vilém a. 6. dubna
Villibald, Veleslav, 7. če’ce
Vincenc m., Čeněk 22. led.
Vtocenc Fer. 5. dubna
— z P. 19. července
Vít 5. června
Vladimír 24. Července
Vojslava 22. listopadu
Vojtěch, Adalbert, 23. dubVolden ar 6. května
Volfgang, Vlk, 31. října
Voršila 21. října
Zachariáš pror., Zachař, 6.
září
Zeno m. 22. prosince*
Zikmund 2. Května
Zuzana p. a m. 11. srpnF
— čistotná
„
„
Zbislav 24. března
Zbislava 21. února
Zdenek 7. listopadu
Zdislava 29. ledna
Žofle, Zefka, 15. květní

Tabulky ku vypočítání úroků
ŠEST ZE STA.
Na dobu *1 12 $3 14 $B

1 den.

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
: „
0 0 0 0
4 ..
0 0 0 0
B „
• "
0 0 0 0
0 0 0 0
7 n
• o
0 0 0 1
• „
0 0 0 1
10 „
0 0 1 1
11 M
0 0 I 1
0 0 1 1
U M
18 „
0 0 1 1
14 «
0 0 1 1
1B
0 1 1 1
18 „
0 1 1 1
17
0 1 1 1
18 „'
0 1 « 1
19 n
0 1 i 1
20 „
0 1 1 1
21 m
0 1 1 1
22 „
0 1 1 1
23 „
0 1 1 2
«4 „
0 1 1 2
15 „
0 1 1 2
«8
0 1 1 2
27 Z
0 1 1 2
28 „
0 1 1 2
29 „
0 1 1 2
1 mei. 1 1 2 2
1 2 3 4
a ”
2 8 5 6
4 Z
2 4 6 8
5 Z
8 5 8 10
•
8 6 9 12
7 Z
4 7 11 14
8 Z
4 8 12 16
• Z
5 9 14 18
5 10 15 20
10 „
6 11 17 22
11 v
1 rok. 6 12 18, 24

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

SEDM ZE STA.

1« $7 $8 $9 $10
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
8
8
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
O
8
8
3
8
8
8
4
7
11
14
18
21
25
28
82
35
39
42

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
8
8
8
8
8
3
8
8
4
4
4
4
8
12
16
20
24
28
82
36
40
44
48

0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
8
3
8
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
9
14
18
23
27
82
36
41
45
50
54

0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
8
8
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

1
1
2
2
8
8
4
4
5
5
6

1
8
5
7
8
10 1
12 1
13 1
15 1
17 1
18 1
20 2
22 2
23 2
25 2
27 2
28 2
30 3
32 3
33 3
35 3
37 2
38 3
40 4
42 4
48 4
45 4
47 4
48 4
50 5
00 10
50 15
00 20
50 25
00 30
50 35
00 40
50 45
00 50
60 55
00 60

0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 3
2 3
8 3
3 3
8 3
8 4
8 4
4 4
4 4
4 4
4 5
4 5
4 5
5 5
5 5
5 6
5 6
5 6
11 12
16 18
21 .M
27 30
32 36
37 42
43 48
48 54
53 60
59 66
641 72

0
0
0
4 „
0
B „
0
6 „
0
7 H
0
8 ..
0
0
10 „
0
11 „
0
18 „
0
13 „
0
14 v
0
15
0
16 „
0
17 „
0
18
0
i» „ \ 0
2° "
0
21 „
0
22 „
0
23 „
0
24 „
0
25 „
0
28 «
1
27 „
1
28 „
1
29
1
1 més. 1
2 n
1
8
2
2
5 Z
8
6
4
7 ”
4
8 ’’
5
5
9 n
6
10 „
6
ii
1 rok. 7
8

M

I

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

0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
8
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
9
14
19
23
28
38
37
42
47
51
561

1 den.
2 „

17
83
50
67
83
00
17
38
50
67
88
00
17
33
50
67
83
00
17
33
50
67
83
00
17
88
50
67
83
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

OSM ZE STA.
1 den. 0 0 0 0 0 0
2 93
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8 99
0 0 0 0 0 1
4 99
0 0 0 0 1 1
5 99
0 0 0 1 1 1
6 99
0 0 0 1 1 1
7 99
8 99
0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1
9 >9
10 99
0 0 1 1 •1 1
11 99
0 0 1 1 1 1
12 99
0 1 1 1 1 2
18 99
0 1 1 1 1 2
14 99
0 1 1 1 2 2
15 •9
0 1 1 1 2 2
16 99
0 1 1 1 2 2
17 9f
0 1 1 2 2 2
18 99
0 1 1 2 2 2
19 99
0 1 1 2 2 3
20 99
0 1 1 2 2 3
21 99
0 1 1 2 2 3
22 99
0 1 1 2 2 3
28 99
1 1 2 2 3 3
24 99
1 1 2 2 3 8
25 99
1 1 2 2 3 3
26 99
1 1 2 2 8 3
27 99
1 1 2 2 3 4
18 99
1 1 2 2 3 4
29
1 1 2 3 3 4
1 mil. 1 1 2 3 8 4
2 99
1 8 4 5 7 8
8 9·
2 4 6 8 10 12
4 99
8 5 8 11 13 16
5 99
8 7 10 13 17 20
• 99
4 8 12 16 20 24
7 99
5 9 14 19 23 28
8 99
5 11 16 21 27 32
9 99
6 12 18 24 30 36
10 99
7 13 20 27 33 40
11 99
7 15 22 29 37 44
1 rok. 8 16 24 82 40 48

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

$100 $1000

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

1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
8

2
4
7
9
11 1
13 1
16 1
18 1
20 2
22 2
24 2
27 2
29 2
31 3
33 3
36 3
38 3
40 4
42 4
44 4
47 4
49 4
51 5
53 5
56 5
58 5
60 6
62 6
64 6
67 6
33 13
03 20
67 26
33 33
00 40
67 46
3358
00 60
67 66
33 73
00 80

22
44
67
89
11
83
56
78
00
22
44
67
89
11
83
56
78
00
22
44
67
89
11
33
56
78
00
23
44
67
38
00
67
33
00
67
31
00
6?
38
00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14

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

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
s
s
2
2
2
2
2
5
7
9
12
14
16
19
21
23
26
28

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

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
8
3
8
3
3
8
3
4
4
4
4
4
8
12
16
20
25
29
813
37
42
45
49

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

0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
8
3
3
8
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
11
16
21
26
8<?
37
42
47
53
58
63

19
0
2
4
89
0
6
1
58
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 2 14
2
23 2 33
2
25 2 53
3
27 2 72
8
29 2 92
3
31 3 11
3
33 3 31
8
85 3 50
4
4 / 87 8 69
39 3 89
4
41 4 08
4
43 4 28
4
45
4
4 47
47
4 67
5
49
5
4 86
51 5 06
5
53 5 25
5
5
54 5 44
56 5 64
6
58 5 83
6
12 1 17 11 67
18 1 75 17 50
23 2 83 23 33
29 2 92 29 17
35 8 50 35 00
41 4 08 40 8«
47 4 67 46 67
5-3 5 25 52 50
58 5 83 58 33
64 6 42 64 17
70 7 00 70 00

DESET ZE STA.
Na dobu $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $10 $100 $1000

1 den.
2 „
8 M
* M
B „
8 «
7 ..
8 „
» ..
10 „
11 ,
12 m
13 „
14 „
15
16
17 „ '
18
19 m
20 „
21 „
22 „
23 „
24 „
*5 M
26
27 „
*
28 n
29 ,,
1 mie.
8 M
8
6 Z
•
7 Z
8
•
18 Z11 M
1 rok.

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
1
1
1
1
2
8
8
4
5
«
7
8
8
9
10

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

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
5
8
10
13
15
18
20
Í3
25
28!
S0|

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
8
3
3
3
3
3
3
7
10
ia
17
20
23
27
30
83
87
40

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

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

0
0
1
1
1
1
1
2
9
2
2
2
3
3
8
8
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
12
18
23
29
85
41
47
53
58
64
70

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

0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
15
23
30
38
45
53
60
68
75
83
90

0
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
6
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
17
25
83
42
50
58
67
75
83
92
$1

28
a
6
M
8
88
11 1 11
14 1 89
17 1 67
19 1 94
22 2 22
25 2 50
28 2 78
31 3 06
33 3 33
36 3 61
39 3 89
42 4 17
44 4 44
47 4 72
50 5 00
53 5 28
56 5 56
58 5 83
61 6 11
64 8 3»
67 6 67
<J9 6 94
72 7 22
75 7 50
78 7 78
81 8 06
83 8 33
1 67 16 67
2 50 25 00
8 88 33 38
4 17 41 67
5 00 50 00
5 88 58 83
• 67 66 67
7 50 75 00
8 88 84 33
9 17 91 67
$10 $100

1

Tabulka mzdy na základě desíti hodinné denní práce.
HODINY:

Za půl hodiny - —
Za 1 hodinu
Za 2 hodiny______

Za 3 hodiny.--------

Za 4
Za 5
Za 6
Za 7

hodiny.-------hodin.---------hodin...............
hodin.----------

Za 8 hodin..............
Za 9 hodin-----------

1.00
.1
•H
•31
.5
.61
•81
.10
.111
.131
.15

1.50'2.00
.11
.21

.5
.71
.10
.121
.15
.171
.20
.221

•11
•31
.61
.10
.131
.161
.20
.231
.261
.30

2.50 3.00 3.50 1.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 9.00
.2
.41
•81
.121
.161
.21
.25
.291
.331
.371

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

.3
.6
.111
.171
.231
.291
.35
.41
.461
.521

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

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

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

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

.5
.10

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

.51
11
.21*
.321
.431
.541
.65
.76
■86}
.971

.6
61
•71
.61
.121
.111
.15
.131
.281
.30
.25
.261
.35
.45
.371
.40
.461
.50
.60
.531
.581
.75
.621
.661
.75
.90
.70
.80
.811
.87*
.931 1.05
1.061 1.20
.931 1.00
1.35
1.05
1.121 1.20

10.

1 den------------- .161
2 dni-------------- •331
3 dni-------------- .50
4 dni-------------- .661
5 dní-------------- .831
6 dní-------------- 1.00

12

J1
.9
• 161
.181
.331
.361
.50
.55
• 661
• 73*
.831
.91*
1.00
1.10
1.161 1.281
1.331 1.461
1.50
1.65

.10
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1 60
1.80
11

DNI.
Za
Za
Za
Za
Za
Za

11

.25
.50
.75
1.00
1.25
1.50

.331
.661
1.00
1331
1.661
2.00

411
.831
1.25
1.661
2.081
2.50

.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

.58*
1.161
1.75
2 331
2.911
3.50

•661
1.331
2.00
2.661
3.331
4.00

.75
1.50
2.25
3 00
3.75
4.50

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

•831
.911
1.661 1.831
2.75
2.50
3.331 3.661
4.161 4.581
5.50
5.00

ní $8,
obnos
hodin
obnos

1.00
2 00
3.00
4 00
5.00
6.00

1.081
2.161
3.25
4.331
5.411
6.50

1.161
2.331
3.50
4.661
5.831
7.00

1.25
2.50
3.75
5.00
6.25
7 50

1.331
2.661
4.00 ·
5.331
6.661
8.00

1.50
3.00
4.50
6.00
7.50
9.00

1.661
3.331
5.00
6.661
8.331
10.00

1.831 2.00
3.661 4.00
5.50
6.00
7.331 8.00
9.161 10.00
11.00 12.00

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

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 doprayy i čas rozličných vlaků na dráze často mění o něco, jsou čísla tato přibližně jen správná.

Jméno města.

Vzdále
Čas když nost pc
Čas
Sazba
jest v N Y. dráze z posty z železn.
12. hod. pol. N. Y.
N.Y. z N Y.
míle

Albany NY.......... 12:01
Atlanta. C-n . ..... 11 18
Anhnrn "NT "V. .... 11 -50
1 £ «UV
Baltimore Md· · · · 11-50
TTanrrnr IVTp. . ..... 12 21

odp
don
don
LIU 1)
dop
odn

T^nßtnn "IVTnaQ. ....

Bridgeport Con.. ·
Brooklyn NY...
Buffalo NY..........
Burlington Iowa ·
Charleston SC···
Chicago Ill.............

12:03
12:00
11:40
10:51
11:36
11:05

Pi nní n n n t i O . . . . .

1 1 -1B dnn

Cleveland 0..........
Columbus 0 ....
Concord N 11 · · · ·
CouncilBluffs Iowa
Davenport Iowa · ·
Dayton 0...............
Den verCol.............
Des Moines Iowa ·
Detroit Mich..........
Dubuque Iowa· · ·
Easton Pa.............
Elmira N Y..........
Evansville Ind··.
Fort Wayne Ind· ·

11:29
11:24
12:10
10:34
10:53
11:19
9:57
10:42
11:24
10:54
11:55
11:49
11:07
11:15

odp
pol
dop
dop
dop
dop
dop
dop
odp
dop
dop
dop
dop
dop
dop
dop
dop
dop
dop
dopl

145
881
310
188
478
233
59
2
424
1120
804
913
753
i UO
585
’ 636
274
1389
1096
709
1982
1270
776
1103
76
275
995
• 765

hodiuy $

4:15
52-15
0-30
6
10-40
8
2
i
14
47
33
35
28
20
22
10:30
56
41:40
25
92
51.10
24
43
2s30
22.30
36:25
29

3
25
ßu
6
12
ß
1

9
27
24
20
18
1O
13
16
7
35
26
17
59
31
15
26
2
7
25
16-

ct
10
50
58
UO
20
00
00

30
02
25
25
00
00
00
vv
00
25
15
50
00
501
75
201
00 í
60'

Jméno města.
Galveston Tex · · ·
Harrisbur r Pa · · ·
Hartford Conn . .
Indianapolis Ind· ·
Kansas Citv Mo · .
Keokuk Iowa. · · ·
Leavenworth Kans
Little Rock Ark. .
Louisville Ky · · · ·
Lowell Mass· ·· ·
Memphis Tenn. ·.
Milwaukee Wis · ·
Mnhili» Ala ......

Montgomery Ala - ·
Nashville Tenn ..
Newark NJ..........
Newburgh NY··
Newberry port Mass
New Haven Conn ·
New Orleans La · ·
NewportR I..........
Norfolk Va............
Northampton Mass
251 Norwich Conn · . ·
25 Ogdensburgh N Y
00 Omaha Neb..........
75 Philadelphia Pa· ·

Vzdále
Čas když nost po Čas
Sazba
jest v N.Y. dráze z poštv železn.
z
N. Y.
z N.Y
12 hod. pol. N. Y.

10:37 dop
11-.49 den
12 '05 odD
11:12 dop
10 37 don
10 '50 don
10:37 dop
10:47 dop
11:14 dop
12:10 odp
10:55 dop
11:05 dop
1104 don
11:10 dop
11:09 dop
11:59 dop
12:00 pol
12:12 odp
12:04 odp
10:56 dop
12:11 odp
11:51 dop
12:05 odp
12:07 odp
11:54 dop
10:32 dop
11 f55 dop

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

hodiny

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

ct
25
50
65
00
75
25
75
85
00
00
00
00
75
90
45
20
45
00
75
75
00
50
65
00
60
00
50

Jméno města.

Vzdáte
Čas
Čas když nost pc
Sazba
jest v N.Y dráze z potšty 2s železn.
12 hod, pol, N.Y N. Y. z N. Y.
mile
hodíny $
ct.

Pittsburg Pa - · - · · 11:36 dop
Pittsfield Mass · · · 12:02 odp
Portland Me.......... 12 15 odp
Poughkeepsie N Y 12:00 pol
Providence R I · · · 12:10 odp
Richmond Va· · · · 11:46 dop
Rochester NY··· 11 43 dop
Sacramento Cal · · 8:50 dop
St Louis Mo.......... 10:55 dop
St Paul Minn . · · 10 44 dop
Salt Lake City Ut. 9.28 dop
San Antonio Tex 10.23 dop
San Francisco Cal 8 ;46 dcp
Savannah Ga · · · 11:32 dop
Springfield III.... 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 N J · · · · 11:54 dop
Troy NY............... 11:58 dop
Utica NY............. 11:56 dop
Vicksburg Miss - · · 10:53 dop
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
919
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

Z UPOMÍNEK STARÉHO OCHOTNÍKA.
3ST-A.FS-A.Ij

-A. 3ST TO ISTÍ XT

Ve staré vlasti.

IVADLO bylo mi odjakživa
takřka tím,co je pokrmu sůl.
Oslazovalo mi život. Milo
val jsem je vášnivě. Ba ni
kdy hudba, jíž v útlém mlá
dí začal jsem se učiti, nevábila mne tak
jako zjevy na prknech. Pamatuji se, že
jsem byl jednou v stáří as 7 roků od matinky notně bit, protože jsem stál na
svém jiti večer do „divadla” Kopeckého.
Zbitý, bos a bez kabátku, bez čepice
běžel jsem po sedmé hodině za otcem
k „Sládkům”, a tam usedavým pláčem
vymohl od otce 2 krejcary šajnů vstup
ného a dovolenou.
V zámecké tmavé
v e
síni dával se „Život sv. Jiří”. Ptáte se,
zdali se mi kus líbil? Není to k vypsání!
Později jsme si u přítele Oliveriusa
(naše příbytky spolu hraničily) postavili
jeviště. Z papíru nalepili jsme si přil
bice, matčiny fěrtochy byly nám rytíř
skými plášti, ohrnuté dolů punčochy
rytířskými botkami. Hráli jsme se zápa
lem, snad hrozně, i divno mi, že přítel
Jan se zde v Americe neodvážil na po
kračování. Ty Královice vůbec poslaly
sem do Ameriky sílu „herců”. Uvažte,
mám-li pravdu: Celá rodina Jurkova,
Uhlířové, Hájkové, Jan Eckert, Engel
thaler a j., a což těch, kteří učinili se
prospěšnými neviditelně, za kulisami a
v budce, ku př. Friček a Brejcha.
Za čas mých studií v Plzni a v Rakov
níku nebylo horlivějšího navštěvovatele
divadla, ať již se hrálo česky neb něme

7'JSITA.

cky, nade mne. Pochybuji že za sézonu
vynechal jsem kdy 3 představení. Když
přijel o plzeňském trhu v červenci 1856
Zoellner se svou společností, v níž i na
smrt nemocný Tyl se nalézal, do Plzně,
byl jsem na druhém představení ještě
s jedním studentem sám v obecenstvu.
Vrátili nám po šestáku; nehrálo se.
V pátek na to Tyl zemřel, a od té doby,
totiž od představení „Stiakonického
dudáka” ve prospěch pozůstalé rodiny,
bývalo divadlo Plzenské každý den jak
by nabil. Později jsem viděl Prokopo
vu společnost v Rakovníku a nemýlím-li
se i Zoellnerovu opět; jen že tentokráte
s personálem německým.
V Praze taktéž jsem byl horlivým ná
vštěvo vatelem „stavovského” v neděli
odpoledne, kde hrával Kolár st. a ml.
Šimanovský a Pešková. Ba jednou se
hrál jsem si i se Švandou, rytířem ze
Semčic u sv. Mikuláše v „lidu” kus
„Fiesko.” Poctivě jsem volal: „Zu Bo
den mit den Doria! Zu Boden Oheim
und Neffen.” Dále jsem to však v Praze
nepřivedl. —O prázdninách v domovině
pak upravili jsme s přítelem Vašmuciusem a Ed. Vajrauchem jeviště velké.
Doma však hrál jsem pouze: Husička
z Podháje a Pražský flamendr; neboť již
v roku 1863 jsem za svým povoláním
odebral se do Chorvatska a do Uher.
V Chorvatsku, kdež jsme byli vždy v zi
mě, měl jsem přece požitek; neboť ve
Varaždíně hrála dosti slušně německá
společnost; avšak v Uhřích páni sedláci
posud nebaví nenáviděné švábské úřadnictvo divadlem.
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vzešla mi známá, kulatá, uhlazená tvář
Trápen jsa v Uhřích, kdež jsem byl starého pana Píšy, dobrého to přítele
adjunktem při katastru, již po druhé mého otce. Tento uchopiv vak můj táhl
léto gastrickou zimnicí, bylo mi to, mla mne za sebou k starému svému známé
díku tehdy pětadvacetiletému, velmi, mu, p. Jos. Fišerovi. A jak již to v Chi
velmi mrzuté. Nic mne netěšilo, a proto cagu chodívalo, častování nebylo konce.
s radostí jsem přijal otcovu nabídku, Prosím, bychom již pospíchali ku strýci,
abych odejel před ním do Ameriky. Ky avšak teprv po dlouhém želání povole
nula mi tenkrát „skvělá” vyhlídka státi no a my as o jedné hodině octli se upro
se redaktorem „Pozoru Amerického” střed milých přátel. Přítel a soudruh
v St. Louis. Mimo to měl můj odjezd z mládí, Jan Oliverius, taktéž byl příto
do Ameriky příměti i matku k snazšímu men; a takž tedy onu slavnou neděli byl
rozloučení se s přáteli a s vlastí, vždyť jsem uvržen úplně do víru života české
přede mnou byl mladší můj bratr Ema ho v Chicagu. Památno jest, že tentýž
nuel již se vystěhoval. Záležitost má den byl ukončen první sjezd zástupců
vyřízena brzy a 16. prosince 1865 vstou českých spolků, jemuž zdá se mi říkali
pil jsem na palubu lodi „Hermann,” tenkráte kongres, a z něhož utvořila se
kteráž tehdy první svou cestu ]<onala a ubohá Národní Jednota. S účastníky
přibyla po dosti bouřlivé cestě dne 4. jsem se nesešel; až v pozdějších letech
ledna 1886 do New Yorku. Z Castle s mnohými z nich. Nepochybuji, že
Garden byli jsme vybaveni brzo, a na každý z nich měl upřímnou vlasteneckou
rovnavše poněkud údy na pevné zemi a vůli a poctivé mínění v záměrech Jed
posilnivše se v jedné z pivnic Greenwich- noty; avšak byl to počátek, a počátkové
streetských, rozloučili jsme se se spolu- jsou ve všem těžcí. Za nedlouho se
cestovníky a já veden panem Jaroměř známil jsem se s čelnějšími Čechy, na
ským k panu Hubáčkovi na pátou ulici, nichž takřka spočívala naděje Češstva
strávil tam s tímto bodrým pánem a mla chicagského. Byliť to hlavně členové
dým Makovským z Prahy příjemný ve Slov. Lípy, najmě zesnulí: Jan Praus a
čer. Toť celé mé zkušenosti v New Adolf Chládek, k nimž jako k bývalým
Yorku, neboť cíl můj byl St. Louis. studentům mne to více táhlo. „Ježek”
Jelikož však bratr a strýc můj bydleli Borecký imponoval svou rázností a ne
v Chicagu, koupil jsem si lístek do ono oblomnou, jak ty jeho hřebíky, vůlí.
ho slavného města a také po rychlé jízdě Mnoho upřímných jsem nalezl přátel;
octnul jsem se v neděli dne 7. ledna zmíním se jen o Fr. Novákovi, Matuško
V „prkenném Babylonu”, jak jsme pře vi, Stejskalovi, Uhrovi, Jos. Novákovi,
zdívali tehdy „městu zahrad”. Kdo zná Raizlerovi, Řezankovi, Pádeckém, Ně
a znal tehdá výstavnost města, kudy se mečkovi, Janu i Václavu Ryboví a Šplíbéře dráha Michigan Southern, ten ne chalovi (oba již zesnulí) a četných jiných.
bude se diviti, že jsem patřil jako vydě Borecký strhl mne hned do proudu účin
šen na tu metropoli západu.
Malé, ného života na roli národní. Seznav že
začouzené domky, ulice nedlážděné, jsem hudebník, přinutil mne vystoupiti
věčný cinkot zvonků železničních, jako-' při divadle, a sice v komické úloze žida
by sterých umíráčků — nebyl to právě Pikelesa v „Rekrutýrce v Kocourkově”.
radostný pocit, když jsem se octnul na Ačkoliv nebyl to můj obor, zavděčil jsem
rohu ul. Van Buren a (zdá se mi) Sher- se tehdá přec obecenstvu, ale sobě ne,
man.
Poprvé zdálo se mi, že jsem neboť jsa nezvyklý zdejší zimě a patřič
snad svévolně opustil „egyptské hrnce” ně nechráněný, ulovil jsem si při před
rakouského eráru, vyměniv je za osud stavení nastuzení, z něhož vyvinul se
velmi nejistý. Tu stojím! Vak s šat tyfus. Vytrpěl jsem tehdá mnoho, ba
stvem, prádlem a skvosty (?) v jedné, a velmi blízek byl jsem smrti, kteráž zdá
věrné mé staré housle v druhé ruce. se mi by byla bývala lehká, neb jsem
Avšak hnedle se mi tvář povyjasnila. dva dni ničeho o sobě nevěděl. Nejlépe
Ze směsice hlav, po nichž tu pátrám, by mohl o tom vyprávěti přítel Praus,
V nové vlasti.
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kterýž mne dovezl do nemocnice na 24.
ulici. Avšak mládí a dobrý kořínek
zvítězili, a 18. březen viděl mne již zase
na prknech, znamenajících svět; ten
kráte co „Appiani” ve hře „Muka chudé
ženy”; Ku představení tomuto poprvé
přiměli jsme paní Annu Matuškovou ku
vystoupení co „Žofie z Buisierů”, a věru
neměli jsme toho později co litovati.
Paní Matuškové, bohužel před časem
zesnulé, za mnoho pěkných úloh jsme
povděčni, tak
zejména: plá
tenke Šestá
ková v „Pali
čova dcera”,
Krystinka v
„Jiříkovo vi
dění”, žena
Zaztošova v
„Lumír, slepý
sirotek,” a j.
Škoda, přeškoda té obě
tavé ochotni
ce a upřímné
vlastenky. —
Hráli jsme
dále: přítel
Borecký, řicli tel divadla,
milerád uči
li i 1 ze mne
„poiver behind
the thro né" ; a
já bez rozva
hy oddal se
té věci, málo
jen se staraje
Benjamin
o ten boží
chlebíček. Ne
že jsem byl lenošivým, ale chyběla mně
ostřílenost a řeč; a tak vždy jsem se
vracel k divadlu a hudbě. Do St. Louis
jsem prozatím nechtěl a zůstal v Chica
gu. Zdálo se mi, že v Chicagu své milé
Čechy tak bolestně postrádat nebudu.
Zkusil jsem pak lecos, ale nikde nedo
mohl se zdaru hmotného. Výdělek mi
plynul z opisování úloh, z řízení divadla
a z hudby. Byla to veselá bída. Mohu
však směle říci, že jsem se bědným ne
cítil. Zdá se mi ještě dnes, že jedním

z hlavních rysů povahy mé jest snadná
uspokojivost, jen když jsou požitky du
ševní s tělesnými na stejné míře; byť si
nebyly zrovna přehojné a u výběru úz
kostlivém. A já divadlo miloval, miluji
je posud! Děkuji mu, mimo radostí
rodinných, nejkrásnější chvíle svého ži
vota.
Ochotnictvo nestálo tenkráte
nikterakž na stupni nízkém. Měliť jsme
zajisté k disposici síly osvědčené, tak na
prvním místě A. B. Chládek, Fr. Barcal,
Jan Praus,
Něm ečkové,
Alois Uher,
Jan Rosický,
Josef Vaška,
Jan Haj smán,
Martin Trázník, Em. Jur
ka, Joa. Diviš
a jiní, jichž
krátkost statě
nedovoluje uváděti. A dá
my jsme měli
svědomité,
nadšené: Slč.
Klementina
Chládkov á,
pí. Matuško
vá, Růžena
Nováková,
slečny Josefina Vrbická,
Niklový obě,
slečna Marie
Chládková,
Marie Mynář,
Marie ČížkovHarrison.
ská, Petronila
Lusková a j.
Zajisté to výběr, za nějž žádný ochotni
cký spolek ani za nynějších dob v Chi
cagu stydČti by se nemusel.
A my hráli s chutí. Vzájemnost mezi
ochotníky byla vskutku bratrská a ob
sazování bývalo nad očekávání šťastné.
Jak jsem již podotkl, vystoupil jsem
poprvé v „Rekrutýrce v Kocourkově”.
Nápěv k písni: „Vaj, jak jsem se chu
dák změnil”, složil jsem si sám, a důka
zem, že se líbil, bylo, že si hoši zpívali
po čtrnáct dní na potkání refrain: „Me-
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dicinou a dryákem jsem si zbryndal
žaloudek.” Sotva jsem byl přestál kru
tou nemoc, opětně jsem se odvážil na
prkna. Dne 18. března dávali jsme ve
prospěch osleplého tehdáž přítele Frant.
Miky „Muka chudé ženy”. Borecký
hrál Bertranda, Marii — Marie Myná
řová, Žofii—paní Matušková, já doktora
Appiani. Tutéž neděli ráno přibyli ro
diče moje z Čech a byli svědkem našeho
úspěchu. Byl jsem nedávno v St. Paul
přítomen témuž představení: „Awoman
of the people” a tvrdím, že vydařil se
nám tehdá kus pravě tak dobře.
S „Chudým písničkářem”, kterýž se
dával dne 22. dubna učinili jsme pravou
sensaci. Borecký byl pravým Vávrou;
a paní A. Matušková překonala co Bětuška samu sebe. I pan Rosický co
Petřík velmi chvalně si vedl, jakož i
Rozárka slč. Mynářové, Barbora, paní
Růž. Novákové a Antonín Aloise Uhra
byly pěkně provedeny. Kus se velice
líbil a při písních Vojtíškových, obzvlá
ště při poslední mnozí v obecenstvu
slzeli. Podivno jest, že při obou tu uve
dených kusech schází po jednom jedná
ní, a jednání ta jsou vskutku krásná.
V„Mukách chudé ženy” schází předehra,
kdež odbývají se obě svatby, Marie
s Bertrandem a Žofie s jedním z Buisierů. V „Písničkáři” opět schází výstup,
kdy Antonín se stěhuje; vzav s sebou
kanárka a kocourka, oba v kleci, přijde
ku Rozárce, a tu odehrává se velmi tkli
vá scéna loučení. Až se opět někde na
jednu neb druhou hru odhodlají, měl by
se někdo o překlad postarat. Německy
zovou se hry „Ein Weib aus dem Volke”
a „Die Lieder des Musikanten” a jsou
snadno k dostání. Možná, že nepředejde-li mne nikdo, pustím se v letě do
překladu sám. Co zvláštnost musím
zde podotknouti, že jsem zde v St. Paul
hrál v „Písničkáři” „Vávru” německy.
Vím, že mnohý, starý, známý tomu bude
se divit, avšak musel jsem za nemocné
ho ochotníka zaskočit. — Dne 29. čer
vence dávána ku přání Franty Barcala
„Běla”, Klicperovo drama, v němž ovšem
měl jsem úlohu menší.
Do této doby vpadá vznik Sokola;
vyšlo totiž 15. srpna 1866 provolání ku

založení, a 19. odbývána první schůze.
Ponechám si upomínky sokolské, žurna
listické, zpěvácké a různé na jiný ročník
„Amerikána”, a budu se pouze držeti
divadla.
Dne 7. října dávali jsmphru „Paličova
dcera”, kdež slč. Klem. Chládková, nyní
paní Nováková se vyznamenala co Ro
zárka. Já hrál Valentu, paní Matuško
vá Šestákovou. Kus se líbil, a myslím
že by měl i teď ještě u ochotníků nalézti
zaslouženého uznání. Dne 1. ledna 1867
dávali jsme ve prospěch přítele F. Miky
„Lumír, slepý sirotek” drama, kteréž si
ubohý Mika ve své slepotě napsal sám.
Jest to rytířský kus, dosti dobře podaný;
avšak okolnost, že Lumír byl skutečně
slepý, nepomáhala ve hře, ani co do efek
tu. Spůsobila trapné pocity jak na je
višti tak v auditoriu. Co velice bavilo,
byly výstupy Bartoše, kastelána a jeho
ženy. Výtěžek byl značný, a přítel Mika
se nám odměnil skvělou večeří ve svém
bytu. Všichni účinkující byli přítomni,
a ten večer na vtipu nescházelo.
Dne 27. ledna provedli jsme veselohru
„Statek Lhota” a 2. února „Dvě postele
v jednom pokoji” a „Vražda na uhelném
trhu.”
V měsíci tomto rozloučil jsem se
s Chicagem, ovšem nerad; ale nemoha
se nikde uchytit přijal jsem nabídku p.
A. Neustadta, abych redakci „Pozora
Amerického” převzal. Odejel jsem tedy
do St. Louis, kdež dráha žurnalistická
započala. O tom, jak jsem již podotkl,
chci vypravovat! jindy; budu pouze přihlížeti k ochotnictví v St. Louis. První,
napotom se mi velmi milou stavší diva
delní veličinou, s níž jsem se v St. Louis
setkal, byl přítel Čeněk Duras. Starý
Karel Roth, na Soulard a 10. uslyšev,
že se nový redaktor „Pozoru” hlásí o
nocleh, na rýchlo vzbudil sladce odpočí
vajícího spáče, tehdá sazeče u listu, a
dolů sešel: Duras. Při kmitu lampičky a
u dvou St. Louisských vešli v přátelství
dva dosud sobě neznámí Češi, a přátel
ství to po celou dlouhou řadu let zů
stalo neskaleno. Později mnoho vese
lých i trudných chvil jsme spolu zažili.
St. Louis měl tehdy ochotnický spolek
„Thalii”, v níž hlavně vynikali páni

— 37 —
Jirouchové, Bedřich Klimt, jovialní ho
stinský v Chicagu, o čemž se každý
dnešního dne může v č. 878 Milwaukee
ave. přesvědčit. Tehdá byl ale fešáckým
klerkem u Sichra. Zdám vynikala hlav
ně paní Němečková, později choť zná
mého notáře Bělohradského.
Po nějaký čas zastával jsem úřad
místopředsedy; i zanášeli jsme se plány
dalekosáhlými; avšak za mého pobytu
hráli jsme přece jen jednou (neb dvakrát,nepama
tuji se více,)
a sice zase
„Muka chudé
ženy”. Ten
kráte hrál já
Bertran d a,
Duras Remy,
Klimt Theobalda z Buisieru.
Paní
Něm éčko v á
Marii. Avšak
to nadšení, ja
ké ovládalo
ochotníky při
Slov. Lípě v
Chicagu,jsem
v St. Louis
nenašel. Zdá
lo se, jakoby
odněkud stu
dený vítr oví
val všecko,co
svobodomysl
né. Thálie ta
ké uspořáda
la za času mé
Levi I?.
ho pobytu
piknik. To as
vše. Snad také příčinou, že jsem tam byl
v horké době, neboť již 8. srpna přestě
hoval jsem se opět do Chicaga.
Zde byly se zatím staly veliké změny.
Dne 10. června slaveno sjednocení Slo
vanské Lípy, Hlaholu a Sokola v jeden
mohutný sbor, kterýž měl národnost
pěstovati, abych tak řekl „ve velkém.”
Avšak později se ukázalo, že spojením
nedocíleno žádoucího účinku. Spojovaly
se tu zájmy rozdílné, těžko sloučitelné.
Krasoumný „Hlahol” byl přišel do spol

ku chůd a koncerty jeho se nevyplácely.
Bujará síla sokolská těžko se vnucovala
v krok vážný, rozmyslný starších „Lipáků”; ba tenkráte se i nejednou divadlo
ztratilo, jak ohláška v Slavii ze dne 29.
května dokazuje. Čteme tamtéž:
„Hledá se:
České divadlo v Chicagu, které se as
před dvěma měsíci ztratilo. Kdo by o
něm věděl, ať laskavě podá zprávu
Honzíkovi Nicnedbej,' své dělej.”
Muselo se
však brzo na
jít; neboť do
Nového roku
hrálo se již
zase třikrát, a
sice: „Ban
krotář”, „Sle
pý mládenec”
a „Ďáblův
podíl”. O
poslednějším
musím učiniti
zvláštní zmín
ku, jak jsme
si zaopatřili
původní hud
bu. Já uměl
ještě z Ra
kovníka, kdež
jsem s koču
jícími něme
ckými herci
kamarádil,ví
cero sólových
zpěvů nazpamět; tak ze
jména: „Ach,
Morton.
svět se věru
nestará”; „Že
posud ještě zázraky”; „Aj, podobá se do
stavníku”, a přítel Alois Uher doplnil to
ostatní, že z toho byla radost. Napsal
jsem nápěvy pro housle, a učitel Leopold
Dvořák to uvedl do hudby. Zdar byl
rozhodný. Byla to první česká opereta
v Americe. Já zpíval Carlo, Čeněk Pro
cházka Gilberta, Alois Uher Rafaela, a
celý Hlahol propůjčil zpěváky své do
sboru dvořenínů a důstojníků. Mám
posud co památku hudbu pro kus ten,
však hlas pro „Carlo” již nemám.
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Po novém roce dostalo se nám Mosenthalovy „Debory”. Hlavní úlohu zdár
ně provedla slč. Klementina Chládkova.
Já hrál Josefa. Z ostatních úloh pama
tuji si Mart. Jeníčka co faráře; Adolf
Chládek hrál učitele, Rosický Rubena a
Praus starého Abrahama. Zakládal si
Praus na této úloze vždy velmi. Hanu
hrála slč. Petronilla Lusková s vřelostí,
z níž v pozdějších hrách se vyvinula
vášnivost pozoruhodná. Zdá se, že slč.
Lusková, nyní paní Přibylová na jevišti
úlohu svou prováděla co čásť bytosti
své. To platí zejmena o „Marii” v „Hus
a Jeroným”, kterýž kus jsme později,
když už jsem byl v St. Paul, hráli ve
prospěch povodní postižených v Če
chách. Hrál jsem tehdy Jeronýma a žá
rem Marie sám jsem byl unešen. V Deboře účinkovala taktéž co malá Deborka
Emma Matušková, napotomní dobrá
ochotnice. Starou Hátu zdá se mi hrála
naše nezapomenutelná Matušková, ač
nekřivdím-li tím paní Růženě Novákové.
V témž čase počínalo se pomýšleti na
postavení budovy nové na Canal ulici,
mezi Van Buren a Harrison, kdež vlast
nila Slovanská Lípa pěkný kousek místa.
Avšak věci měly dopadnouti zcela jináče. Přílišnou horlivostí, koho, to se
zrovna neví, jednoho krásného večera
v máji nám požár zničil starou milou
budovu. Oheň vyšel pod jevištěm. Ne
zbyly než holé začouzené stěny. Stánek
Thálie, v němž se tak věrně, upřímně a
obětavě hrávalo, jednou ranou zničen!
— Na vydobytí a zřízení jiného, důstoj
nějšího pracovalo se všelijak. V té zá
ležitosti zdržuji se každého úsudku.
Budu pouze vyprávěti, že se pozemek
na Canal ulici prodal, (zdá se mi, že za
$7.500) a pozemek na Taylor ul., mezi
Canal a Beach koupil, (za $3.500), a ku
stavbě se nedostávajících peněz mělo
se docíliti půjčkami a výstavou věcí, o
něž psali jsme do Čech. Popisování pří
hod s tím souvisících ponechám, až
v upomínkách svých budu paběrkovat
a vrátíme se zase k jevišti. Na starém
jevišti opakovala se ještě Paličova dcera,
hrál se Faust druhý, Diblík a Galejní
otroci. Teď museli jsme prozatím do
nájmu. Našli jsme síň turnerů na ulici

Clark, kdež jsme odehráli „Veselohru”,
„Bratra Honáka”, a „Ďáblovu bařinu”.
V „Bratru Honáku” se vyznamenal ob
zvláště přítel J. Nedoma, jehož nesmím
zapomenout! uvésti co horlivého ochot
níka a zpěváka. Umělť on zajisté hráti i
ministra v ,, Rinaldo”, i kardinála v „Zižkově smrti”; ale sedláka nám vyvedl
vždy nejlépe. Tak 'starého „Bartáka”
v „Diblíku” a „Vavřince” v „Honáku”.
V,,Ďáblově bařině” opět vynikla slečna
Marie Chládkova, nyní paní Stejskalová
v Kewaunee. V letě pak jsme jednou
sehráli „Darebu”, na 12. ul. v Arbeiterhallu. Avšak poněvadž to bylo po pik
niku v Junction, dopadl „Dareba” sku
tečně darebně.
Napotom veškerý zřetel byl obrácen
na výstavu, kteráž odbývala se dne 7.,
8., 9., a 10. prosince a končila dne 11.
prosince plesem. Ku zotavení od namá
havých prací při výstavě zajel jsem si
do Milwaukee ku zasvěcení síně, v níž
poprvé se hrálo za řízení Šislera „Ďá
blův mlýn na Vídeňské hoře”. — Zde
seznámil jsem se poprvé s Věnceslavem
Nevařilem, Antonínem Novákem, Radechovským a Šislerem samým. Taktéž
básník J. V. Sládek a bratří Jonášové, i
zesnulý přítel Josef Novotný z Racina
byli přítomni. Borecký zde měl již ob
chod. — Síň přes léto 1869 pospíchala
k svému ukončení. Ba pospíchaly dvě,
a jak každý starý Chicagan ví, zasvěce
na síň na DeKoven dříve, než olia na
Taylor o několik dní. Světili jsme obě,
avšak zájmy mé a příchylnost nesly se
pouze k té na Taylor ulici. Konečně
dne 9. srpna byla otevřena a účelu své
mu odevzdána. Řídil jsem při slavnosti
zpěvácký sbor. Řízení se mi však nevy
platilo. Závistník jakýs, aneb.spíše závistnice, ukradl mi za kulisou sokolský
pás, kterýž mi dámský sbor Libušanky
co uznání mé práce při výstavě byl vě
noval. Co pak asi s ním počal, čili
vlastně počala?
Rozumí se, že se nyní pilně přihlíželo
k upravení jeviště. Malíř Rassmussen vy
konal práci dobrou. Co první kus dával
sedle výběru přítele Barcala„Soběslav ”
od Klicpery. Podivno, nemám ty Klicperovské kusy příliš v lásce. Nehrál
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jsem v prvním představení, a dělal kri
tika. Dnes zdá se mi, že se mi předsta
vení dosti líbilo, až na tu episodu, kde
vévoda Oldřich vyslancům na jejich do
taz: Jsi-li ty český vévoda? odpověděl:
Yes, sir!
V měsíci listopadu 1869 došlo mne
pozvání z Milwaukee od přítele Nováka
abych tam přijel zahrát a řídit kus,,Král
Václav a jeho kat”. Odejel jsem tam, a
v kruhu upřímných přátel ztrávil jsem
několik klidných týdnů. Bydlel jsem u
krajana Josefa Janečka a tu hudbou se
bavil, maje v sousedství oddaného pří
tele Petra Čapka. Hráli jsme 28. lištopadu „Krále Václa
va”.
Václava hrál
Novák, Kata Radechovský a Hynka já.
Za tři neb 4 neděle
po tomto představe
ní sehráli jsme ještě
„Slepého mládence”.
V době, již jsem trá
vil v Milwaukee,opsal
jsem pro Chicago
„Král Václav” a tak
též partituru ku
„Lumpáci vagabun
dus”, kterýžto kus
jsem přeložil z něme
ckého a chtěl příleži
tostně dávati. R. 1870
rozvinul jsem činnost
největší. Dávali jsme
„Klál Václav a jeho
Benjamin
kat”, Jiříkovo vidění
dvakrát, Břetislav
Bezejmenný, Deboru, Loupežníky od
Boleslavského, Lumpáci-vagabundus a
Žižkovu smrt dvakrát.
Skoro samé
těžké hry. Král Václav prošel s obyčej
ným výsledkem, za to Jiříkovo vidění
spůsobilo slavnostní náladu, jak u ochot
níků, tak večer ú obecenstva. Nápěvy
jsem složil sám, a šly všecky dobře, ob
zvláště přítel Barcal, když co Sekáček
zpíval: „S Bohem buď, ty dívko krásná”,
stěžil bouři potlesku. Však byla to s ním
práce, neboť není zrovna pro opery zro
zen. Než namáhání bylo hojně odmě
něno. Paní Matušková co Kristýnka
byla roztomilá. Břetislav Bezejmenný

proveden pečlivě. Úlohy byly rozděleny
mezi svědomité ochotníky. Tehdy krás
ně provedl úlohu Smila pan Anton Pregler. Mně se aspoň líbil mnohem více
co Smil, než napotom co Žižka v Husu.
Soběslav Barcalův a Tista Václava Le
nocha byly výkony herecké, nemuseli
by se za ně nikde stydět. Obtížná úloha
Waltera připadla mně a nyní po 20 le
tech čeká na mne zase. Mám ji hrát
ještě jednou, až Chicago navštívím. Nu,
uvidíme, mnoho-li té jarosti zbylo muži
padesátiletému. Paní Arztová co Marie
byla zjevem milostným.
A což mám psáti o Lumpáci-vagajDundu? Podobalo se, jako
by síň Slovanské Lí
py byla naplněna po
představení samými
účastníky hry; byla v
ústech všech. Sbory
v prvním jednání, só
lové zpěvy Potěha,
Kliha a Nitky, trojzpěv Laury, Kamilly
a Nitky, vše unášelo.
Obsazení hlavnějších
úloh bylo: Stelaris,
Tomáš Petrtyl; Klih,
Duras; Potěh, Morávek; Nitka, Jurka;
Hoblík, Nedoma; Ka
milla, paní Fikarová;
Laura, pí. Jeníčková;
— a ta lahodná hud
ba! Není divu, že dru
TP. Tracy.
hé představení bylo
tak dobře navštíveno
jako první. Později opakoval se kus
„Lumpáci” ještě několikráte. Já sám
hrál jsem jej při návštěvách svých do
Chicaga dvakrát; posledně roku ’86.
Největší však výkon, největší oběta
vost a nadšení vidělo Chicago při prvním
provozování „Žižkovy smrti” od Kolára.
To musil člověk s sebou zažiti, aby si o
lásce Čechů chicagských k divadlu mohl
utvořiti úsudek. Čtyři a padesáte osob
dostavivších se na každou ze 17ti zkou
šek, horlivě a ochotně plnících přání
režisérovo svědčí o píli tehdejší. Vete
ráni Slovanské Lípy, jako starý přítel
l<ezanka, Tábor, Rajzler, Bergmann,
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Holub, atd. v celku čtrnáct, sami vousáči, hráli vojsko Husitské. Sokolové zase,
taktéž v počtu 14, byli vojsko císařské.
Ti, a k tomu měšťané pražští a ženy
tvořili sbory. Sikmunda hrál Pregler;
Korybuta, Jan Němeček; Žižku, já sám;
Jetřicha, Duras; Divůčka, Procházka
Čeněk; Prokopa Holého, Tomáš Petrtyl;
Cidlinu, paní Stejskalová; české pány,
Sokolové. Vzruch trval tři neděle před
představením. V den představení nikdo
nepomýšlel na učení více. Účastníci při
setkání nevolali na sebe jmény obyčej
nými, nýbrž těmi, jež měli večer hráti.
Husité byli na ulicích již obdivováni;
kardinálové již v hostincích nenáviděni.
U večer v půl osmé sál byl již přeplněn,
natlgalerii i žebřík vedoucí na střechu
obsazen. Hosté, již si byli zajistili se
dadla, přišli o ně, nemohouce se davem
ku svým místům prodrat. Dojem, který
obecenstvo činilo, nejlépe by mohl popsati přítel Lev Palda, kterýž tehdá měl
před představením řečniti. Sdělil nám
mnoho let později, že něco takového ni
kdy nezažil. A když konečně scéna se
otevřela pro bouřlivý výstup Racka
z Rožemberka (Jiří Cvachoušek) s kar
dinálem, tu obecenstvo cítilo se unešeno
v ony doby veleslavné. Zbožně sledo
valo hru, ba při zpěvu Husitů za poklek
nutí Žižky v popředí, obecenstvo zpívalo:
„Kdož jste boží bojovníci” s sebou. Scéna
na hradě pražském, kdež Žižka chrlí
Korybutu své: ,,Jsem-li já to, Jan Zižka
z Trocnova?” byla unášející. Divý, bláz
nivý Divůček v posledním jednání až
trapný činil dojem; smrt Žižky v náručí
Prokopa dojemná. Zkrátka byl to den
v Chicagu velkolepý, a nevím, zdali kdy
byl předstižen. Jen za vypůjčení obleků
platili jsme 32 dol. Za zhotovení trůnu
a palcátů, sudlic a cepů 14 dol. Výdaje
byly veliké a přec čistý výnos byl přes
300 dol. Rej po skončení divadla taktéž
není k vypsání. Pisatel sám, jsa unaven
a žízniv, nemohl přece v síni, ač na třech
místech byla nálevna, dostati pít a musel
až k sousedu Svobodovi na rohu Bunker
a Canal zajít na občerstvení. Praus ubí
ral se s sebou a nikdy neviděl jsem jej tak
rozmarného, jako této noci. Jak se to
obecenstvo porovnalo a rozešlo beze vší

i té nej menší výtržnosti, jest mi do dnes
hádankou. Za čtrnáct dní opakovali
jsme Žižkovu smrt, ovšem že již s ná
vštěvou slabší. Přece však vyneslo i
druhé představení přes 70 dol. čistých.
Tu neděli mezi „oběma Žižky” měl
jsem svůj benefit, jedinou to odměnu za
veškeré dlouholeté namáhání, mimo pří
chylnost ochotníků. Dávali jsme Deboru,
a sice v témž obsazení až do nejnepatr
nější úložky, jako když jsme ji dávali
poprvé v staré síni. Zejmena paní Kle
mentině Novákové jsem do dnes povděčen za hluboké pojmutí titulní úlohy.
Mohli jsme také všickni hrát s větším
porozuměním, neboť většina z nás byla
viděla Janouškovou s její družinou v
témž kuse na prknech Crosbyho operního
domu. A takž bych byl šťastně přestál
první oddíl svého působení v Chicagu;
neboť 30. září 1870 byl jsem již v St.
Paul. Po druhém představení „Žižky”
rozloučil jsem se na dobro s tím milým,
drahým, veselým Chicagem. Odhodlal
jsem se býti kantorem, kterýmžto titu
lem, mimochodem řečeno, mnohý si
'myslí, že mne urazí. Chyba lávky! Jsem
kantorem, jsem učitelem již 19 let; a
jsem na to hrdým, neboť jsem ve svém
povolání úplně vyplnil svou povinnost,
i vůči drahému národu svému a to kaž
dý lajdák rra národa roli dědičné nemůže
o sobě říci.
Vlastně jsem jel za svým novým po
voláním do Nové Prahy; a příčinou byl
známý J. B.Bělohradský. téhož času vy
davatel Národních Novin na Forquer
ulici. Jsa vyzván panem Petřičkou a
Wrábkem zaopatřiti jim, řekněme tedy:
kantora, vybídl mne, abych to přijal, a
stalo se. Na cestě dostalo se mi milých
projevů přátelství od Milwauckých, a
obzvláště přítel Ant. Novák bratrsky se
o mne postaral, začež jemu touto cestcu
poznovu budiž dík. Přijeda do St. Paul
našel jsem zde tři z bývalých svých zná
mých: oba bratry Jelínky, Václava a
Matěje, kteří nyní již oba odpočívají v
hrobě, a Jana Hudka, valně prospívají
cího hoteliéra na sedmé ulici.
V oboru divadelním málo se mohlo
podniknouti. Nebylo sil, nebylo jeviště
a nebylo by bývalo obecenstva českého.

— 41 —
Koníčku svému hověl jsem navštěvová- (Pokr. 24. pros. 1873). Čtverák! Kdyby
-ním divadla německého a anglického. byl aspoň Edwina Bootha vyjmul, ale
V německém jsem si také někdy za tak—; nepravost tresce se sama. V kri
hrál, obzvláště za řiditele Amberga, kte tice napotom musel doznat, že ani nejrýžto židáček se vyšinul až na řiditele výtečnějšímu herci ve Spoj. Státech
nejelegantnějšího německého divadla v nebylo dáno se rozehřátí ve hře s NěmNew Yorku. Umí také trochu česky. kyní. Dobře tak!
Takměř úplných pět let uplynulo, než
Také s Magdou Iršíkovou jsem si zahrál
co „Myron” v „Sy,n poušti” a vůbec, když odvážili jsme se aspoň na něco. Zdá se
k nám některý ten „stár” zavítal, byl mi, že první představení odbývali jsme
jsem přivolán. Avšak to s naším ochot v německé tělocvičně, za příčinou osla
nickým divadlem nesouvisí a má méně vy založení obce „Čech”, Klácelovy to
jasné hvězdy mezi obcemi Jednoty Svo
zajímavosti.
Abych poněkud své libůstce vyhověl, bodomyslných. Alespoň čteme v Hlasu
zajížděl jsem vždy o prázdninách do J. S. ze dne 4. července 1875: „Ze St.
Chicaga, a zde na těch
Paul, 6. června..........
milých prknech „Těl.
Dne 3. dubna, totiž
na den založení Obce
Jednoty Sokol” sebe
naší vystoupili jsme
a jiné bavil. Tak ze
jména první prázdni
s českým divadelním
ny, kdež co krejčímu
představením říze
v „Lumpáci” dostalo
ným naším bratrem
se mi vřelého uvítání.
A. Jurkou. On před
nesl řeč k otevření
Přítel Morávek co
divadla.......... Druhé
švec stál mi i tento
kráte a později vždy
divadlo provozovali
jsme 15. května, a již
věrně po boku. V ji
dříve určili jsme či
nou dobu zase přišel
stý výnos na knihy
na řadu Hus a Jero
divadelní.” Byl tu
ným (pro povodní po
stižené v Čechách).
díž počátek.
A ku
malému jevišti po
Husa hrál Duras, Je
ronýma já, Marii paní
mohl nám podnikavý
rodák p. Frant. Brom.
Přibylová. Kus se ve
Učiniv vesv*ém domě
lice líbil a vynesl hoj
ného užitku.
nějaké změny, měl
James O. IBlaine.
V r. ’73 zajel jsem
malou síň a při ní platsi pro zábavu o vánoč
formu, vysokou sice
ních svátcích až do Clevelandu, kdež dost, ale jeviště nad ní nízké, úzké, mělké
ku vyzvání přítele Šnajdra převzal jsem a krátké. Poslední čtyry vlastnosti měla
úlohu Josefa v „Deboře.” Podivná to hra! v svrchované míře. Ale což nám o to! My
Paní Van Osten hrála Deboru německy, měli chuť do práce a nebáli se obtíží.
a my ostatní všichni česky. Pomyslete Přítel Brom v slavné smlouvě učinil
si scény mezi Josefem a Deborou ode mne dvorním svým malířem; nakoupili
hrané tímto prazvláštním spůsobem. V jsme dříví, plátna, klihu a barvy a za
operách se to přihodit může, ale ochot týden bylo jeviště hotové. Herci ovšem
níky bych vždy od toho zrazoval. Přítel dosahovali až do stropu a za kulisami
Šnajdr mne tenkráte ve svém „Pokroku” museli se krčit, aby neprorazili hlavou
dal „puff”, jehož jsem se při čtení sám střechu: ale pochybuji, že Simanovský,
zhrozil. Psal doslovně: „Pan Antonín Bittner nebo Mošna hrají s takým zápa
Jurka ze St. Paul, Minn., nejvýtečnější lem,* jako jsme hráli my. První před
herec ve Spoj. Státech, vystoupí s pí. stavení na tomto jevištíčku bylo: „Foto
Ostenovou v úloze Josefa v Deboře. grafická dílna v Praze”: druhé zdá se mi
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„Damoklův meč.” Já pak připravoval
se na větší kus. Namaloval jsem ještě
náměstí a pobřeží Vltavy v Praze; roze
psal Tylova „Pražského flamendra”, a
podali jsme ho našim St. Paulským ro
dákům jak jsme nejlépe mohli. A věru
dobře se nám zdařil.
Přítel Václav
Píchá se vší chutí, tenkráte ponejprv
vystoupiv, sehrál Podhajského. Pan
Tomáš Král, kterýž později vynikající
zaujal místo v řadě ochotníků a také
několik divadel sám řídil, nejen obstaral
s velikou pílí napsané oznámky, nýbrž
také přesně sehrál starého sládka Sýko
ru. Já hrál Adolfa. Velmi zdařilá byla
paní Vančurová co Havrdová; slečna
Hulcová (nyní pí. M.Novotná) prozradila
poprvé svou velikou schopnost pro jevi
ště a později zpečetila ji, naposledy
snad, co slepá nevěsta v titulní úloze
„Slepé nevěsty”. Taktéž pánové Buchta
a Fr. Novotný byli dobře pojali své
úlohy; prvnější co podstarší, druhý co
Filip učedník. Sbor ochotnický opráv
ňoval k nejlepším nadějím a počet údů
stále vzrůstal. Obecenstvo nás hojně
podporovalo a při každém představení
byl výtěžek značný. Hráli jsme na
témže malém jevišti: Husička z Podháje, Muka chudé ženy, Manžel bez
ženy, Na zdar důstojného, Mrtvý ženich,
Za živa mrtví manželé a ještě jiné z pa
měti mi vyšlé kusy.
V roku ’76 zakoupil Řád Čech č. XII.
pozemek a sin a v krátkosti prosadili
jsme to, že nechal zadní stěnu vyraziti,
a postaviti na naše tehdejší poměry do
sti pohodlné jeviště, kdež se s chutí po
kračovalo v ušlechtilém pěstování diva
dla. Nemohu se více upamatovati na
první kus; avšak uvedli jsme díla na
jeviště jako: Muka chudé ženy, kterýž
kus byl již roku 1875 u Broma sehrán.
V něm výtečně si počínala pí. Novotná,
tehdy ještě slečna Minnie Hulcova. Jest
škoda, že později nenalézala času k vy
stoupení. Při příležitosti té rád uvedu
zde obětavé ochotnice, které by, dle
mého zdání, kdyby divadlo u nás se
znovu vzkřísilo, byly zase okrasou jevi
ště. Paní Růžičková co salonní dáma
častokráte vynikla a paní Šímová uměla
úlohy jako Morana v „Jan za chrta dán”

výborně podati. Jednou z nejčilejších,
nej schopnějších a nej obětavějších ochot
nic byla slečna Amálka Slámová, nyní
paní Janischová v Lincoln, Neb., která
měla zvláštní nadání pro kusy veselé.
Její učedník v dramě: „Vpodkroví a sa
loně”, byl podařený obrázek. Často a
vždy dobře hrála. Taktéž pí. Kutilová,
slečna Barbora Čéšková a Aninka Čéš
ková, prvnější lepým svým zjevem a
jemnou hrou; druhá pěkným hlasem a
promyšleností vynikaly. I slečna Kova
říkova nám často zdatně vypomáhala.
Kdyby nám divadlo opět oživlo, nebyla
by nouze; dorůstá nám dobrá síla v
mladé Lillii Růžičkově, která již teď
by se mohla odvážit na mladistvé milov
nice. V roce neb dvou letech mohou
malá Šafránková, Končalova, Českova a
Vališova směle hráti s sebou. Obzvláště
pak Kačenka Hořejšová budí nejkrás
nější naděje a ráda se učí, hrajíc vždy
s chutí a láskou.
S těmito silami tedy a s mužským
sborem, o jehož jednotlivých členech
taktéž zmíniti se hodlám, hráli jsme:
Statek Lhota, Bratr Honák, Slepý mlá
denec (v německé síni Athenaeum),
Slepá nevěsta, Paličova dcera, Husička
z Podháje, Faust Druhý, Chudý písni
čkář (zase v Athenaeum, kdež nás tehdy
navštívil ex-guvernér Alex. Ramsey),
V podkroví a v saloně, Veselohra. Při
koncertech, aneb při jiných příležito
stech, kdež menších třeba bylo kusů,
sehrály se: Na zdar důstojného, Pře
vržená slánka, Náměsíčník, Vražda na
uhelném trhu, Dvě postele v jednom
pokoji, Ženich vdává svou nevěstu,
Šťastné líbánky, Změnil dátum, Na jed
líka půst, Když slavík do lesa zaletí,
Prodaná láska, Bratranec, Vězeň a ně
kolik sólových výstupů.
Následující kusy spadají pod ředitel
ství pana Tomáše Krále a jsou novějšího
dátum: Dědičný polesný, Na dušičky,
Loupežníci na Chlumu (dvakrát), Krásná
Sidonie. Na jména ostatních se nepa
matuji.
Veliká, nenahraditelná pohroma po
tkala milovníky divadla, jak ochotníky,
tak obecenstvo, vyhořením naší české
síně as 24. máje 1888, z níž nepříznivými
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okolnostmi azlovůlí některých také bra
trů posud jme se nezotavili. Shořelo
nám všem všecko. A to právě po před
stavení Loupežníků na Chlumu, když se
ještě na jevišti nalézala celá šatna, vy
půjčená a mající cenu ku dvoum stům
dollarů!
Během roku sice vystavěna nová, nád
herná síň; avšak závistníci a obmezenci
nechali upraviti právě uprostřed hořej
šího patra šest kumbálků a záchody.
Ctěli prý míti dvě síně, aby se v zimě
ušetřilo paliva, a druhá síň se mohla
pronajímat.
Zatím však, jak jsem se
později dozvěděl, bylo namířeno hlavně
na mne. Měla mi totiž býti odejmuta
příležitost k řízení divadel na pěkném
jevišti, o kterouž poctu jsem se nikdy
nedral a zároveň ušetřen měl býti vysoký
plat, který bych byl co řiditel bral........
A proto jest síň zkažena! Kdo by se tu
neodvrátil s ošklivostí od piklí českých,
na tak nízkých pohnutkách spočívají
cích.
A do jedné síně se jeviště přece do
stalo, jen se mne neptejte jaké! Nejbíd
nější kočující společnost v Čechách sbije
si za hodinu lepší. Dekorace lepenková!
Opona řekl bych z hadrů a je to pravda.
Osvětlení jeviště hrozí hercům upále
ním. Darmo mluvit. Hrálo se však na
tom již přec. I naši katoličtí krajané si
na těch hambalkách zahráli; nejposled
něji: Nemalujte čerta na stěnu.
Jsem skoro u konce; zbývá mi pouze
zmíniti se o mužském sboru ochotni

ckém, neb aspoň o těch, kteří vynikali.
Vynechám ty, o kterých již zprvu povědíno a připojuji pana Vojtěcha Hájka,
horlivého ochotníka, pana Frantu Kobyl
ku, pana Pinkase, pana Kačerovského i
s manželkou, pana Vojtěcha i Tomáše
Tomáška, pana Fafka, pana Frantu Ve
verku, pana Frantu Žáka a j. — Veliké
rozkoše spůsobilo zdejšímu obecenstvu
taktéž divadlo malých. Ti věru zdatně se
činili, povážíme-li, že sehráli následující
hry: Chudý krejčí (u panaBroma), Sta
rá kniha, Šotek a Rusalka, Lorinčin svá
tek, Ptáčkové v kleci, Pýcha a šlechet
nost, Mlsný Jaroš, Doba mládí, doba
radosti, Bratrská láska, Stříbrné hodinky
a nejposledněji dne u. května: Ztracené
psaní. Dítky hrály divadlo vždy ku
novému roku, skoro vždy ten večer po
veřejné zkoušce. Nejtklivější kus byl:
Doba mládí; nejvýbavnější: Šotek a Ru
salka; nejdelší: Ztracené psaní. .
Končím. Zdali jsem někoho opomenul
jmenovati, kterýž by to právem zaslou
žil, nechť promine slabé mé paměti.
Zdali někdo nalezne v řádcích mých
hořkou pilulku, nechť uváží, že psal jsem
jen pravdu a tak jak bolestně mne dojí
má. Nemohu jinak než doufati, že přece
jednou v St. Paul, kdež jest snad 5,000—
6,000 Čechů, dočkáme se důstojného je
viště. Já, co se mne týče, se již napřed
všeho velkého platu vzdávám a v pokro
čilém stáří svém chci se pouze radovati
nad zdárným počínáním těch mladších.
Na zdar důstojného!

'T IS A K.MH
ZE SBÍRKY ZNĚLEK „NA PRAHU RÁJE” JOS. V. SLÁDKA.
/

AKOVYCH ve vsi nebylo dvou soků!
od první lásky: až na chleba skývu —
že na smrt nenávidí se, co divu!
— a nenávidí se už dvacet roků.

Jeden byl hajným — druhému jsou v kroku
pro vraždu někde při vodce a pivu!
a pušku v líc a mušku jako v zdivu
sok soku čelí ranou srnčích broků.

Ve zraku pytláka se tmí a šeří
dvacet let záští —v lásce, žití, —v plenu!
,,Sklon!” volá hajný. — Druhý dále měří.
„Jsou za mnou v patách ti, kteří tě honí!
jím jejich chléb, a děti mám a ženu. —
Tys sám! Tak pojď!” — A pytlák pušku kloní.

^DEMOX

ZLATÄ.^

POVÍDKA Z KALIFORNSKÉ DOBY ZLATA.

Pro kalendář· «,Amerikán“ zpracoval Robert flůžička.

I.
Šlechetný Španěl.

—^OČÁTKEM roku 1848 neměla

Kalifornie ještě přijmění
země zlata. Sierra Nevada
tvořila tehdy ještě nepřekročitelnou hradbu proti východu. Jsouc
zemí šťastných rozkládala se věnčena
vůní růží, pod věčně modrým nebem
od Sierry až k břehům tichého oceánu.
Byť i občas nějaká malá bouře poru
šila klid země, tu ohlas její nevnikal do
úrodných, tichých údolí, kde americký
Španěl pásl svá stáda a kde fandango
byl jedinou zábavou a honba nejvyšším
rozčilením.
Tak bylo to i v údolí Livermoor, kde
nyní město Livermoor se rozkládá. Jen
několik bílých domků leželo na březích
Arrajo del Valle, kterýž se z hor hamiltonských tiše vine. Tam kde údolí proti
majestátní hoře Monte Diablo končí,
vypínal se úhledný větší dům pod va
vřínem a a mádrony. Byla to hacienda
Dona Pedra Diaze, který před desíti
roky, když údolí bylo ještě divočinou,
obdržel od mexické vlády veliký lán po
zemků, jejž musil však neustále proti
útokům Indiánů s hor hamiltonských
přicházejících hájiti. Don Diaz byl nej
váženějším mužem v údolí.
On a jeho osmnáctiletý syn Antonio
byli jediní obyvatelé domu, neboť Donna

Anna, choť Pedrova, stala se obětí jed
noho přepadnutí Indiánův.
Těchto nebylo se nyní co obávati,
zmizeli ze zdejší krajiny a tu mohl Don
Pedro svého statného syna s sebou všude
bráti na projížďky v lesích i v nížinách,
aby poohlédli se po svých stádech. Mexikán narodí se téměř v sedle a dobře
jezdit platilo tehdy více, než dobře psát
a počítat.
Byl červenec. V údolí livermoorském
panovalo od několika dnů veliké rozči
lení. Před malými domky u řeky ležící
mi shromažďovali se tlupy mužův kou
říce a živě rokujíce a také v haciendě
Dona Pedro bylo živo, malí koněspocení
a utrmácení stáli před vchodem a pod
verandou seděl Don Pedro ve společno
sti několika mužův — patrně cizincův.
Obličeje jejich s vyholenou bradou uka
zovali k tomu, že to nejsou Španělové a
také řeč jejich byla lámaná, a promísená anglickými výrazy.
Těžké tlumoky, z nichž vyčnívalo že
lezné nádobí, ležely v koutě; za koženým
pasem mužův blýskaly se nože a revol
very.
„Ať jsem zatracen, sennor,” vzkřikl
jeden z cizincův, hubený to muž s je
střábím obličejem a uhodil pěstí na stůl,
„vy můžete udělat dobrý obchod. Čím
dřív tím lépe. Rozmyslete si to sennor
a buďte nám vděčným, že vás chceme
s sebou vzít. Čisté krásné zlato! U čerta,
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pryč s vašimi stády a koňmi — šťastný
hmat a vy budete mít tisíce, na jichž
hlídání vám ani lidský věk nestačí.”
Don Pedro se zasmušil a poslav Anto
nia, který mužům horlivě naslouchal,
pryč, jal se mluviti: „Co jest mi zlato?
Hledejte si ho kde chcete, já mám co
potřebuji, svoji půdu, svá stáda — proč
měl bych se starati o zlato, které v ho
rách ležeti má? Mělo až dosud pokoj,
nechť má ho i na dále; štěstí zemi bez
toho nepřinese. Vy pravíte sami, že již
přibylo mnoho lodí do San Francisca
s lidmi lačnícími po zlatě. To si mohu
myslit, jaká lůza nalézá se mezi nimi.
A přes Sierru táhnou
prý již také. K ne
uvěření. A co bude
y
toho následek? Ze se
u nás nasadí lůza ze
všech koutů světa a
žádný člověk nebude
chtít pracovat. Najdou-li tolik zlata, jak
doufají, tu stanou se
bestiemi, jež pohlcovati budou sami sebe
a nenaleznou-li tak
mnoho, aby svoji la
kotu ukojili, co pak?
— Stanou se lupiči a
vrahy!”
Don Pedro mluvil
s hlasem chvějícím
se hněvem. Co mu
bylo zlato! Dobrý k ň
Gŕen. Jolxn.
byl mu milejší nežli
hromádka zlaťáků.
Cizinci tito právě přijeli ze San Francisca a přinesli s sebou zprávy o nových
objevech zlatých žil. Závrať zachvátila
celý svět. Zpráva o nové zemi zlata
vnikla již na východ země a celé kara
vany odtud blížily se k zaslíbené zemi a
nesčíslné lodi pluly kolem mysu Horn
ke Kalifornii. Proto oni sem přijeli,
chtějíce v horách hamiltonských také
pátrati po zlatě a Dona Pedra příměti
k súčastnění se v tom. Věděli, že hory
dobře znal a jako vůdce měl pro ně
ohromnou cenu.
Ale přesvědčivše se, že s tímto „bláz
nem”, kterému zlato nebylo ničím, nelze ,

ničeho poříditi, odjeli vyhledati si jiného
vůdce. Dole ve vsi nalezli brzo lidi, již
byli ochotni v horách je provázeti a nyní
po celé týdny s nimi bloudili; avšak
marně. Zlato nenašli a zmizeli opět
z této krajiny.
Nyní zůstalo v údolí livermoorském
několik týdnů ticho. Jednoho dne pro
jížděli Don Pedro a Antonio opětně ho
rami. Zaběhl se jim jeden z býků a oni
hledali ho již po několik dnů.
Právě sesedli a položili se do stínu
vavionu, hodlajíce něco pojisti, když
v tom Antonio uchopil ruku otcovu a
ukázal prstem do nížiny.
Tam, kde horský
průsmyk se skláněl
do údolí, objevily se
vozy pokryté bílým
plátnem. Čtyři voly
táhli každý potah,
kolem kráčeli mužo
vé, jichž zbraně blý
skaly se ve slunečních
paprscích. Pomalu
sjížděli kamennitou
cestou do údolí podo
bajíce se vinoucímu
bílému obrovskému
hadu.
„Zlatokopci z vý
chodu,” pravil Don
Pedro, svraštiv čelo.
„Nyní nalezli cestu a
teď to půjde. Adios
klide a štěstí! — Při
W. Noble.
veď koně, Antonio,
podíváme se na ně
blíže.” — Vsednuvše do sedel jeli k prů
smyku, kde právě objevil se ještě jeden
opožděný vůz, nemohoucí, jak se zdálo,
ku předu. Jen tři voly byli k němu připřaženi, čtvrtý patrně někde na cestě
zahynul a ti byli ještě jen kosť a kůže a
sotva mohli vůz za sebou vléknouti. Sil
ný . muž s divokým vousem a vlasem,
maje zavázanou nohu kulhal vedle vozu
a bledý, vpadlý obličej jeho prozrazoval
hroznou únavu.
Pod plátěnou střechou vozu zazníval
sténající dětský hlas a když Don Pedro
s přívětivým „Buenos dias, Sennor,”
přiklusal k vůdci potahu, jtu bledý obli
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čej ženský vykouknul na okamžik z vo
zu, ale hned zase zmizel.
„Vaše voly jsou v proklatě bídném
stavu, sennor,” zvolal Pedro s úsměškem,
„a vám jak se zdá nevede se také lépe.
Vy přece nechcete v tomto stavu s ne
mocnou sennoritou vaší tam do San
Francisca?”
Muž, zastaviv voly, pohlížel nedůvěři
vě na oba jezdce a pravicí sahal po re
volveru.
Don Pedro to zpozoroval.
„Nechte toho/’ pravil dobrosrdečné,
„to nebylo v údolí livermoorském až
dosud nikdy zapotřebí. Kdyby nebylo
honby, my bychom zbraní nepotřebovali
po celý rok. Nyní ovšem může býti
jinak.”
Cizinec nahlédnul, že se zmýlil.
„Odpusťte, sir,” odvětil, „ale má-li
člověk tak proklatou cestu za sebou a
musel-li se protloukati Indiány a jinou
lůzou, tu stane se poněkud nedůvěřivým.
Jsem John Hallet z Virginie. To pro
klaté zlato přilákalo mne sem s mojí
rodinou —budiž ale zatraceno — nechci
z něj ani zrno vidět, jen kdyby má malá
Jenny tam uvnitř zase zdráva byla! Za
všecko zlato na světě nechtěl bych to
dítě ztratit!”
„Jest vaše dítě nemocno?” tázal se
Don Pedro.
V tomto okamžiku pozvedla se pla
chta a obličej ženy vyhlídl zase ven.
„John! Už to dále nejde. Jenny je
stále hůře! Zeptej se tohoto gentlemana,
jestli bychom zde nalézti mohli někde
přístřeší a nějakého lékaře pro nemoc
nou!”
„Přístřeší? Zajisté sennora!” odpo
věděl Don Pedro, „můj dům jest vám
k službám — Španěl ctí pohostinství.
Co se týče však lékaře to jest již smut
nější. Zdejší lid jest až nestydatě zdra
vým. Já sám nabyl jsem však dlouho
letou praxí některých lékařských vědo
mostí, mnoho toho sice není, leč příroda
si pomůže již sama. Dovolte mě na tu
malou se podívat!”
Don Pedro sestoupil s koně a vylezl
na vůz; Antonio díval se zvědavě otvo
rem do vnitř.
Na slaměném lůžku leželo mezi bed

nami a jiným náčiním mladé děvčátko
asi čtrnáctileté. Byla zahalena pečlivě
v deky, obličej její rděl se horečkou.
Malá hubená ruka ležící na červené při
krývce byla tak něžná, lehká jako bílé
péro a chvěla se konvulsivně. Velké
modré oko se zvláštním chorobným les
kem upřeno bylo na Dona Pedro.
Mladík asi ve stáří Antoniově seděl
vedle na bedně a zíral bez pohnutí do
obličeje nemocné.
Pedro sáhnul na tepnu, a pak na horké
čelo. „Byl již nejvyšší čas!” mínil.
„Prudká horečka. Jaký ale div, tak
nežné stvoření veženo z Virginie až sem
pod touto plachtou!”
Zakýval hlavou.
„Ubohé dítě, ty nemáš se státi obětí
lakoty tvých rodičův!” pravil sám k so
bě. „John Hallet!” zvolal pak z vozu,
„ta malá potřebuje několik týdnů klidu,
chcete-li ji zachovat na živu. Zůstaňte
tak dlouho u mne.”
Matka uchopila ruku Dona Pedra a
a vypukla v křečovitý pláč.
„Tisíceré díky, sir! Bůh vám to odplatiž!”
„John!” zvolala pak, „přijmi tuto nábídku! Jest to jako by nám bůh byl v
nejvyšší nouzi seslal svého anděla ku
pomoci. — Georg, co tak hledíš před
sebe? Klekni před tímto mužem, neboť
bez něho byla by dnes již Jenny mrtvo
lou!”
George neposlechl své matky, naopak
vzdorovité jeho oči spočinuly nepřívěti
vě na Donu Pedrovi.
„To přijdeme ale pozdě,” mínil ne
vrle. „Čekat tam na nás asi nebudou!”
Don Pedro vrhnul na mladíka hněvivý
pohled. Takovou bezcitnost v tomto
stáří ještě neviděl.
„Tobě jest tedy zlato milejší nežli
život tvé sestry?” zvolal s nevolí. „Ty
jsi roztomilý hoch, z tebe může ještě
něco být!”
„On neví, co mluví,” omlouvala ho
matka, „nedbejte na jeho žvast. My
zůstaneme!”
John Hallet přijal nyní také s díkem
nabídnutí Don Pedrovo, pod jehož vede
ním celý tah se nyní opět ku předu hnul
cestou k haciendě.
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Georg vyskočil z vozu a pohlížel zvě
davě na koně Antoniova. Týž neslyše
jeho výrok ve voze učiněný a vida ho
kulhati, pobídnul jej, aby si sedl před
něj na sedlo.
Georg s radostí tak učinil.
John Hallet šel vedle Dona Pedra,
zdráhaje se energicky koně jeho po
užiti.
„Jak dlouho jste již na cestě?” tázal
se Antonio George.
„Je to nyní tři měsíce již,” odpověděl
tento, „co jsme opustili Virginii. A jaké
tři měsíce! To museli bychom nalézti
mnoho zlata, kdyby se nám tato cesta
měla vyplatit.”
„A jedině k vůli
zlatu podnikli jste
tuto dalekou, nebez
pečnou cestu?”
„Pro co jiného? —
Snad ne, abychom
zde hlídali dobytek?
To můžeme doma ta
ké!”
„A co chcete s pe
nězi počít? Já je ne
mám a jsem přece
zdráv a šťasten a otec
praví, že zlato přinese
jen neštěstí do země.
Před několika týdny
nabízeli mu celou hal
du, on je však od
mítl.”
„To nebylo příliš
JEtedfield.
moudré od tvého otce.
Vy zdáte se vůbec o
světě náramně málo vědět. Co můžeme
s penězi dělat? Všechno! Všechno!
Koupit si krásné koně, vystavět paláce,
držet otroky, dobře jíst a pít, pěkně se
oblékat a býti pánem nad těmi, již peněz
nemají! Rozumíš?”
Antonio zamyšleně hleděl před sebe.
„A o tvou malou sestru nemáš strachu?
Jak můžeš mysliti na zlato, když tak
milé, dobré stvoření na smrť nemocno
vedle tebe leží!”
„Ó, však ona není tak nemocná! Kdy
bych já to byl, to by se nikdo o mne
nestaral. Ale ovšem, Jenny! Miláček!
Pro ni náš cestovní plán může jít k čertu!”

Za rozmluvy této, jež oba mladíky nespřátelila, přiblížil se vůz k haciendě.
Don Pedro vynesl nemocnou na svých
pažích z vozu a uložil ji do řádného
lůžka. Pak podal jí účinný lék proti
zimnici, jejž obdržel kdysi od Indiánův,
přikryl ji pečlivě a ošetřování další zůstaviv její matce, vrátil se k Halletovi
usednuvšímu pod verandou.
Antonio přinesl několik láhví vína.
„Vy chcete skutečně do dolů, John
Hallet?” počal Don Pedro, zapáliv si
cigarettu. „S vaší ženou a dceruškou?
Myslíte, že vydrží tento namahavý ži
vot?”
Oslovený pohlížel
zasmušile před sebe;
čelo jeho pokryto by
lo vráskami.
„Vy netušíte, co
jsme během těchto tří
měsíců vytrpěli,” za
počal konečně. „Na
prairii byli jsme ne
ustále pronásledová
ni Indiány, žádná noc
neminula bez popla
chu.
Pak zkoušeli
jsme pod slunečním
žárem pouště, vydáni
jsouce často nebezpe
čí zemříti žízní. Když
to jsme přestáli, tu
šlo to nahoru do ne
konečných vrchů a
jako dříve horko tak
Proctor.
nyní trápila nás zima,
neboť když překročili
jsme Sierru, museli jsme táhnouti sně
hem a ledem mnoho dlouhých dnů. Po
trava nám došla, dobytek klesal vysílen
mrtev k zemi, ó, bylo to hrozné, hrozné!
Za všechno zlato světa nechtěl bych to
zkusiti ještě jednou.
Ale nyní, kdy
jsme tyto útrapy přestáli, kdy octli jsme
se téměř u cíle, nyní všeho se vzdáti —
sennor, vy musíte sám přiznat, to jest
těžké, nemožné! A kdybych svého plánu
chtěl se i vzdáti, co pak mám počít
s párem nemocných volů, jež tvořejí
celý můj majetek? Jsem žebrák. Neměl
bych získati více těmito nevyslovitelný
mi mukami?”
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Soustrast Don Pedrova vzrůstala. On
viděl, jak ve vnitru cizincově touha po
zlatě zápasí s láskou k jeho dítěti.
„John Hallet!” pravil, „vím, že vy
Američané smýšlíte jinak nežli mi zde.
Vám je výdělek vaším životem. My
milujeme život k vůli životu. Pohleďte
do mého domu, sem nepřišlo dosud zla
to. Co zde vidíte, to jest dílo našich
rukou. Naše role, naše stáda nás živěji,
a odívají a něcd málo peněz, jež potře
bujeme, ještě také nám z toho vybývá.
Jsem šťastným v tomto stavu, nerozumím
tudíž honbě po zlatě, kteráž se nyní lid
stva zmocnila. Pochopuji, že tak nebez
pečnou cestu nemůžete konati nadarmo,
ale pohlížím-li na vaši malou Jenny
s její andělskou hlavičkou, tu musím
vám říci, že za žádné peníze neodvážil
bych se vystaviti ji hrůzám takového
života.”
John Hallet vyskočil a maje ruce slo
ženy na zádech přecházel prudce sem a
tam. Pak zůstal státi a pohlížel zvěda
vě do obličeje Dona Pedra.
„Myslíte, že Jenny nemiluji?” tázal se.
„Ona jest můj poklad. Svoji Jenny ztra
tit — ne — ne tato myšlénka jest mi
nesnesitelnou. Ale co mám počít? Nezazlívejte mi, kdo však můj plán za
vrhuje a přímo zločinným jej téměř na
zývá, ten mi musí povědědít také nějaký
jiný, lepší. Musím míti chleba pro svoji
rodinu, a kde ho vezmu, nevykopu-li ho
ze země?”
„Vím o jiném plánu,” odvětil Don
Pedro, „ale on snad se vám bude zdáti
příliš skromným — tak rychle vás ovšem
nepovede ku předu, jako těžení zlata
snad, ale bezstarostný život bývám pro
vedení jeho zajistilo přec!”
„A v čem pozůstává váš plán?” tázal
se Hallet a pohlédnul udiveně na Špa
něla.
„Vy musíte zůstat zde a dělat to, co
já dělal. V této půdě leží také zlato pro
důkladného muže, který chce pracovati.”
Don Pedro ukázal na pšeničná pole,
vlnící se zlatými klasy.
„Vidíte tam,” pokračoval, „to jest také
kalifornické zlato! A když jednou po
slední zrnko zlata z této půdy bude vy
dobyto a hledání zlata náležeti bude jen

minulosti, pak ono věčně znova klíčící
zlato tam, tvořiti bude dlouho ještě bo
hatství, požehnání a pýchu naší země!”
„Vy máte pravdu, sennor,” odpověděl
John Hallet trpce. „Ale co mi to po
může? K rolnictví jest zapotřebí také
peněz a za mé tři bídné voly, a staré ha
raburdí ve voze nekoupím si ani jitro
pozemků. Kdybych mohl nějaký poze
mek získat, tu bych čerta dbal o zlato a
troufal bych si to i zde k něčemu při
vést!. Ale nač o tom mluvit, když to
nemůže být!”
„Zde jsem vás chtěl mít, John Hallet,”
zvolal Don Pedro. „Jak vidím, nejste
ještě tak příliš horečkou hledání zlata
nakažen a já chci vám milerád poskytnouti prostředky, abyste se zde usaditi
mohl. Vy splatíte mi pak dluh svůj
průběhem několika let. Chcete?”
Hallet věřil sotva svému sluchu. Čím
byl pro tohoto muže? Cizincem! A přec
zahrnoval ho tento Španěl dobrodiním.
Hallet stával se nedůvěřivým.
„Řekněte mi upřímně, sennor Pedro,
co to znamená?” tázal se. „Vy nabízíte
mi nejprvé svůj dům k několikanedělnímu pobytu, nyní dokonce peníze a pro
středky k usazení se pro všechny časy.
Proč to činíte? Rozumný člověk nedělá
nic bez účele.”
Pedro pokynul hlavou. „Což pak nenemůžete to pochopit, že z lidskosti a
dobrého srdce lze mnoho udělat? Proč
vám činím tuto nabídku? Poněvač jest
mi líto, vaší ženy a vašeho ubohého
dítěte ä protože pomohu rád tam, kde
mohu. Jsem Kalifornan! To leží již
jednou v naší krvi! My přinesli jsme
to sebou ze staré vlasti své, kde jednou
rytířskost a šlechetný cit byly nade vše
a španělská pohostinnost byla pořeka
dlem! Leč vy mi přece nerozumíte, vy
příslušník cizí země, kde se jinak smý
šlí, jinak cítí. Dosti však. Mé nabíd
nutí jest upřímné. Dělejte si však nyní
co chcete, pomněte ale na vaše dítě!”
Don Pedro povstal, stisknul sombrero
na opálené čelo a chtěl se vzdálit. Ne
důvěra cizincova ho urazila.
Tento však jej zadržel. „Vy jste gentle
man skrz na skrz, sennor!” pravil. „Od
pusťte mi moji nedůvěru, My navýcho-
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dě ssajeme ji však již s mlékem mateř
John Hallet zamyšleně hleděl za nimi.
ským. Ponechte mi času do rána, chci
„Zvláštní plemeno, tito Kalifornané,”
dříve poraditi se se svojí ženou. Zatím hučel do vousů, pak lstivý úsměv přele
těl mu přes rty. „To není špatná nabíd
můj vroucí dík.”
Právě vstoupili Antonio a George na ka a časem, když země bude obydlena,
verandu, vracejíce se z obhlídky po do tu zdejší půda bude drahocennou! Zku
mě a stájích. Antonio vypravoval svému sit bych to mohl.”
soudruhu o životě v horách a nyní líbilo
„Pohřížil se cele v myšlénky. George
se tomuto na haciendě již lépe.
přistoupil k otci a poklepav mu na ra
„Jen až nalezneme dost zlata,” pravil meno, pravil:
„Otče, chtěl bych tu haciendu mít, ta
k Antoniovi, „pak se· také zde usadíme.
Pak uvidíš k čemu je zlato dobré, až jest příliš dobrá pro ty lidi, již po celý
postavíme si zámek, koupíme koně a den šeději jen v sedle. Pro ty by barák
stáda. To se ti ve vašem malém domě také postačil!”
John Hallet se ulekl. Přistihl ho syn
také nebude líbit.”
při jeho vlastních my
Antonio se usmál.
On nepřál si nic lepší
šlénkách?
ho. Bydlel-li v paláci
„Ty zde přece ne
či v chudobné chýši,
chceš zůstat,” mínil,
„a bez těžké práce
bylo mu jedno. Pod
širým nebem, sedlo
zde také to nelze da
maje za podušku, při
leko přivésti!”
„Práce!” odvětil
kryt b ů v o 1 í houní,
potměšile se usmívaje
spal nejlépe.
George. „Ano, ale při
„Zůstaneme zde opravdu celý týden?”
jde na to, jak pracu
tázal se George,vstou
jeme. Bohatí lidé na
východě také nezbo
piv na verandu. „My
slím, že jest Jenny již
hatli prací rukou
lépe a ve dvou dnech
svých. S tím zde mu
bychom byli na mí
síme pracovat!”
George položil při
stě.”
těchto slovech prst
„Co je ti po tom,
kluku? Ty nemáš do
na čelo.
toho co mluvit. Snad
„Ty mluvíš už jako
zůstaneme vůbec zde
starý,” řekl Hallet.
William ľtl. II. JMiller.
a pak budeš ale praco
„Odkud jsi vzal tuto
vat, George!”
moudrost? Pohleď jen
„Že zůstaneme zde?” zvolal George na Antonia, ten nemyslí na nic podob
ného.”
udiven, „co pak je zde také zlato?”
„Nestarej se o to, ty budeš dělat co
„On je osel!” odvětil George, „doko
nalý osel, on i jeho otec.”
chci a tím je dost.”
George pokrčil rameny a vyprázdnil
„Ale tito oslové jsou našimi dobrodin
jedním douškem sklenici vína na stole ci, na to nepomýšlíš? Ty’s přece jen
ničema! Ale to ti povídám, chovej se
stojící.
„Pojď, Antonio,” pravil Don Pedro, slušně vůči těmto lidem, sic —” a při
„podíváme se ke karavaně zlatokopův. tom pozvedl Hallet hrozivě svoji pra
Snad budou naší pomoci potřebovati. vici. „Teď se ale podívám k Jenny.”
Vy, sennore, můžete zatím poraditi se
Pomalu stoupal po schodech nahoru
se svojí manželkou. Můj celý dům jest a opatrně otevřel dvéře. Jenny seděla
vám k službám.” Pozdraviv zdvořile, v posteli a vztahovala k němu hubené
vyšvihnul se do sedla, Antonio také a ručky své.
oba záhy zmizeli ve stínu vavřínův.
Prostředek hojivý účinkoval rychle;
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hlava sice ještě byla rozpálena, ale
blouznění již minulo.
„Papa! papa! konečně jsi zde!” zvola
la Jenny. „A kde jest ten dobrý, cizí
muž s tím temným obličejem? Viděla
jsem ho jako ve snu, on pohlížel na mne
tak přívětivě.”
Hallet přivinul dcerušku svoji ke svým
prsou a líbal horké její rty. Slza leskla
se mu v oku.
„Znáš zase svého otce?” pravil něžně.
„Nu, pak je zase všecko dobře. Jak se
ti vede? Cítíš ještě bolesti?”
„Ó, papa, viď, že nemusím více do
toho ošklivého vozu, v němž mne vedro
usmrcuje a věčné drkotání můj mozek
rozhlodává. Ach, co jsem trpěla ve
svých horečných snech! Viděla jsem
stále ty divoké postavy Indiánův, již
obklopovali náš tábor — slyšela jsem
hrozný jejich křik a sténání poraněných.
Pak zdálo se mi zase, že jsem v pusté
poušti a nikde kapka vody, jíž bych byla
svoji žízeň uhasila. Ó, papa, trpěla jsem
strašlivě! Dobrý obličej toho cizého
muže probudil mne poprvé z mého
blouznění — jak mu děkuji! Kde je ale?
Chci mu to sama říci!”
„Upokoj se, Jenny, přijde hned; on je
pánem tohoto domu, v němž se nalézáš!
Vše, co zde vidíš, náleží jemu!”
Jenny přejela si rukou svoje čílko a
pohlednuvši udiveně po světnici zvolala:
„Ó, jak krásně je zde. Zrovna jako
v našem hezkém domku ve Virginii.
Kéž bychom ho byli nikdy neopustili!”
„Ano, kéž bychom ho byli nikdy ne
opustili!” opakovala matka s povzde
chem. Ona byla sličná paní, ale útrapyplná cesta a starosti o její dítě zdraví
její podkopaly. To bídné zlato! Jak
mnoho lidí mělo učinit ještě nešťastný
mi! Široká krvavá stopa vedla již dnes
od moře k moři a to byl teprvé počátek.
Hallet věděl, že návrh Don Pedrův na
lezne u ženy nejpříznivějšího přijetí.
Plán, jejž si byl dole na verandě v mysli
vytvořil, nabýval určitosti.
„Upokojte se!” pravil.
„Přináším
vám zprávu, jež všechen váš žel zaže
hná. My můžeme zde zůstati. Don
Pedro chce nám poskytnout! prostřed
ky, abychom se zde usaditi mohli!”

Matka stála tu v prvém okamžiku
jako strnulá. Pak klesla plačíc a smějíc
se svému muži kolem krku.
„John, tak přece vyslyšeny mé vroucí
prosby pronášené u lůžka naší Jenny.
A tys tak chladným a klidným při tom?
Ty netěšíš se se mnou?” — Pohlédla mu
úzkostlivě do obličeje. — „John, ty my
slíš stále ještě na to bídné zlato, kteréž
by nás bylo stálo život našeho dítěte!”
Jenny tleskala rukama.
„Ó, ten dobrý, dobrý muž! Jak ráda
chci ho mít — jak mu chci děkovati.
Není-li pravda, maminko, na kolenou
děkovati?”
„Ano, mé milé dítě! On nejdříve za
chránil tebe, nyní zachrání nás všecky.
Náš dluh vůči němu vzrůstá do neko
nečna!”
Také Hallet byl tímto pocitem díků
svých milých dojat a doložil pohnutě:
„Ano!” Vtomto okamžiku to také sku
tečně poctivě mínil.
George vstoupil: „U čerta, co pak se
stalo?” zvolal vida všecky slzeti. „Proč
pak pláčete? Jenny jest opět zdráva a
ráno můžeme táhnouti opět dál, jestli
nepřijmeme nabídnutí toho starého
blázna!”
Paní Halletová rozezlena vzkřikla:
„George, zapovídám ti v mé přítomnosti
mluvit takto o muži, jenž jest naším do
brodincem. Měl by jsi se stydět!”
Gerge obrátil. „Vždyť jsem to nemy
slil tak zle,” pravil. „My bychom nepo
třebovali nikomu děkovati, kdybysme
byli táhli svojí cestou! Považuji to za
neštěstí, že jsme vběhli tomu Španělovi
do rukou! Ve dvou dnech bychom byli
všechno přestáli. Ale ovšem, já do toho
nemám co mluvit. Klonit se však ne
budu před tímto Don Pedrem a tím
hloupým Antoniem — před těmito ne
vzdělanými hidalgy, již myslejí, že mají
jinou krev v žilách svých nežli my.”
„Přála bych si, abys měl ty něco
jejich krve v žilách svých!” zvolala hně
vivě matka.
„To je tvá vina!” odvětil drze George.
„Měla jsi si vzít Španěla za muže!”
To bylo i Plalletovi přes příliš a on
zvednuv pěst’, chtěl nezvedenci zasadit
políček, leč tento rychle zmizel.
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Don Pedro a Antonio mezitím vyhle
dali „camp” zlatokopův. Zde panoval
čilý život. Tito lidé věděli již, že jejich
spolucestovatel John Hallet nalezl u
Dona Pedra přístřeší a tento tvořil
ovšem bod celého rozhovoru. Muž,
který pro nic za nic celou rodinu vezme
do svého domu, to bylo přece něco
zvláštního!
□ „Co pak dělá Hallet?” tázal se vysoký,
širokoramenný muž, „ten se asi teď roz
tahuje! Nu, ovšem, to on umí se svým
čistým Georgem. To je povedené chlapisko. Kvůli té malé Jenny mu to přeji,
on sám ale nezasluhuje tolik dobrodiní!”
„A proč ne?” tázal
se Don Pedro.
„Poněvadž náleží
k těm, jimž podá-li
se prst, tu chtějí hned
celou ruku; on by byl
svůj chleba jistě s ni
kým nedělil. Zde má
te příklad, s e n n o r:
Bylo to v Sieře— my
měli nemocné ženy
na vozích—jedna byla
cestou slehla. Byla
to bída, že by se byl
kámen obměkčiti mu
sil! Víno nám došlo,
ale my věděli, že Hal
let má ještě několik
láhví i šel jsem k ně
mu a prosil ho o jed
nu pro šestinedělku
William
— to jsem ale pocho
dil. Jeho žena — je
to řádná žena — chtěla již sáhnouti do
bedny, on však podíval se na ni tak
divoce, že ihned zase vztáhla ruku zpět.
,Kde pak bychom vzali víno! Voda jest
ostatně v takovém případu nejlepší,’
zvolal ten mizera George ke mně. Byl
bych ho zaškrtil. Večer byl však týž
George na mol vínem opilý. Nu, co sou
díte o takových lidech?”
Don Pedro byl v hloubí duše své roz
trpčen. George naučil se již znáti, ale
otce byl by přec považoval za lepšího.
Učiněného nabídnutí počal již želeti a
kdyby ho Hallet nepřijal, tu nechtěl se
dále vnucovati.

„My jsme rádi, že jsme se ho zbyli,”
vpadl jiný do hovoru. „On a jeho kluk
byli by jistě spůsobili neštěstí. Když ti
jednou přijdou na zlato, pak budou jako
krkavci.”
Don Pedro a Antonio přejíce zlatoko
pům srdečně štěstí k další cestě, vsednuli
opět na koně a odjížděli domů.
V haciendě bylo již temno; obyvatel
stvo její spalo. Také Don Pedro a An
tonio odebrali se k odpočinku.
Nahoře seděl však zakryt jsa divokým
vínem John Hallet. Viděl oba přicházeti,
nechtěl však dnes více s Don Pedrem
hovořiti. Tím více myslil však, pohlí
žeje do světlé noci
na jeho vlnící se pše
ničná pole a bohaté
pastviny: „Chytrostí
se musí pracovat, ne
rukama, ten kluk má
pravdul” bručel do
vousů.
Vedle ve světnici
odpočívala Jenny a na
obličeji jejím zářil
libý úsměv. Snila pa
trně o dobrém, ji za
chránivším muži. Ve
dle ní klečela její ma
tka a modlila se vrouc
ně za dobrodince jich
všech.
•

·

*

·
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II.
Černé duše.
Windam.

Druhého dne ode
bral se Don Pedro se
svým synem k lůžku nemocné. Jenny
ještě spala, zdravá červeň zdobila její
líce — byla zachráněna.
Paní Halletová nemohla nalézti ani
dosti slov díků a pouze radostí plakala.
Otec a syn stáli před lůžkem a pozo
rovali spící dívku. Nyní sebou pohnula,
probudila se a modré velké oko její spo
činulo udiveně na obou mužích. Pak
zvolala: „Maminko, to jest ten dobrý
muž, není-li pravda? Náš dobrodinec?”
„Ano, dítě, to jest on. Don Pedro
Diaz, majitel této haciendy.”
Blažený úsměv přelétl hezkou dívčí
tvář, slabě se zarděvší. Vztáhnouc svou

něžnou ruku k Don Pedrovi pravila sla
Na stupních verandy ozvaly se kroky.
bým hlasem: „Don Pedro, co jste pro Don Pedro přicházel. Otec a syn vrh
nás učinil, to nemůžeme vám nikdy7spla nuli na se významný pohled jako dva
tit, já vás však budu milovati jako dru lupiči, již nic netušící oběť svoji přepad
hého otce svého.” Slzy přervaly její nout! chtějí.
slova. Pak spočinulo oko její na Anto
„Dobré jitro, pánové. Jak jste se vy
niovi, jenž pohlížel k ní s obdivem a spali zase jednou po třech měsících pod
úctou a když podala mu svoji ručku, tu pevnou střechou?”
přitisknul ji vroucně ke rtům, ač dosud
Zrak Don Pedrův svezl se po obou.
jiné ruky nelíbal nežli pátera Felipe dole Hallet se oholil, vlas svůj ostříhal a činil
ve vsi. Sladký mráz projel mu tělem, nyní mnohem příznivější dojem nežli
sklopil oči a mačkal svůj sombrero roz dříve. George navléknul si lakýrky, jež
pačitě v ruce.
přivezl si z Virginie a vypadal téměř
Jenny dívala se s úsměvem, na červe jako švihák.
nou skvrnu, jíž Antoniův polibek na její
„To zde se, mladý muži, nehodí do
ručce po sobě zanechal a zraky Don práce,” podotknul, ukazuje na lakýrky.
Pedra a matky Jenniny setkavše se, „Nu, však to sám brzo poznáte” pokra
zdály se mluviti: „To by byl hezký čoval s úsměvem. „John Hallet, roz
párek!” —
hodl jste se?” řekl, obrátiv se k otci.
John Hallet a George seděli mezitím „Přes noc přicházejí vždycky ty nejlepší
v důvěrném rozhovoru dole na verandě. myšlénky.”
Ač syn jeho byl ještě mlád, tu otec ne
„Jsem rozhodnut,” odvětil Hallet pev
činil přece ničeho, aniž by dříve vy ně, „já přijmu velikomyslnou vaši na
slechnul jeho mínění. Nyní se shodli bídku a zůstanu.”
oba v tom, že nabídnutí Don Pedrovo
Don Pedro byl zklamán. Očekával
příj mou.
zcela jinou odpověď a tato byla by mu
„My tím mnoho neriskujeme,” mínil také milejší bývala,leč.slovo své nemohl
starý.
více vžiti zpět. „Snad Hallet přece
„Jen to, že snad přijdeme pozdě a že nebyl tak špatným, jak ho jeho soudruzi
nám všecky zlaté ptáčky vyberou a na líčili,” omlouval ho v duchu Don Pedro,
nás ničeho nezbude. Ale já počítám a nahlas řekl: „Zůstane tedy při tom
jinak, otče!”
co jsem vám slíbil. Sedněte si. Pro
Pohlednuv pak lstivě na otce, nechtěl jednáme tu věc úplně.”
jaksi dále mluvit.
Mužové usedli.
„Tak jen mluv,” pobízel ho starý.
„Dám vám,” pokračoval Španěl, „pro
„Počítám na to,” pokračoval George,
položiv se pohodlně do lenošky, „předně zatím 40 jiter pšeničných pozemků a
že všichni lidé zde jsou hlupáci a Don třicet kusů dobytka, kterýž si sám mů
Pedro největší a že nerozumějí svému žete vyhledati. Pastviny jsou svobodné.
prospěchu; za druhé míním, že zde po Kromě toho obdržíte potřebné hospo
zemky následkem houfného stěhování co dářské nářadí a moji lidé vystaví vám
nejdříve v ceně aspoň desateronásobně také malý domek. To postačí do začá
stoupnou a konečně ceny stonásobné tku. Za to za všechno počítám vám
dosáhnouti musí. Pedro, až sem proud pouze 2,000 dollarů. Mě stálo to samot
přistěhovalecký se přižene, neznaje lidi ného více. Tuto kupní cenu splatíte mi
a poměry bude dělat chybu za chybou, po částkách. Nebudu na vás nalehati.
hloupost za hloupostí, až konečně sám V několika letech můžete být s tím ho
musí padnouti nám do rukou a pak při tov a zůstaneme pak dobrými sousedy.”
Kol úst Halletových šlehl úsměv. To
jde náš pravý čas.”
bylo
téměř zadarmo.
Starý pozorně naslouchal výkladům
svého syna. Právě takové myšlénky
„Platí, Don Pedro!” zvolal. „Obchod
kolovaly mu hlavou včera v noci na ve jest uzavřen a vy poznáte Halleta jako
randě.
·
správného platiče. George, poděkuj se

tomuto pánovi, jest on gentlemanem
skrz na skrz.”
George podal lhostejně ruku svoji
Don Pedrovi, jenž upřímně ji stisknul.
„Nyní pojďte, John Hallet, a podívejte
se na nový svůj majetek.”
Mužové opustili verandu a nalezli na
dvoře Antonia sedlajícího koně.
„Pánové zůstanou zde,” zvolal Don
Pedro ku svému synovi. „Vše jest ho
tovo; přiveď ještě dva koně, podíváme
se do polí.”
„To mě srdečriě těší,” odvětil Antonio,
podávaje John Halletovi pravici. „Budete-li potřebovati mých služeb, víte,
kde mne naleznete.”
V jeho poctivém,
otevřeném obličeji
mohlo se čisti, že my
slí to upřímně.
„A my, George,”
pokračoval Antonio,
„my budeme dobrými
přátely, není-li prav
da? Chceš se mnou
uzavřití krevní sva
zek?”
„Co je to za sva
zek?” tázal se George.
„Každý z nás ote
vřeme si žílu a nechá
me vytéci kapku krve
do sklenice vína, jejž
pak vypijeme. To je
starokalifornický
mrav a tu musí pak
Jeremiali
jeden za druhého nasaditi i život svůj,
je-li toho potřebí.”
„Ne, ne, děkuji pěkně za takový ná
poj.” George učinil opovržlivý pohyb
rukou. „Vždyť to bez toho také do
stačí.”
Antonio uražen se odvrátil ku koním.
Všichni pak vyšvihli se do sedel a klu
sem sjížděli do údolí.
Pozemky byly záhy vyhledány. Chti
vým zrakem pohlíželi Halet a jeho syn
na vlnící se velikou plochu obilní a v
mysli již jevilo se jim přání: „kdyby to
všechno jim náleželo!”
Na blízku haciendy vyhlédnuto místo

ku stavbě domku a ráno mělo se již žapočíti se stavbou jeho.
Mezitím blížilo se poledne, a s ním
hlad i vrátili se jezdci domů, kdež při
praven byl již chutný oběd od Donny
Mercedes, staré hospodyně Don Pedrovy, která již za dob nebožky jeho man
želky řídila hospodářství.
Donna Mercedes čítala asi šedesát
let, byla silné postavy a měla temnou
pleť, tak že podobala se mesticce. Po
dezření toto byl by však nikdo bez trestu
nesměl vysloviti. Bylať rozenou Kastiliánkou a ohnivé oči její tomu také na
svědčovaly. Američany nenáviděla z té
duše a proto byla také
nemálo překvapena,
když vrátivši se dnes
z cesty, nalezla hosty
v domě svého pána.
To se ještě nestalo co
byla v domě.
„To je z toho, když
odejdu i jen na jediný
den. Hned vyvedou
nějakou hloupost,”
hučela pro sebe.
Teprvé při spatření
matky a nemocné dív
ky poněkud se utišila,
neboť srdce její bylo
velice citlivé.
Když mužové vstou
pili, pokrývala právě
stůl. ..Buenos dias!
Sennor Pedro!” zvo
IVI. Rusk.
lala, „co jste to učinil
v mé nepřítomnosti!
Neměla jsem o tom ani tušení.”
„I já ne, má dobrá Mercedes,” odvětil
Don Pedro s úsměvem. „Nestačí snad
jídlo, že tak naříkáš?”
„Aby nestačilo jídlo v haciendě Dona
Pedra! To by stačilo i kdyby ještě pár
tuctů těch.......... ” Nedomluvila, neboť
v tom zahlédla Jdalleta s jeho synem.
„Jen domluvte,” zvolal se smíchem
Hallet.
Mercedes pohlédla na něj úkosem a
neodpověděla.
„Jak se zdá, nelíbím se příliš ctihodné
Mercedes, Done Pedro,” prohodil Hal
let.

— ô4 —
„Ona to tak zle nemíní,” omlouval ji
tento. „Je to dobrá, poctivá duše.”
Pani Ilalletová neprišla k obědu; zů
stala u své dcerušky.
Všichni pustili se s chutí do jelení
kýty a Hallet i jeho syn prázdnily skle
nice vína jednu za druhou.
Mercedes obsluhovala. Cizinci byli
nyní jejími hosty a kdyby to byli i kani
balové bývali, pak byla by se o ně sta
rala. Při tom je pozorovala. George
zvláště se jí nelíbil a na obličeji jejím
rozkládaly se vrásky nevole.
Teprvé když Antonio prosebně na ni
pohleděl, vyjasnila se její tvář. Mělať
ho nesmírně ráda — vždyť byla téměř
druhou jeho matkou, neboť Donna Anna
vydechla svoji duši pod šípem indián
ským, když dítě její sotva dva roky
čítalo.
Mercedes byla leknutím celá ztrnulá,
když se z rozhovoru mužův dozvěděla o
uzavřeném obchodu. Tito lidé měli
zůstat zde ak tomu jimDonPedro chtěl
ještě pomoci! Jakési neblahé tušení se
jí zmocnilo. Dávala Don Pedrovi různá
znamení, ale marně; ten nezdál si jich
všímati.
Na tomto neštěstí byla pouze ona
vina. Kdyby byla doma, tu by se to bylo
nestalo.
„Štěstí toto plemeno nepřineslo dosud
nikam a tito dva nevypadají podle toho,
aby činili nějakou výminku,” bručela,
když poklízela stůl.
Odpoledne měl být pro Halleta vyhle
dán dobytek. V horách musilo se zůstati přes noc a Antonio činil k tomu
přípravy. Obstaral potravu, přinesl hou
ně a rozdělil tento náklad koním. Dále
zavinul obratně dvě lassa a pověsil je
na knoflík svého sedla. Dobytek musil
býti totiž schytán a s příštím znamením
Halletovým J. H. označen býti.
Když přípravy tyto ukončeny, vyjelo
se. Antonio a Pedro seděli na dvou
ohnivých ořích španělské krve. Halletové jeli na malých chlupatých mez
cích a poněvadž nebyli právě dobrými
jezdci, vyjímali se dosti směšně. George
to cítil a závistivě hleděl na Antonia a
jeho oře.

„Překrásný kůň!” pravil. „Máte ješté
více takových?”
„Jen ještě jednoho tohoto plemene,”
zněla odpověď, „je to. syn Esperanzy.
Jest snad ještě krásnějším. Nu, však
ho uvidíte, když si budete vyhledávati
své koně. Vychoval jsem ho sám a on
mě sleduje jako pes.”
Antonio zaměřil nyní k otci, s nímž
se radil, ku kterému stádu se nejdříve
odebrati mají.
George mezitím mluvil tiše se svým
otcem ukazuje stále na Esperanzu.
Na fondě připojil se k nim ještě jeden
vaquero a nyní tryskem vjeli do lesů na
březích Arrajo del Valle, kdež byly bo
haté pastviny pro stáda. Zde, jak va
quero oznamoval, zdržovalo se hlavní
stádo, čítající asi 150 kusů. Brzo octli
se jezdci u něj.
„Vybeřte si, prosím, John Hallet,”
pravil Don Pedro.
Hallet zkoumal zkušeným zrakem
stádo; nemohl se tak snadno rozhodnouti.
„Tam toho býka,” zvolal George, uka
zuje na krásné mohutné zvíře, jež s hla
vou skloněnou patřilo zlýma svýma
očima na jezdce. „Toho musíš volit,
je to nej lepší býk!”
Hallet přikývnul.
„Dobře voleno, ten hoch má bystré
oko!
Ku práci, Antonio!” řekl Don
Pedro ku svému synovi.
Ten sňal své lasso a drže jeden konec
v levé ruce, uchopil smyčku do pravé,
zabočil s koněm na levo, kdežto vaquero
stopuje bedlivě všecky jeho pohyby, v
pravo zahnul. Býk pohlížel na ně, pak
krátce zařval, obrátil se a uháněl hou
štím do lesa. Antonio se sehnul a Esperanza letěla s větrem o závod.
Vaquero učinil oblouk, aby býkovi
zastoupil cestu a záhy zmizeli býk i
jezdci. Hallet zíral udiveně na toto
divadlo a George závistí a strachem jsa
bledý, sotva držel se v sedle. Jak byl
ubohým, nemotorným proti tomuto smě
lému jezdci.
Don Pedro se hrdě usmíval.
„Ti nepotřebují žádných deset minut,”
pravil a býk jest lapen. Ostatně poje-
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deme za nimi. Bude vás to snad baviti, vyrazilo ze sebe bolestný řev a svíjelo
jak býka chytají.”
se v provazech.
Když přijeli na rozlehlou mýtinu tu
Na to odstraněny lassa, býk se vzcho
měli celý rozčilující ten výjev před se pil a za okamžik zmizel v lese. Od ny
nějška byl již majetkem Halletovým.
bou.
Vaquero a Antonio dohonili již una
S kravami to šlo snáze a záhy bylo
vené zvíře; tento držel smyčku lassa ve celé stádo Halletovo jeho znamením
vztýčené pravici. Stál pouze v třeme označeno.
Práce byla skončena a nyní upravil
nech, úzdu pustiv z rukou. Tu pojednou
zasvištěla smyčka vzduchem a zůstala Antonio u čerstvého pramene ležení.
Když se byli posilnili, rozložili se na
zasmeknuta viseti na pravém rohu bý
kově. Okamžitě stála Esperanza jako bůvolí deky a Don Pedro upravil silný
z kovu a býk klesl k zemi na kolena. grog, jenž mlčelivému jinak Halletovi
Vaquero z druhé strany zadrhnul mu rozvázal jazyk. Počal vypravovati o
smyčku kolem krku a býk svalil se úplně svém farmářském životě ve Virginii.
Byl narozen v Ame
na zem. Bleskurychle
rice, prožil drsné
zasvištělo ještě něko
mládí ve středu suro
lik lass a divoce bijící
vých, mnohdy i zlo
nohy zvířete byly jimi
činných lidí, farma
svázány.
jeho vynášela mu ne
Antonio seskočil a
stál vítězně nyní jako
smírně málo a proto
dal se svésti vábivým
španělský zápasník s
býky u přemoženého
křikem: „pojďte do
zvířete.
země zlata”; farmu
prodal a vydal se na
Hallet nemohl promluviti slova. Tak
cestu.
odvážné divadlo do
Don Pedro vypra
sud neviděl. Mimovoval zase o váleč
ném tažení, které ve
volně zatleskal ruka
službách vlasti své,
ma jäko by se nalézal
Mexika, proti Spoje
v cirku.
ným
Státům prodělal,
„Výborně, výborně,
dále o bojích s Indi
sennor Antonio!” zvo
ány, jimž padla v oběť
lal nadšeně. „Vy by
ste se ve staré vaší
jeho choť. Vzpomín
•Tolin Wanamaker.
ky tyto oba muže po
vlasti stal slavným
někud sblížily k sobě.
toreadorem. — To ty
George bavil se s Antoniem, vyptával
se sotva někdy naučíš,” prohodil obrátiv
se k svému synovi, jenž seděl shrben a se ho na hospodářské poměry krajiny a
zahanben v sedle jako školák. V srdci co bylo proň důležitým, to vštípil si do
jeho vznikala hořká zášť proti Anto bře v paměť.
Bylo již okolo půlnoci, když se vši
niovi.
chni
uložili k odpočinku. Když Don
Don Pedro byl hrdým na svého syna.
„Dobře provedeno, Antonio!” pravil. Pedro a Antonio v hlubokém již pono
„Ty nesmíš však smyčku tak rychle za řeni byli spánku, tu George šťouchnuv
táhnout!, sice strhne tě býk někdy s ko svého dřímajícího otce, šeptal mu do
ně!”
ucha:
„Až budeš ráno vybírati koně, tak vol
Nyní byl rozdělán rychle oheň, va
quero vytáhnul z kapsy železné razítko mladého černého hřebce, syna Esperans písmeny J. H., rozžhavil ho, přiblížil zy, nazývajícího se “Hidalgo”. On musí
se ze zadu ke svázanému býkovi a při ti ho dát, poněvadž ti slíbil svobodnou
tisknul mu ho rychle na kýtu. Zvíře volbu. Jest to nejkrásnější zvíře ze všech*”
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„Hidalgo se jmenuje?” bručel starý.
„Nu, uvidíme zítra ráno.” A obrátiv se
spal dále.
Časně ráno vrátili se jezdci opět do
haciendy po tříhodinné rychlé jízdě.
Před domem seděla paní Halletová a
vedle ní v houpací sesli Jenny, jejíž tvá
řičky se rděly jako růže. Již z daleka
kynula šátkem přijíždějícím vstříc.
„Ty se odvažuješ už mnoho, nemyslíte,
pane doktore?” obrátil se Hallet s úsmě
vem na Dona Pedra.
„Myslím, že svěží, lahodný kalifornický vzduch nemocné jen prospěti může,”
mínil tento. „Je-li jednou horečka pryč,
pak zotavení následuje ihned. Jak se
vám líbí v Kalifornii?” tázal se pak
Jenny.
„Překrásně, Don Pedro, překrásně.
Příroda i lidé jsou zde stejně dobří a
krásní!” A s líbezným úsměvem podala
mu Jenny svoji ručku.
„Ach, jaký to skvostný kun, Don An
tonio!” zvolala pak k mladému muži,
jež právě Esperanzu odsedlával. „Neníli pravda, vy naučíte malou Jenny také
jezdit? O, to musí být příjemné, na
takovém koni touto božskou krajinou
projížděti!”
„Budu s největším potěšením vaším
učitelem,” odpověděl Antonio. „Ó, vy
se naučíte brzo jezdit. Malý Hidalgo
bude právě kůň pro vás.”
Nyní odebrala se celá společnost k jí
dlu. Mercedes připravila tabuli s veške
rou péčí. Byť i Američané nerozuměli
španělské kuchyni, tu měli aspoň před
ní dostati respekt.
Oba Halletové roztahovali se nyní
jako by byli doma a k zděšení Donny
Mercedes žvýkajíce tabák, vyplivovali
ho do všech koutů.
Antonio sotva jídla se dotýkal. Zrak
jeho spočíval neustále na sličné Jenny,
jež chovála se k němu s okouzlujícím
půvabem.
Po snídani odebrala se společnost ke
“corralu”, k ohradě to, kde asi osmde
sát koňů Dona Pedra chováno bylo, aby
si zde Hallet z nich šest kusů pro svoji
potřebu vybral.
Sotva uslyšeli koně Don Pedrův a
Antoniův hlas, tu úprkem přiklusali ke

plotu a vítali oba radostným řehotem.
Jenny tleskala při tomto pohledu radost
ně ručkama. „To je krásné,” volala,
„to je krásné!”
„Hallo, Hidalgo, kde pak jsi?” zvolal
nyní Antonio a v tom okamžiku prodíral
se již skvostný, bujný, mladý kůň ke
plotu a zvednuv svoji ušlechtilou hlavu
k Antoniovi, radostně zařehtal.
„Tc je můj vychovanec.” pravil tento
s hrdostí. „Nikdo nemá na jeho hřbet
vsednouti nežli já a — vy!” doložil obrá
tiv se k Jenny.
George zatahal otce za rukáv. „To je
Hidalgo,” šeptal.
„Ale co pak nevidíš, že patří Antonio
vi? On ho sám vychoval,” odvětil otec.
„Co na tom, vezmi starého za slovo!”
Don Pedro vyzval nyní Halleta, aby
vstoupil s ním do corralu a vybral si
šest koňů. George zůstal venku ale díval
se ostře na svého otce. Ten volil nejprvé
čtyry jiné koně a ukázal pak na Hidalga,
který stále ještě stál u Antonia.
„Dejte mi ještě tohoto, Don Pedro, a
pak jsme hotovi. Vy splnil jste své
slovo, jako pravý gentleman.”
Don Pedro zrudnul v tváři a Antonio
beze slova díval se na oba muže v cor
ralu.
„John Hallet,” odpověděl Don Pedro
konečně, „vy vidíte, že jsem vám pone
chal svobodnou volbu, jak jsem byl slíbil
—ale Hidalga vám nemohu dáti. Ten ná
leží Antoniovi, on ho vychoval a jest mu
vším. Dám vám dva jiné koně za něho
a upusťte od své žádosti.”
Hallet váhal a pohlednul v tu stranu,
kde stál George, dělaje hněvivé posufíky. Hallet mu rozuměl.
„Don Pedro,” pravil, „vy Španěl, ne
budete přece rušit dané slovo. Vy máte
dost koní jako je Hidalgo a Antonio
nemá zajisté nic proti tomu.”
„Mám!” zvolal tento hněvivě. „John
Hallet, Hidalgo jest mým a nedám vám
ho za všechno zlato světa. My Španělé’
svého milého koně si vážíme zrovna
jako dobrého přítele. Nedám vám ho!”
„Co je ti potom?” vzkřiknul nyní
George, zblednuv zlostí. „Jsi ty zde
pánem anebo otec tvůj? Tobě nepatří
ničeho, ani Hidalgo. Můj otec chce ho
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mít a otec tvůj své slovo nezruší. To
Španělové nečiní!”
Jenny tímto bezohledným jednáním
byla zahanbena. „Otče,” pravila, „jak
můžeš si takto počínati vůči našemu
dobrodinci? Prosím tě, učiň mi to k vůli
a upusť od tohoto koně.”
John Hallet chtěl již povoliti, ale Don
Pedro učinil tomuto sporu jiný konec.
„Vezměte si hřebce,” řekl krátce.
„Nikdo nesmí říci, že Don Pedro zrušil
dané své slovo. Upokoj se, Antonio,
dám ti jiného koně.”
Antonio mlčel, ale pohled jeho vržený
na George prozrazoval, že s jich přátel
stvím jest na vždy konec.
Léto uběhlo; Hallet maje výbornou
žeň a zpeněživ ji dobře v dolech u Gold
Hill, vzmáhal se. Antonio s Jenny po
čali sníti prvý sen lásky. Rodiče obou
nekladli na to dosud veliké váhy, ale
Mercedes viděla jasně, zamilovala si
Jenny a častěji tázala se v duchu, jak to
dobré dítě octnulo se mezi těmito sobe
ckými, surovými lidmi.
III.
Smyčka zatažena.

Kdo by byl za čtyři roky po této době
pohlédnul do údolí livermoorského, ten
by se byl sotva zde poznal. Na březích
Arrajo del Valle vyrostlo malé město a
kamkoli se člověk ohlédnul, tu uzřel
vlnící se pšeničná pole a pasoucí se
stáda.
V městečku bylo stále živo; všelijaký
lid se zde shromažďoval. Zlatokopové
z blízkých objevených dolů — hrozivé to
postavy — majitelově farem a všeliká
lůza táhnoucí se za zlatokopy, plnila
stále hospody, v nichž zazníval zvuk
kytar a kastagnatt.
Také nahoře »na haciendě se mnoho
změnilo. Dům Johna Halleta zvýšen o
jedno poschodí a zahrada kolem něho
•založená dodávala mu téměř panského
vzezření.
Hacienda Dona Pedra naproti tomu
vyjímala se nějak smutně, zastarale.
Leč nejen zevnějšek obou domů se
značně změnil, nýbrž i ve vnitř udály se
neobyčejné změny v tomto čase.

Paní Halletová odpočívala již v hrobě.
Cestou z Virginie byl kořen jejího zdraví
podryt a ona konečně nemocí sklácena
v hrob. Na domě Johna Halleta se
však jinak zdálo štěstí neustále spočívati. Prodav část své usedlosti za de
sateronásobnou cenu, počal Hallet šťast
ně spekulovat] v akciích a zaplatil nyní
nejen svůj dluh 2,000 dollarů, ale měl již
slušnou sumu na hotovosti.
Zcela jinak vypadalo to u Dona Pedra.
Ten nemohl se v dobách nyní nastalých
docela vyznati. K tomu stihl stáda jeho
ještě dobytčí mor, dále uloupeny mu
squattery pozemky, o něž musel vésti
nákladné procesy a advokáti ze San
Francisca byli nyní v jeho domě stálými
hosty. Před několika měsíci byl dokonce
nucen učiniti u Johna Halleta půjčku,
již mu tento, s ochotou poskytnul.
Antonio a Jenny byli nyní snoubenci.
To stalo se tak. Antonio jel s Jenny opět
jednou do hor, aby podívali se na stáda.
Klusali po strmé kamenité stezce, Jenny
napřed, on za ní. Tu pojednou objevil
se na cestě splašený vůl, zastaviv úplně
stezku. Hidalgo, na němž Jenny seděla,
se ulekl a seskočil se stezky letě po
strmé stráni dolů. Antonio bledý jako
mrtvola obrátil svého koně za ní, leč ne
mohl ji dohoniti. Jako polypy obe
mknuly husté větve a křoví útlé tílko
jezdkyně a stáhly ji dolů. Na neštěstí
zůstala nohou viseti ve třemenech i byla
kus cesty vláčena až konečně podařilo
se přeci Antoniovi Hidalga zachytiti.
Oblek její byl rozerván, ruce její po
raněny, jako mrtvola ležela zde, bez
ducha, zbrocená krví. Antonio si zoufal,
domnívaje se, že jest mrtva.
Položiv hlavu její do klína, pokryl ji
vroucími polibky; slze nejhlubší bolesti
mísily se s krví zbožňované bytosti.
„Jenny!” zvolal, „drahá Jenny, pro
mluv jen jediné slůvko!”
Položiv ucho své na její srdce, poslou
chal. Konečně uslyšel slabý jeho tepot.
Ona dosud žila! Vyzvednuv ji na koně,
Hidalgo dávno zmizel, přitisknul ji jako
děcko ke svým prsoum a tryskem pádil
k haciendě. Otec jeho jedině ji mohl
zachrániti.
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Pojednou cítil slabý stisk její ruky.
Ona otevřela oči, čerstvý vzduch při
jízdě přivedl ji opět k sobě.
„Jenny! Já to jsem, Antonio!”
Ona vypukla v pláč a sklonila hlavu
svou na jeho prsa.
„Jenny, miluješ mne?” šeptal jí rozči
len do ucha. „Nemohl bych bez tebe žít!”
Ona místo odpovědi s úsměvem po
hlédla na něho.
Sklonil se nad ní, přitiskl vroucí poli
bek na její rty a bodnuv Esperanzu
letěl nyní s větrem o závod k haciendě.
Vítr strhnul mu klobouk s hlavy, jeho
černé kadeře vlály ve vzduchu, paže
jeho tiskla drahou Jenny k sobě, jakoby
se obával, že by mu ještě jednou vyrvá
na býti mohla. To byla Antoniova námluvčí cesta.
Doma sdělil otci co se stalo a Don
Pedro promluvil s Halletem. Týž neměl
ničeho proti svazku mladých lidí k namí
tání, žádal však, aby ještě počkali, poně
vadž Antonio jest k ženění dosud příliš
mlád.
Štěstí toto jim prozatím dostačovalo.
Největší radost ze zasnoubení měla Mer
cedes. Omládla při pohledu na rozto
milý tento párek sama aspoň o deset let.
Z George vyvinul se ničema a zaháleč,
jenž stále potloukal se po hospodách a
hernách v Livermooru.
Výtky, které mu otec dělal, nespomáhaly. Vždyť jsme lacino k tomu přišli,”
odpovídal vždy drze, „proč bych neměl
něco užiti?”
Tak stály věci na haciendě v roce 1853.
Byl červen, doba žní. Don Pedro
s Antoniem vyjeli do polí. Prvnější byl
zasmušen.
Častěji potřásal hlavou a
smutný úsměv přelétl jeho rty.
„Caramba!” zvolal konečně. „Caramba! Jak to přijde? My pracujeme dnem
i nocí,.žijeme tak jednoduše jako vaquerové a přece to s námi jde s kopce.
Jak jinak vypadá to tam u nich. Hallet
pracuje sice také, ale jeho syn je lump
a hýřil a on sám ostatně si také dopřeje.
On neměl ani centu peněz, když sem
před pěti lety přišel a přece nyní jsem
já jeho dlužníkem. My Španělové ne
naučíme se nikdy peníze vydělávat a
proto se zakrvácíme v této zemi. Ó, když

jsem viděl tenkráte první vůz v průsmy
ku livermoorském, tu jsem tušil, jak to
přijde a nyní to přišlo.”
„Stojí to s námi, otče, opravdu tak
špatně?” tázal se Antonio. „Vy jste
přede mnou dosud všecko zamlčoval a
přece jsem již dosti stár, abych sdílel
s vámi nejen práci, ale i starosti.”
„Co je to platné? Nechtěl jsem ti
kaliti tvé štěstí lásky s Jenny. Nyní
ovšem nemohu déle mlčet. Naše poměry
jsou špatné, Antonio. Proces s oním
Irčanem, který beze všeho na našem
majetku se usadil — ač zní to téměř k
nevíře — proces ten jsem prohrál! Včera
obdržel jsem o tom zprávu.”
„Ale jak je to možno?” zvolal Antonio.
„Vláda ti přece darovala tyto pozemky.
Kde je spravedlnost?”
„Spravedlnost?” Don Pedro se hořce
zasmál. „Spravedlnost, ta uprchla nyní
do hor k desperadům. Za mých časů tu
panovala ještě spravedlnost a kdyby se
byl někdo odvážil přivlastniti si cizí
majetek, tu byl by na prvém stromě
oběšen?”
„A stojí ten proces mnoho peněz?”
„Více nežli jsem měl. Krátce řečeno,
musím ještě dnes ke starému Halletovi,
požádati ho o novou půjčku. Ó, to mne
bolí, toto prošení a ta chladná, usmívavá
tvář, s kterou mi vždy ta stará liška pe
níze vyplácí.”
„Ale ten muž děkuje ti za všecko, co
má,” odvětil Antonio. „Chci jednou
s Jenny o tom promluviti.”
„To neučiníš,” pravil Don Pedro pev
ně. „Ty nesmíš použiti vlivu svého jako
snoubenec její k tomu, aby ona na svého
otce činila nátlak. To bylo by nedů
stojné!”
Antonio hleděl rozpačitě k zemi. On
mínil to dobře.
„Musím tam ještě d»es,” pokračoval
starý dále, „pak mám tu starost aspoň
s krku. Kdo ví však na jak dlouho?”
„A jak se to skončí, otče?”
„Vím dobře, jak se to skončí,” řekl
Don Pedro temně, „poznávám, kam Hal
let míří.”
Mlčky vraceli se k haciendě. Zde
sestoupil Don Pedro s koně a obrátil se
k Halletovu domu.
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Týž seděl právě se svým synem v hor
livém rozhovoru před domem.
„Tu přichází ten hrdý Španěl!” zvolal
George, ukazuje na Dona Pedra, jenž
právě objevil se v stromořadí.
„Je to jak jsem ti řekl; prohrál svůj
proces a potřebuje opět peníze. Pomo
hou mu ovšem málo, neboť ony rozply
nou se mu jako voda v ruce.”
„Tím lépe pro nás!” mínil George.
„Až se úplně octne v síti, pak zatáhne
me smyčku.”
„Když ale pomním, že.......... ,” počal
starý Hallet.
„Že máme všechno od něho, že byli
bychom bez jeho přispění žebráky, že
jsme mu díkem zavázáni —” vpadl mu
George hněvivě do řeči. „Nech toho,
prosím tě. Jemu nemáme děkovati za
nic, v dolech byli bychom snad již dále.
Náš rozum nám ke všemu pomohl. Jen
žádný útlocit, otče, s tím člověk nepři
jde daleko!”
Don Pedro se mezitím přiblížil a zdálo
se, jakoby okamžik váhal, má-li vstoupiti.
„Hallo, sousede!” zvolal nyní Hallet,
„proč jste tak zamyšlen? Tlačí vás opět
něco?”
Don Pedro pozdravil a zrak jeho spo
činul na Georgovi.
„Prosím, mluvte bez obalu!” pravil
Hallet. „Před Georgem nemusíte se
ostýchati. Ten rozumí penězům ještě
méně nežli vy.’*
Tato beztaktní poznámka vehnala Don
Pedrovi krev do tváře. Co byl by za to
dal, kdyby tuto cestu nemusil konati!
„Uhodl jste, co mne sem přivádí, John
Hallet,” započal. „Ten proklatý proces
s tím Irčanem — ten nutí mne k tomu —
můžete-li mi pomoci, John Hallet, budu
vám k díkům zavázán!”
George pohlížel drzým zrakem na mlu
vícího.
„Pomohl bych vám velice rád, Don
Pedro,” odpověděl Hallet, „ale považte,
že je to již po třetí a že půjčka s úroky
roste. Mnoho-li potřebujete tentokrát?
Nemám sám mnoho peněz, mám všechno
v akciích!”
Donu Pedrovi vyvstal na čele pot.

„Se dvěma tisíci dollary jest mi spo
moženo. Můžete mi je půjčit?”
Hallet pohlédnul tázavě na svého
syna.
„Ten obnos je zde,” odpověděl tento
nadutě, „ale jakou záruku může nám
Don Pedro dát?”
„Své slovo, sennor, Jiteré jsem dosud
nikdy nezrušil,” koktal Don Pedro.
„Vaše slovo, sennor,” odvětil George,
„jest nám milé, ale s dřívějším dluhem a
úroky vzrostla by půjčka nyní na deset
tisíc dollarů a slovo vaše nám je neza
opatří, to přiznáte sám. Vystavíte-li
nám hypotheku na váš majetek, tu mů
žete mít půjčku ihned.”
Don Pedro chvěl se studem a hně
vem. Dříve byl by každého skolil, kdo
byl by o jeho slově pochyboval.
„A co to jest vlastně ta hypotheka,”
tázal se, „jež má více ceny nežli slovo
muže?”
„To nevíte? Nu, hypotheka jest úpis
v tom smyslu, že nevřátíte-li půjčku v
určitý čas, aneb nebudete-li platit řádně
úroky, tu přejde hacienda v majetek
Johna Halleta. Rozumíte tomu?”
„A domníváte se,” vzkřikl nyní Španěl
zuřivě, „že takový psaný hadr více má
ceny nežli mé slovo? Myslíte, že bych
vám haciendu neodstoupil dobrovolně,
kdybych nemohl zaplatit? Ó, jak bíd
ná to doba! Znal jsem jednoho mla
dého krajana, Felipe Garcia se nazýval,
ten zastřelil dole při fandangu jednoho
muže ze žárlivosti. Měl býti oběšen,
vyžádal si však ještě, aby směl navští it
svoji matku, bydlící v Sacramentu. Na
jeho slovo, že přijde zpět, byl propu
štěn a Garcia vrátil se a byl oběšen.
Tak bylo za mých dob, nežli vy jste
přišli do země. Nyní víte, co kalifornické slovo má ceny!”
„Nerozčilujte se tak,” mínil Hallet,
„vždyť jest to pouhá formalita! Vám
jest to ovšem něčím nezvyklým, na vý
chodě jest to však obyčejem. Ostatně
vždyť není při tom žádného nebezpečí;
je to mezi přátely!”
„Nu, chceteli mermomocí!” Don Pe
dro vytáhl zápisník svůj, vytrhl z něj
list, napsal na dolejší jeho okraj své
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jméno. „Zde máte můj podpis,” řekl
pak, „napište k němu co chcete.”
Hallet udiveně se naň zahleděl.
„A víte, že mohl bych na tento lístek
napsati sumu jakoukoliv, splatnou ve
čtrnácti dnech a vyhnati vás pak z vaší
haciendy, kdybyste nemohl zaplatit?”
„Takové špatnosti snad nejsou lidé
schopni. Vezměte jen ten list a dejte mi
peníze.”
,,Tak rychle to nejde, milý Don Pedro,
k tomu potřebujeme úřadní osobu, která
úpis napíše. To ovšem může se ráno
státi a do té doby mějte strpení.”
„Proklatá doba,” bručel Španěl, „pro
klatá doba!” a vracel se k haciendě.
Druhý den hypotheka napsána a Don
Pedrem bez přečtení podepsána. Hallet
byl k němu laskavějším nežli kdykoli
jindy. Jenny však, jež obdržela nyní
vychovatelku ze Sacramento, směla nyní
jen zřídka na haciendu. Hallet řekl,
že se to nesluší a co se týče svatby,
tu že se může lecos ještě změnit. Milu
jící však přece se scházeli a vychovatel
ka v domnění, že všechno skončí svatbou,
je v dostaveníčkách jejich podporovala.
Na podzim uspořádána v Livermooru
velká slavnost a sice jakýsi druh hospo
dářské výstavy. Lidé odevšad hrnuli se
sem a všechno bylo ozbrojeno noži, re
volvery a i pušky tu i tam vyčnívaly.
V poslední době totiž stalo se okolí
velice nejistým, ohrožováno jsouc desperady, čili “zoufalci”. Tito ukryti byli
v horách kalifornických a odtud podni
kali loupeže. K nim také připojovali se
lidé, již tehdejší podajnou, bídáckou
spravedlností kalifornickou uraženi aneb
o majetek svůj připraveni byli a již sami
chtěli si získati odepřeného jim zadostiučiněni.
Slavnost byla velice hlučná, různé zá
bavy kynuly na všech místech.
John Hallet a Don Pedro náleželi
k výstavnímu výboru. Nejlepší dobytek
a nejtěžší obilí vystavil Hallet, jen co se
týkalo koní, tu odnesl vítězství Don
Pedro k velikému roztrpčení Georgovu,
který na svého Hidalga s určitostí počí
tal. Antonio však vystavil klisnu, jež
byla ještě krásnější nežli Hidalgo. Když
byla jí cena přiřknuta, tu se George po

tměšile usmál. „V příštím roce nás Don
Pedro nepředstihne,” prohodil ostře ku
svému otci.
Ten pokrčil rameny. „Kdož ví,” řekl. ,
„Já to vím!” vyjel George hněvivě,
„tomu se musí udělat konec! Jak se
může vůbec ten Španěl ukazovati ještě
na veřejných slavnostech a vydávati
peníze, když až po krk vězí v dluhách!
To mě už dlouho pálí na srdci. A také
ta historie s Jenny, ty přece ji nedáš že
brákovi?”
,',To ovšem že ne!” řekl Hallet krátce.
„Tak tedy pryč s tou lůzou, čím dřív
tím lip. Ty mu potřebuješ pouze vypovědít hypotheku! Ten osel ani nečetl,
co podepsal!”
Kdo by je byl pozoroval, ten ze zlo
myslných jejich očí byl by vyčetl, že
právě smluvili se na činu, za nějž by se
žádný zločinný desperado styděti nemu·
sil. George odebral se pak do divadla,
kde tanečnice prováděly svůj rej.
Antonio doprovázel Jenny po výstavě
a oba tonuli v moři blaha. Když nastala
noc, rozžaty barevné svítilny, ze všech
stran zaznívaly kytary a jednotvárné:
Ole! ole! alja! alja!, jímž diváci povzbu
zovali tanečníky fandanga k divočejšímu
víření.
Antonio chtěl se již odebrat domů, leč
Jenny nemohla se tohoto divadla nasytit
a stále ho zdržovala.
„Podíváme se ještě na fandango do
tohoto domu,” pravila.
Když vstoupili, tu kouř z cigaret za
haloval celý prostor, v němž bylo plno
diváků. Protlačili se poněkud ku předu
a Jenny ač z počátku dívala se se zalí
bením na tanec, obracela se nyní k od
chodu. Tu vzkřiknul z jednoho kouta
chraplavý hlas: „Antonio!”
Antonio se ohledl a spatřil George
s rudým obličejem, sedícího uprostřed
svých kumpánů.
Jenny táhla Antonia za rameno: „Nech
ho,” pravila, „on jest opilým.”
Antonio chtěl ji již následovati, tu
vzkřikl George opět: „Nu, nejsem ti
snad vhod? Pojď sem!”
„Jenny jest se mnou,” odvětil Anto
nio, přistoupiv poněkud blíže ke stolu.
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„Nu, tak vezmi Jenny s sebou!” zvolal
George a zvednuv se, vrávoral k oběma.
„To nejde,” namítal Antonio tiše, „do
této společnosti nenáleží.”
„Do této společnosti,” řval opilý
George. „Do této společnosti gentle
manů? Ty ovšem sem nepatříš, ty pa
cholku. Slyšte, gentlemani!” obrátil se
ke stolu.
„K vůli tvé sestře buď tiše,” řekl An
tonio s násilím potlačuje svůj bouřící se
hněv nad utrpenou urážkou.
„Co je ti do mé sestry?” rozkřikl se
opět George, téměř pološílený z opilství
a z nenávisti. „Ty lumpe, žebráku, my
slíš opravdu, že ti ji dáme?”
Uchopiv Jenny za rameno, snažil se ji
od Antonia odtrhnouti. Týž nejprve
zrudnul v tváři, pak zblednul hněvem.
Pěst’ jeho zaťata, sáhala po revolveru.
Leč pohlednuv na Jenny vztáhnul zase
ruku svoji zpět. V zadu za stolem opilá
lůza Georgeovi přizvukovala.
„George,” Sípal Antonio, „pusť Jenny,
ona musí se mnou domu, zde nemůže
zůstat!”
„Jaké právo máš k ní?”
„Právo jejího snoubence!”
„Vizte pana ženicha!” křičel George
ke stolu, „krásný to ženich! Žebrák jsi,
jehož vyženeme z domu. Jen se dívej
na mne. Žebrákem jsi ty, i tvůj hloupý
otec!” S těmito slovy vskočil George
k Antoniovi a zasadil mu ránu do obli
čeje.
Nyní zapomenul tento na Jenny, vrhl
se na George a jedinou ranou srazil ho
k zemi. Bylo to jako by v elektřinou
naplněném vzduchu octnula se zápalná
jiskra. Národní zášť divoce vzplanula
Zde Španělsko! tam Amerika! Nože
se zablýskly, kohoutky revolverů cva
kaly.
Antonio, zvednuv obrovskou silou
George, mrštil jím do středu jeho kum
pánů. Hlasitý posměch vaquerův pro
vázel tento čin; tu pojednou zavzněl
výstřel z revolveru, kule zahvízdla Anto
niovi kolem ucha a zasáhla jednoho
vaquera na rameně. Tu vzpomenul
Antonio opět na Jenny. Chopil ji kol
pasu a spěchal s ní k východu.

„Zbabělec!” znělo za ním. Chtěl se
vrátit, leč zrak jeho spočinul na stnrtelně bledé, bezduché Jenny a on spěchal
dále. Za ním rozzuřil se však divoký
boj. —
Zakrvácen, srozedraným oděvem při
běhl Antonio k haciendě, kdež oba byli
již úzkostlivě očekáváni. Sotva Antonio
vypověděl co se stalo, tu spěchal již
Don Pedro do městečka, aby zabránil
možno-li většímu ještě neštěstí. Místo,
kde boj započal, bylo již prázdné. Ze
dveří vynášena právě mrtvola, měsíc
osvětloval bledým světlem svým zsinalý
její obličej. Vstoupil do vnitř. Jak
hrůzný to pohled! V pozadí stálo něko
lik mužů zaměstnaných ošetřováním
těžce poraněného. Po straně seděl při
polovyprázdněné sklenici — George.
Obličej jeho byl zmodralý, hlava bílým
šatem zavázána, jímž prosakovala krev.
Oči jeho blbě hleděly do prázdna.
Don Pedro přistoupil k poraněnému a
tázal se vaquerův, jak skončil spor.
„Porážkou Američanův, sennor!” pra
vil jeden z nich s úsměvem. „Zprvu nás
překonávali, leč já přivedl posilu z fondy
Felipeho a ta boj rozhodla. Máme pou
ze poraněné a jednoho mrtvého. Oni
pochodili mnohem hůře. Nyní všichni
utekli až na tam toho, který byl původ
cem sporu. Však dostal od vašeho syna
svůj díl.”
Don Pedro chtěl odejít, v tom spatřil
ho George, povstal namahavě a vrávo
raje k němu, blekotal: „Ah, Don Pedro
také zde! Váš Antonio, ten — ten mi
takhle posvítil. Zeních!” George se
chroptivě zasmál. „Nyní je konec s vaší
hypothekou. — Vy musíte pryč — cti
hodný sennor! Mě uhodit, ten — ten
lump!” Musel se zadržet o Dona Pedra
aby neklesl k zemi.
Tento jej se sebe setřásl. „Styďte se,
George,” pravil, spěchaje k haciendě.
Slova Georgeova: „Vy musíte pryč,
ctihodný sennor,” zněla mu neustále
v uších. Úzkost pojala Španěla. „Co
to podepsal?” Chvěl se nyní před touto
hypothekou jako před nějakým netvo
rem. Ona ubrala mu i této noci spánek,
vyssávajíc jeho krev.
•
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Když George Hallet druhého jitra
s těžkou hlavou procitnul a ucítil své
rány, nepomýšlel než na pomstu za
utrpený výprask a když oko jeho spoči
nulo na haciendě Don Pedrově, tu za
ťatá pěst’ jeho se pozvedla v onu stranu.
Starý Hallet nevěděl o včerejší přího
dě ničeho. Když George v takto zubo
ženém stavu u snídaně se objevil, tu
sotva mohl zdržeti se hlasitého smíchu.
Přál mu to ze srdce.
George to zpozoroval a to ho ještě
vícé dráždilo.
„Víš, kdo mne tak zohavil?” tázal se.
„Nu?”
„Antonio!”
Hallet vyskočil ze židle. „A z jaké
příčiny?” tázal se.
„Hrál si na ženicha Jenny a nechtěl jí
dovoliti, aby si ke mně přisedla.”
„K tobě? Zajisté, že jsi nebyl sám a
dráždil jsi ho?”
„To je jedno,” odvětil George, „chci
být však pomstěn, otče! Ty mi k tomu
pomůžeš, není-li pravda? Ty nedovolíš,
aby tvůj jediný syn byl týrán lidmi, již
jsou našimi dlužníky!”
„Ale co mám dělat, George? Já ho
nemohu přece žalovat! Pomoz si sám,
praví přísloví v této zemi.”
„Vypověz mu hypotheku. Smlouva
zní na libovolnou výpověď. Nebude-li
moci platit — a on nemůže — pak ať
jde tam, odkud přišel, do hor. Hacienda
bude naše.”
Hallet, ač sám v nitru svém na to po
mýšlel, tu přece zaleknul se téměř nad
tímto přímým vyslovením jeho tajných
_v z /
praní.
„To nejde,” pravil zmateně, „nyní ne,
právě po tomto případě ne. Všichni by
řekli, že jsem to udělal ze msty! My
musíme čekat, až váš spor se zapomene.
A i tenkrát, jak mám namluvit světu,
že ty peníze potřebuji? To však musím.
Kdyby se poznalo, že jsem mu vypově
děl hypotheku pouze k vůli tomu, abych
se stal její majitelem, tu se stanu před
mětem nenávisti všeho obyvatelstva.”
„Řekni, že jsi prošpekuloval v akciích.
Řekni, že tvůj syn jest lehkomyslník,
jenž prohrál značné sumy ve hře — čest
né dluhy —” zasmál se George trpce.

„A co tomu řekne Jenny?” tázal se
Hallet váhavě.
„Jenny musí uposlechnout, aneb ji k
tomu donutíme.”
„Ticho, George, sečkej ještě několik
neděl. Myslil jsem již také na to; každý
musí se starat o vlastní prospěch svůj
v této zemi. O Don Pedra se nestarám
— nenávidím toto hrdé plemeno, ale
Jenny — jak ta to snese?”
„Nesmysl! Postarej se jí o hezkého,
bohatého ženicha a ona na Antonia více
nevzpomene. Vždyť není jiná nežli jsou
všecky ostatní. Já tedy počkám, ale ať
je tomu brzo konec.”
George odešel a starý zůstal sám.
Zrak jeho chtivě spočinul na haciendě,
na rozložených kol polích a pastvinách
— pak pojednou zaletělo oko jeho k prů
smyku livermoorskému, v okamžiku tom
objevil se tam právě vůz s bílou plach
tou, upomínající ho na jeho minulost.
Krev vehnala se mu do tváře, on položil
ruku na srdce jako kdyby ho tam něco
bolelo. „Kdyby jen toho proklatého
svědomí nebylo,” bručel.
Jenny nařídil druhého dne, že proza
tím nesmí Dona Pedra navštěvovati.
Hrál si na uraženého.
„Ty máš Antoniovi být za to ještě
vděčným, že mne nenechal bez ochrany
uprostřed těch surovců!” zvolala Jenny.
Hallet dal jí pouze vyhýbavou odpo
věď a opakoval svůj rozkaz. Jenny však
neuposlechla a vyhledala Antonia přece.
Jakási úzkost zmocnila se jí i přišla
Dona Pedra varovati, aby se měl na po
zoru, že se proti němu něco zamýšlí.
Don Pedro sám již zpozoroval, že
Američané chtějí násilím dosavadní sho
du přerušiti, ale proč? On platil přece
úroky svoje správně a proto nemohli mu
ničeho učiniti. Či byl snad v úpise přece
nějaký odstavec, který jej zničiti mohl?
Několik týdnů tonul mezi bázní a nadějí
a snažil se úzkostlivě z tváření se Halletova dopátrati pravdy. Ale z těchto
tvrdých, mramorových tahů nedalo se
nic vyčisti.
Tak přišla zima. Tu pojednou roz
nesla se zpráva, že John Hallet ztratil
v akciích veliké peníze. Kdo ji roznesl
nevědělo se, ona vzbuzovala však pozor
X
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nost, neboť vědělo se též, že George hrál
nešťastně o značné sumy peněz.
„Je-li to pravda, Don Pedro,” pravila
Mercedes, „pak bude potřebovati peněz
a bude je od vás žádati!”
„Právem žádati je nemůže, pokud
správně platím svoje úroky. Kdyby však
je potřeboval ku své záchraně, pak bych
nechtěl být příčinou jeho pádu. Jak
bych peníze ty sehnal, to ovšem nevím.”
„Nemůže-li je žádat,” odvětila Merce
des, „pak bych si o tom nelámala hlavu.
On nezná také ohledů a velkomyslnost
se za našich dnů nevyplácí. Ale kdo
ví, nemůže-li je žádat? Zde to vězí. Co
všechno může se do takového úpisu napsati!”
„Půjdu přece k němu a nabídnu mu
svoji pomoc. On pomohl mi také.”
Mercedes odporovala, ale Don Pedro
nedal se zadržeti. Šel k Halletovi a
nalezl ho skutečně rozčileného a když
mu Don Pedro podával ruku, tu cítil,
jak se pravice Američanova chvěla.
„Mluvte otevřeně, John Hallet, jak to
stojí s vámi?” tázal se Don Pedro.
„Utrpěl jsem veliké ztráty,” zněla od
pověď. „Akcie comstocké, v nichž měl
jsem téměř celé své jmění staly se bez
cennými, George mimo to měl neštěstí,
zkrátka — musím —”
John Hallet setřel si pot s čela.
„Jen si nezoufejte!” zvolal soustrastně
Don Pedro.
„Nechte mne vymluvit, Don Pedro,”
pokračoval Hallet dále. „Musím bohu
žel všecky své pohledávky stáhnouti —
všecky.”
V tom okamžiku vstoupil George a
přistoupil k oběma mužům.
„A máte pohledávky, jež můžete ihned
obdržeti, abyste si nimi vypomohl?”
tázal se udiveně Don Pedro.
„Ovšem,” mínil George úsměšně, „s
deseti tisíci dollary lze již něco uspořádati.”
Don Pedrem projela tato slova jako
blesk. „O kterých desíti tisících dolla
rech mluvíte?” tázal se, sotva dechu
popadaje.
„O vašich!” odvětil George krátce.
„Vy řekl jste přece sám, že slovo vaše
vás již víže!”

„Ale vy přece víte, že nejsem v stavu
najednou deset tisíc dollarů sehnati!”
George pokrčil rameny. „Za to my
nemůžeme!” prohodil. „My bychom od
vás peněz těch nežádali, kdybychom je
nutně nepotřebovali!”
„Vy je však vůbec nemůžete žádati!”
rozčilil se Don Pedro. „Tak dlouho,
pokud správně platím své úroky, musí
hypotheka na domě zůstati!”
„Mýlíte se,” odvětil George úsměšně.
„Nečetl jste úpis, zde jest!” A při tom
mu ho ukazoval.
„Nečetl jsem ho, ale vždyť jste sám
řekl, že jest to pouhá formalita a že při
tom není nebezpečí, pokud úroky své
správně platím.”
„To na věci ničeho nemění. Zde to
stojí černé na bílém.” A George četl:
„§ 6. Hypotéka ve výši 10,000 dol
larů spočívající na majetku Dona Pedra
Diaze může každou dobou od Johna
Halleta vypovězena býti, kdyby on pe-·
něz těch potřeboval.”
„To jste snad přehlédl, Don Pedro?
„Každou dobou” stojí zde a vy přece ne
budete žádat, abychom se my zničili
k vůli vám? A zvláště po posledních
událostech nemáme k tomu ani nejmenší
příčiny, abychom vás šetřili.“
„Don Pedro byl jako zkamenělý. Při
šel, aby nabídnul pomoc, ze soustrasti,
z milosrdí, a nyní on to byl sám, který
soustrasti měl zapotřebí. Nyní se mu
vyjasnilo a celá léčka byla mu patrna.
„A co vy tomu říkáte, John Hallet?“
tázal se, obrátiv se ke starému.
„George má pravdu, zněla odpověď.
„Já nemohu to změnit, takové neštěstí
jsem neočekával.“
„A jak dlouhý čas ponechává mi zá
kon k tomu,abych peníze sehnal?“ tázal
se Don Pedro.
„Čtrnácte dní.“

„A neseženu-li je do té doby?“
„Ušetřte nás výkladem,“ zvolal nyní
Hallet již nevrle. „Pak stanu se maji
telem haciendy já s vyjmutím volně se
pasoucích stád — tyto zůstanou dle ka
lifornských zákonův dlužníkovi.“
Krev vehnala se Don Pedrovi do tváří
a pěstě jeho se zaťaly. *
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„Vždyť jsem to věděl!“ vyplikl prud
ce. „Má hacienda se vám líbila a proto
ta vaše laskavost, s níž jste mi pomáhali.
Poznal jsem vás nyní. Již v první den
rozpřádali jste kolem mne sítě své, co
dcera vaše v mém domě ležela nemocna
a vy pojídali můj chléb. Ó, je to bídné,
neskonale bídné. Jako lupiči vedrali
jste se do této země a jako lupiči se v ní
chováte. Žádný desperado po tomto
skutku nepodá vám ruky své, neboť jest
počestnější nežli vy! Leč co mluvím
k vám? Čest, hrdost, co vy o tom víte,
kde byste je vzali, vy plemeno sobcův!
A před takovou lůzou musí Španěl
ustoupiti.“
Hallet zůstal klidným. „Máte čtrnáct
dní čas, dělejte co chcete,“ pravil chlad
ně a chystal se s Georgem odejiti.
Don Pedro se rozhodnul. Viděl, že
tito vlci neupustí od kořisti své. Aby
haciendu prodal, nezbylo mu času. Kro
mě toho hrozná ošklivost pojala ho před
těmito lidmi a on nechtěl s nimi smlouvati.
„Ještě jedno,“ zvolal.
„Lhůty mi
poskytované se vzdávám, nechci déle
bydleti pod střechou, která jest již ma
jetkem mých nepřátel. Od poctivého
nepřítele lze přijmouti vše, od takových
však jako jste vy, již nebojujete se zbraní
nýbrž lstí a podvodem, nechci ničeho.
Již zítra opustím haciendu dobrovolně.
Vezměte si ji a vstoupíte-li do ní, tu ne
dopřej vám v ní klidu vzpomínka na
dobrodiní Dona Pedra.“
Obrátil se k odchodu; tu vstoupila
Jenny. Zaslechla hlas Don Pedrův a
několik slov i poznala ihned oč se jedná.
„Co se stalo?“ tázala se kvapně. „O
čem mluvil jste tak prudce s mým otcem,
Don Pedro?“
„O ničem, nežli že otec tvůj jest od
zítřka majitelem haciendy Dona Pedra.“
„A vy?“ tázala se úzkostlivě dále.
„O mne se nestarejte. Já i Antonio
dovedeme snést tento osud svůj.“
„A je tomu tak, jak praví Don Pedro?“
tázala se Jenny k otci se obrátivši.
Ten hněvivě dupl nohou. „Co je ti
po tom?“ zvolal. „Jdi do svého pokoje!“
„Ty připustíš tedy tomu, aby Don
Pedro musel ze své haciendy odejít?“

„Ano, tak tomu je a zůstane tomu
tak!“ vzkřikl Hallet. Tobě se ovšem
jedná o Antonia, leč toho musíš vypustit
ze své hlavy. Nyní ale jdi, děvče nemá
se o obchodní záležitosti starati.“
„To nejsou žádné obchodní záležito
sti,“' odvětila Jenny pevně, „to jsou zá
ležitosti srdce a poněvač, jak se zdá,
mám v celé rodině srdce pouze já, pak
musím se o ně starat. Matka má napo
mínala mne na smrtelné posteli, abych
našeho dobrodince, Dona Pedra povždy
milovala a jemu děkovala po celý život
svůj. Slíbila jsem to. A nyní, když otec
můj zapomíná se tak daleko, že toho,
jemuž za všecko má děkovati, vyhnati
chce z jeho domu, tu měla bych mlčet?
Ne, otče, zde přestává dětská povinnost
a nastává větší. K vůli tvé cti, k vůli
památce mé milé zesnulé matky, zapří
sahám tě, upusť od tohoto nelidského
činu!“
Klesla k jeho nohoum a zvedla k ně
mu prosebně ruce své.
·
„Ta komedie jest příliš hloupá,“ zvo
lal George a opustiv pokoj, práskl za
sebou prudce dveřmi.
„To nelze změnit, Jenny, byl bych
sám zničen,“ pravil Hallet poněkud jem
něji.
„Vstaň,Jenny,“zvolal nyní Don Pedro.
„Toho by ani anděl nepohnul. A pak, i
kdybys to vyprosila, tu bychom přece
nezůstali. Nepřijal bych jako milost to,
co je nyní právem, kdyby ovšem nějaké
právo ještě v této zemi panovalo. Anto
nio zůstane ti věčně věrným. A nyní,
á Dios!“ A obrátiv se k Halletovi pra
vil: „A vzpomenete-li si jednou na tuto
hodinu, tu zarděte se aspoň nad svou ni
čemností!“
Jenny chtěla ho zadržeti, on však stisk
nuv jí vřele ruku, opustil rychle svět
nici.
John Hallet si oddechnul; to nejtěžší
bylo vykonáno.
Jenny předstoupila před svého otce a
sladký její hlas zněl nyní drsně.
„A co chceš učinit se mnou a s Anto
niem?“ tázala se. „Chceš nás skutečně
od sebe rozloučit?“
„Po těchto událostech nebude to jinak
možno,“ řekl Hallet krátce.
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„Tedy proto, že se má láska, již sám mnoho času; každým okamžikem může
jsi vyrůstati viděl nehodí do tvých roz nás někdo překvapiti; my musíme se
počtů, tu mám ji vyrvati ze srdce?“ zvo setkati, každého týdne, aspoň jednou,
lala náruživě. Musila bych opovrhovati jmenuj rychle nějaké místo, kteréž znám,
sama sebou, kdybych to učinila.“
já od tebe nikdy neupustím!“
„Ty mi chceš tedy vzdorovati?“ tázal
„U tří ďáblů nad průsmykem liverse otec s hrozící tváří.
moorským, kde jsme při poslední cestě
„Chci držeti své slovo,“ pravila pevně, odpočívali. Jsem tam každé úterý a
„a ne ke zlu, jejž spáchal jsi na našich očekávám tě od osmé hodiny ranní.
dobrodincích, připojiti ještě nevěru a Rozuměla jsi?“
zradu!“
„Apo! Nezapomeň na svou Jenny,
„Nu, však s tebou nyní jinak zatočím!“ zůstane ti věrnou až do smrti, nechť se
rozkřikl se Hallet, pak ale pokračoval stane cokoli.“ Hlava její zmizela, okno
mírněji: „Jenny, později uznáš sama, opět tiše zavřeno.
že jednal jsem dobře. Španělské a ame
Antonio posadil se do stínu jednoho
rické plemeno se k sobě nehodí.“ Chtěl stromu a toužebně zíral k temnému
uchopit její ruku,leč ona s nevolí vztáhla oknu. Tak dlouho, dlouho seděl, až mě
ji zpět a odešla.
síční svit hrozil mu prozrazením. Pak
vrávoral
k haciendě.
„Ona jest všeho schopna ve svém
Když Hallet a Geórge odpoledne od
vzdoru,“ pravil John Hallet sám k sobě.
„Nyní musím být opatrným. Pro koho počívali na verandě, kouříce cigaretty,
to všechno činím? Pro George, jenž tu na cestě vedoucí z haciendy do údolí,
všechno probije a nemiluje mne, zajisté ozvalo se práskání bičeadusot koňských
ne! Ale pro ni—pro Jenny! Ona jest kopyt. Kol úst Halletových rozložil se
jedinou bytostí, k níž cítím lásku. Kdy ďábelský úsměv. George šťouchl jej do
by mnou měla však opovrhovati? —Ah, boku.
Nákladní vůz tažený voly sjížděl po
nesmysl! Musím posiati ji do města
mezi lidi — tam nalezne dost mladých, kamenné cestě. Na jedné bedně seděla
krásných, bohatých mužů a zapomene Mercedes, stuhy španělského jejího čep
na Antonia. Jen chladně, Hallete! Šel-li ce vlály ve vzduchu. Don Pedro klusal
jsem již tak daleko, tu se nesmím dáti vedle vozu na koni. Antonio, sedě, na
Esperanze, vedl koně. Ani on, ani jeho
obměkčit svým dítětem!“
Druhého dne bylo na haciendě Dona otec se neohlédli. Oba jezdci seděli v
Pedra živo. Antonio schytal pasoucí se sedlech svých zpříma jako kdy jindy.
koně, sepjal je dohromady a naložil na Tu pojednou zavzněl výkřik z Halletova
jich hřbety různé nářadí. Mercedes za domu: „Antonio! žij blaze! Nezapomeň
stálého proklínání Američanů pakovala na svou Jenny!“
Antonio se obrátil v sedle, zamával
kufry. Don Pedro sháněl stáda. Chtěl
odebrati se do hor hamiltonských, které kloboukem: „Tvůj až do smrti!“ zvolal
v mateřštině své, nadšen.
důkladně znal.
Mercedes ohledla se také k Halletovu
Antonio pracoval zimničně. Co byla
mu ztráta haciendy, ale ztrátu Jenny domu a spatřila zde tohoto a George
nemohl snésti. Ploužil se jako stín kol seděti na verandě. Divoce vyskočila a
domu Halletova, leč milenku svoji ne zvednuvši zaťaté pěstě proti nim vzkřik
spatřil. Bylo již tma, přiblížil se k oknu la: „Buďte prokleti!“
Hallet byl nyní konečně majitelem
pokoje Jenny, tam bylo tma. Nápodobil
ptačí hvizd, jejž Jenny dobře znala. Na haciendy!
hoře otevřelo se opatrně okno, ženská
IV.
postava se z něho naklonila.
Únos.
„Jsi ty to, Antonio?“ šeptala.
Tam, kde medvědí pramen tryskal na
„Ano, já to jsem. Proč nepřišla jsi
rozloučiti se?“
úpatí hor hamiltonských, vypínal se nyní
„Jsem zamčena. Antonio, nemáme malý, ale úhledný dřevěný domek Dona
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Pedra. On seděl právě přede dveřmi a
spravoval jakési řemení. V obličeji jeho
nebylo žádných stop zármutku po
ztraceném jmění.
„Kde pak je zase Antonio dnes tak
dlouho?” prohodil, když Mercedes obje
vila se ve dveřích.
„Který den máme dnes?” tázala se.
„Úterý,” odvětil Don Pedro.
„Úterý? Ó, to nepřijde tak brzo. Má
důležité záležitosti, a má pravdu,” ^při
pojila, „zcela pravdu! Jenny nenáleží
k těm zlodějům!”
Don Pedro odhodil svoji práci a vy
skočil. „On je tedy u Jenny,” pravil,
„on se s ní tajně schází proti vůli jejího
otce. Hm, to není po právu. K čemu
to má vésti?”
„Ale Don Pedro—” a Mercedes polo
žila významně prst na své čelo, „k čemu
to má vésti? Nu, ke svatbě, ať ten starý
chce anebo ne.”
„A jak to Antonio nastrojil, aby se
s Jenny sešel? Hallet jest přece opatrný
jako liška.”
„Zabrániti děvčeti, aby nespěchalo
k muži, když ho má opravdu rádo,
k tomu nestačí všechna opatrnost muž
ská!” odvětila Mercedes.
„Čerpala jsi tuto moudrost zvláštních
zkušeností svých?”
„Caramba!” zněla odpověď. „Vždyť
jsem byla také jednou mladá a tak zle
jsem nevyhlížela.
V dáli ozval se nyní konský dupot a
za krátko Antonio stanul u domku.
„Kdes byl?” tázal se ho otec měře ho
zkoumavým zrakem.
„Stádo se zaběhlo; nemůže si dosud
zvyknouti na nové pastviny a kromě
toho zabloudil jsem také poněkud sám,”
odvětil Antonio v rozpacích.
„Zbloudil jsi? Obávám se také Anto
nio, že jsi zbloudil. K čemu to tajnůst
kářství před tvým otcem? Je to poprvé,
co nejsi vůči mně upřímným! Tys byl u
Jenny.”
Antonio mlčel.
„K čemu to má vésti? Dáváš čest
Jenny ve hru a rozdvojuješ ji sjejí rodi
nou. Přisám bůh, mám ji také rád, a
odloučení od ní přichází mi velice za
těžko a pochopuji tudíž tvoji touhu. Ale

Antonio, muž musí býti silným! Sečkej,
v roce může se mnoho změniti. Jen
žádný násilný skutek, Antonio. Uvidíšli ji příští úterý, pozdravuj ji srdečně
ode mne, řekni jí ale také, že ji dám
prosit, aby byla rozumnou a nechala
těch dostaveníček. Don Pedro, že chce
sám nyní starati se o vaše štěstí, a že
má již plán, jak vám k němu dopomůže.
Nyní však pojď jíst, Antonio!”
Antonio neptal se po otcově plánu.
Tento paprsek naděje mu dostačoval;
chtěl otce svého uposlechnouti a příští
úterý naposled se s Jenny sejiti.
Krajina kol Livermooru byla vždy
nejistější. Farmářům byly ukradeny
koně a dobytek, ozbrojená četa jezdců
přepadla haciendu jednoho Irčana, který
s Don Pedrem měl nešťastný onen pro
ces, zapálila ji a vše cenného z ní od
vezla. Irčan sám byl zastřelen. Oby
vatelstvo bylo rozčileno, zvláště když se
roznášela zvěst, že Joaquim Murietta,
pověstný mexický desperado se svojí
tlupou mešká nyní v horách hamiltonských. Jméno muže tohoto bylo známé.
Jedněm zdál se býti lupičem, druhým
mstitelem uražené spravedlnosti. Chu
dým Španělům neublížil nikdy, jedině
proti bohatým přistěhovalcům lid vyssávajícím obracela se jeho nenávist. Stal
se desperadem proto, že zastřeliv svůd
ce milenky své, jistého Američana, nu
cen byl prchnouti do hor, aby ušel pro
vazu.
Don Pedro se o Murietta mnoho ne
staral.
„Řádný desperado jest mi vždy ještě
milejší, nežli ti vlci tam dole”, říkával.
Nadešel očekávaný úterek. Antonio
vyrazil časně z domu. Mercedes poslala
po něm pro Jenny tisíce vroucích po
zdravů. Otec nebyl doma; co měl za
lubem, nevěděl žádný z nich.
Antonio octnul se záhy na umluveném
místě, odkud mohl přehlédnouti celou
krajinu. Temně žlutá cesta, po níž Jen
ny přijeti musela, odrážela se ostře od
zeleně kol rozkládajících se polí a
pastvin.
Dole na cestě zavlál bílý závoj Jenny
a Antonio spatřil dvě jezdkyně klusati
rychle nahoru.
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V deseti minutách musely býti u něho.
Nyní zmizely za výběžky průsmyku.
Co však to bylo? Neznělo to jako při
dušený výkřik? Antonio vztýčiv se v
sedle, pozorně naslouchal. Hučení více
hlasů doráželo k němu a dusot koňských
kopyt.
Antonio bodl Esperanzu ostruhami a
letěl křovím k místu,odkud hluk zazníval.
„Jenny! Jenny!” volal v nevyslovitel
né úzkosti. Žádná odpověď. Ku předu!
Pojednou shledne něco bílého na zemi.
Je to závoj. Hledá dále a zpozoruje
otisk různých podkov koňských. Stalo
se neštěstí — to bylo jisté — ale jaké?
Tu pojednou něco se zablesklo v trávě.
Byl to nůž, jakýž nosívají Mexičané,
navaja nazvaný. J. M. bylo stříbrem vy
loženo v jeho rukojeti. Joaquim Murietta! četl mimovolně s hrůzou. Antonio
rozvažoval. Co mohl činiti? Sám pronásledovati tlupu lupičův bylo by šílen
stvím. Měl jít do Livermooru k starému
Halletovi? Nemožno! Musel k otci,
který jedině mu radu dáti mohl. Try
skem kvapil opět nahoru a pohlednuv
do údolí, spatřil ženskou postavu na ko
ni divoce běžícím. Byla to miss Brown.
Přikvapil domů. „Kde je otec?” zvo
lal k vyběhnuvší Mercedes.
„Právě přišel domů v nejlepší náladě.
Sedí ve světnici a prohlíží kameny, kte
ré s sebou přinesl. Neslyší a nevidí. —
Ale co se stalo?” tázala se pak ustraše
ně, zpozorujíc bledou tvář Antoniovu.
Ten spěchal do světnice.
„Nu, konečnější zde, hochu”, přivítal
ho Don Pedro vesele. „Přinesl jsem ti
něco!” a zvednuv nějaký kámen ze stolu
podával mu ho.
Antonio však zvolal: „Pomozte otče,
pomozte! Jenny jest Joaquimem Muriettou unešena.”
„Ty šílíš!” vzkřikl Don Pedro. Jak
přicházíš na Muriettu?”
„Zde pohleďte tento nůž, nalezl jsem
ho na místě činu.”
Don Pedro pozoroval bedlivě nůž mu
podaný.
„Tento nůž náleží rozhodně Mexiča
novi — J. M. — Joaquim Murietta! — A
kde se únos udál?”
Antonio vyprávěl nyní rychle co se

stalo. Pak žádal za pronásledování lu
pičův.
Ale Don Pedro zůstal poměrně chlad
ným.
„S vášní ničeho nedocílíme”,
pravil. „Byl-li to skutečně Murietta, pak*
máme nebezpečného odpůrce před se
bou — a tu musíme býti opatrní. Jenny
nestane se ničeho. Předně jest i mexi
cký desperado galantním vůči dámám a
za druhé záleží samotnému na její do
bru, neboť patrně chce vynutiti z Halleta výkupné. To je jediný účel lupu,
spoléhej se na to. Později vezmeme
čerstvé koně, nabijeme zbraně a bude
me sledovati stopu. „Camp” lupičů není
asi daleko. Jen chladná krev a rozvaha
povede nás k cíli. A nyní připrav vše
cko, v půl hodině vyrazíme!”
Antonio odešel.
Don Pedro přistoupil ke stolu. „Prá
vě nyní, když mohl jsem mu všecko po
skytnout, muselo se to přihodit,” pravil
k sobě. „Jak by se byl ten starý lotr
Hallet usmíval při tomto pohledu.” Vzal
jeden kousek kamene a nechal ho zářiti
v paprscích světla. „Byl bych nevěřil,
že zlato může spůsobiti štěstí a přece
jest tomu tak, aspoň u mého syna.”
Ukryv opatrně kámen, odešel do stáje
pomoci Antoniovi.
Když oba odjížděli, tu Mercedes vy
pukla v pláč a náruživě Antonia líbala.
Dlouho pak hleděla za ním, srdce majíc
přeplněno nejistou předtuchou.
Antonio zavedl otce na místo, kde na
lezl navaju. Don Pedro sestoupil s koně
a pozoroval stopy.
„Bylo jich pět,” pravil konečně určitě.
„Jeden z nich má dobrého koně, ostatní
nestojí za mnoho. A nyní pomalu ku
předu a bedlivě pozor na stopu.
„Ti chlapíci na pronásledování nezdají
se ani pomýšleti,” pravil Don Pedro,
„anebo se nebojejí. Nu, ovšem, s nási
lím lze těžko něco u nich poříditi, ale
uvidíme, jsou-li i proti lsti pojištěni.”
Tak klusali již tři hodiny. „Caramba!” zvolal pojednou Don Pedro, „to
byl bych málem přehlédnul — zde dělejí
se stopy — jedna vede nahoru k Sieřře
Colorado — druhá dolů!”
„Přijdeme-li na falešnou stopu, pak
jest vše ztraceno!” pravil Antonio.
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„Kterého koně měla Jenny? Hidalga?”
tázal se Don Pedro.
„Nikoli, hnědou klisnu, lehkého koně.”
„A tys viděl miss Brownovu samotnú
jeti zpět?”
„Jsem přesvědčen, že to byla ona!”
„Dobře,” odpověděl Don Pedro a po
čal pozorovati bedlivě každou stopu na
obou stranách. Konečně vyšvihl se opět
do sedla a zvolal’: „Vidíš tyto úzké
otisky podkov? Kůň tento nese dámu
— Jenny!”
Nyní nastoupena další cesta.
„Chtěl bych se vsaditi, že znám úkryt
této bandy,” podotkl Don Pedro. „Ale
nyní opatrně. My nesmíme jim za dne
přijití na blízko.”
Mlčky jeli dále a dospěvše na hřbet
horský, rozhodli se uvázatí zde koně,
vyčkati noci a pak vydati se pěšky k vy
hledání desperadů.
„Musíme se vystříhati násilí,” pravil
Don Pedro, „jinak byl by život Jenny
ohrožen. Znám tyto lidi. Vidějí-li že
je kořist pro ně ztracena, tu odhodlají
se i k vraždě. Nepodaří-li se nám Jenny
lstí vysvobodit, pak musíme ji raději
ponechat v moci desperadův. Oni nezkřiví jí ani vlásku na hlavě a Hallet ji
vyplatí.”
Konečně nadešla noc. Don Pedro
pohlednul se hřbetu do údolí; tam vy
stupoval mezi větvemi dubů lehký kouř.
„Vidíš tam?” ukazoval Antoniovi, „to
jsou oni! Vždyť jsem to tušil. Nyní
musíme se opatrně k nim přiblížiti a
a chlapíky pozorovati. Teprvé, když
budeme věděti, kde Jenny jest a jak ji
střežejí,. tu můžeme na nějakém plánu
se ustanoviti.”
Oba mužové prohlédli své zbraně,
pak ve stínu plížili se k táboru lupičův.
Nyní zaslechli temné hlasy a jemné
zvuky kytary. Oba sotva dýchali, majíce
stále pravice na hlavních revolverů
svých.
Nalézali se již na blízku. „Zde máme
tu bandu,” šeptal Don Pedro a jestli se
nemýlím, tu Jenny jest ukryta v té polozbořené chatrči mezi skalami.”
Antoniův zrak nehybně spočíval na
fantastickém obrazu zrakům jeho se ob
jevivším.

Okolo mohutného ohně ležely dobro
družné vousaté postavy v mexickém
kroji, majíce andaluskou šerpu ovinutou
kol boků svých. Pili víno a zdáli se
býti veselí. V pozadí stařec hrál na
kytaru.
Před chatrčí, na níž Don Pedro uká
zal, ležel líně mladý muž, patrně něco
střežil, neboť díval se častěji otvorem
do vnitř. Při tom statečně přihýbal si
z láhve.
„Dej pozor jen, Felipe,” pravil tiše
jeden z desperadův, „aby ti donna neuklouzla, sice by se ti vedlo špatně!
Byla by to také škoda — je to po čer
tech dobrý lov! Zítra ráno bezpochyby
již přijedou s penězi.”
Vysoká postava pojednou přistoupila
k ohni a všichni zdáli se s úctou na ni
pohlížeti. Oblečen byl daleko lépe než
ostatní a šerpa jeho byla z těžké látky.
Za ní blýskaly se drahocenné zbraně.
Jedině navaja chyběla. Byl to patrně
Murietta.
Ukázav na chatrč tázal se krátce:
„Spí?”
Stráž přikývla hlavou.
„Tak pojď, Felipe, vypijeme spolu
láhev vína na šťastný výsledek. Šest
tisíc dollarů! To jej bude hlodat, toho
psa! Celý výdělek jeho vyssatý na tom
ubohém Španělovi bude fuč! Jak jme
nuje se ten muž?”
„Don Pedro Diaz, sennore,” pozname
nal stařec s kytarou.
Don Pedro slyšel každé slovo.
Felipe opustil své místo a usadil se
k ostatním.
„Gringo!” zvolal Murietta ke starci,
„zazpívej nám jednu andalúzskou!”
Oslovený učinil nej prvé notný doušek
a pak počal melancholicky:
„Jen v Andalusii jedině
lze štěstí nalézti květ.”

Akkordy kytary zněly melodicky k této
písni.
Desperadi cítíce se v úplném bezpečí,
oddali se úplně rozkoši volného života.
Nyní byl čas jednati.
Don Pedro dal znamení svému synu,
aby ho následoval. Za krátko octnuli
se u zadní stěny chatrče, jejíž shnilá
prkna zlehka dala se odstraniti.
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Don Pedro tiše zaklepal — žádná majíc příčiny stěžovati si na chování
odpověď.—„Jenny,” šeptal nyní Antonio desperadův.
„Nyní mohu vstoupiti před otce tvého
skulinou. ,,Jenny, já to jsem, Antonio!”
Ztlumený výkřik překvapení se ozval jako ochrance tvůj a on nebude mi moci
u vnitř. Mužové se ulekli a přikrčili se odepříti ruky tvé!”zvolal Antonio ohnivě.
do temna stínu. Desperadové u ohně
Jenny tiskla mu ruku.
neslyšeli ničeho.
„Jestli se jen nemýlíš,” pravila. „Od
„Buď ticha a zůstaň ležeti. Víno je poslední udalosti ztratila jsem všecku
brzy uspí. Nedej na sobě znáti žádné víru ve svého otce.”
„O to si nyní nedělejte žádných staro
rozčilení, kdyby se na tě ještě jednou
stí, děti,” vmísil se Don Pedro do jejich
dívali. Lidé tito mají bystrý zrak.”
Don Pedro a Antonio klidně čekali, rozmluvy. „Jenny má pravdu, z vděč
až celý tábor pohřížen byl v hluboký nosti ti ji nedá, ale já mám něco jiné
spánek. Nyní
ho, čemu John
odstranil tiše
Hallet neodo
Antonio jedno
lá.”
„Co jest to,
z prken, vstou
otče?” zvolal
pil do chatrče,
a vyzvednul
Antonio rozči
len.
Jenny kol pa
su. Oba objali
Don Pedro
se vioucně a
se usmál.
líbali, jako by
„Mám zlato,”
již v úplném
odvětil.
byli bezpečí.
„Jak, zlato?”
Don Pedro
tázala se Jen
rychle je vyru
ny.
šil z jich opo
„A n ton i o,”
jení. „K tomu
pokračoval
jest později je
Don Pedro,
ště čas,” řekl
„jest nyní bo
tiše, „ještě ne
hatým mužem,
jsme u svých
jemuž John
koní a jeden
Hallet ruku
srítivší se ká
své dcery ne
men může vše
odepře. Nalezl
cko pokaziti.”
jsem zlatý důl.’
JUDr. Josef TTandrlíli.
Štastně do
Milenci se
stali se k čeka
vroucně objali.
Nyní měli jistotu, že poslední překáž
jícím koňům; na cestu vydati se však
nemohli, neboť byla noc tmavá i roz ka padla.
y
hodli se dočekati zásvitu dne v blízkém
„A jak se to stalo?” ptala se Jenny.
„Zcela jednoduše. Věděl jsem již
lese.
Jenny vypravovala své dobrodružství dlouho, že v zdejších horách nalézá se
s Muriettou. Byla od místa dostaveníčka zlato. Již před dlouhými lety nalezli
vzdálena sotva tisíc kroků, když v tom zde Indiáni zlato u pramenů Arrajo del
obě přepadeny byly desperady, již hro Macho. Osud váš nedal mi pokoje.
zili jim smrtí, jestli jediný jen výkřik Pátral jsem celé dny, až konečně přišel
z hrdla vydají. Miss Brownova poslána jsem k místu, kde Arrajo del Macho
pak domů se vzkazem, že „sennoritě se razí si cestu. Nořil jsem do čistých jeho
nestane ničeho, neboť jest mezi cabal vln nesčíslněkráte drátěnou svoji síť,
lery.” Když viděla, že se jedná pouze abych našel v něm stopy zlata a koneč
o výkupné, tu se úplně uspokojila, ne ně mezi vyloveným křemenem a pískem
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zasvitla mi zlatá zrnka tak čistá — dra
hocenná.”
Oba milenci držíce se za ruce naslou
chali starci s napjetím.
,,Dalším pátráním zjistil jsem, že na
blízku jest zlatá ruda a kousek přinesl
jsem si také s sebou domů, když v tom
Antonio přikvapil se zprávou, že jest
Jenny uloupena. Leč nyní jest opět vše
chno dobře. Zítra ráno vyložím všecko
Halletovi. Nyní však dosti o tom. Ve
dvou hodinách bude Murietta na naší
stopě, zítra jest důležitý den a my po
třebujeme všechny síly své.”
On natáhnuv se na bůvolí kůži za
krátko usnul.
Antonio a Jenny byli přešťastní. Spá
nek míjel jejich víčka. Srdce jejich já
salo vstříc krásné budoucnosti, nyní ne
bylo nic více v cestě, co by je bylo
mohlo rozloučiti. Rty jejich setkávaly
se v horkých polibcích-----------------------V.
Zločin a odplata.

Když Miss Brown přinesla domů zprá
vu o přepadení, tu byli Hallet i George
pevně přesvědčeni, že Antonio jest únos
cem. Jedině to jim nebylo jasno, zdali
Jenny dobrovolně či násilím unešena
byla. Miss Brown se ovšem o dostave
níčkách nezmínila, aby se sama nepro
zradila.
Hallet byl téměř bez sebe nad „drzo
stí této lůzy”, jak se vyjádřil a myšlén
ka, že snad Jenny s únoscem byla sro
zuměna, což zvláště George potvrzoval,
činila ho téměř šíleným.
Marně ptal se Brownové, jak lupiči
vyhlíželi, ona leknutím ničeho neviděla,
neslyšela. Jakýs velký muž sedící na
černém koni dal jí radu, aby byla ticha,
pokud nebude doma. Že by bylajenny
dobrovolně s sebou šla, to nepozorovala.
Na otázku, nebyl-li Don Pedro a An
tonio mezi nimi, odvětila, že všichni
měli na obličeji škrabošky a mluvili še
ptem. V nitru svém byla však přesvěd
čena, že celá tato historka byla Anto
niem provedena, a ona činila si pro
svoji povolnosť trpké předhůzky.

Hallet rozhodl se lupiče pronásledovati a vzav několik vaquerů a George
vyrazili odpoledne z domu.
Nejprvé obrátil se Hallet k ranchi
Dona Pedra; zdp ovšem Jenny nenalezli
i klusali k místu kde se přepadení udá
lo, aby vyhledali zde stopu lupičův.
Jeden z vaquerův, zkušený to muž, se
stoupil s koně a ohledával stopy. Jedna
z nich přicházela od místa, kde stála
ranche Dona Pedra. Podezření bylo čím
dál tím odůvodněnější.
Shledali tuto stopu, vedla skutečně
přímo k Don Pedrovi; nebyla více žád
ná pochybnost, on byl lupičem, aneb
aspoň pomahačem svého syna.
V Georgeově obličeji jevila se veliká
radost, že to tak dopadá. „Nyní chci
tomu psu splatit za to, co mi uďál tehdy
v Livermooru”, bručel.
Když opětně octli se u domku Dona
Pedra, bylo zde vše ticho.
„Nu ovšem”, zvolal Hallet, „ti bídáci
zalezli do hor, snad dokonce stali se
úplně bandity. Ku práci se beztoho ne
hodí a nyní loupí a kradou!”
George pažbou pušky zabušil na uzamčené dveře.
„Hallo! Není nikdo v tomto lupič
ském brlohu?” křičel v domnění, že sku
tečně tam nikoho není.
Tu pojednou rozevřely se dvéře, tak
že Georg leknutím strhl koně svého zpět
a Mercedes stála před ním, držíc v ruce
velkou starou pušku, jíž hrozivě mávala.
„Co chcete zde v domě Don Pedrově?”
volala. „Zde nelze ničeho více ukrásti.
Dělejte, ať jste pryč! Každým okamži
kem může se Don Pedro vrátit a pak
běda vám!”
„To je nám právě vhod, neboť my ho
hledáme, tvého čistého pána!” vzkřikl
nyní Hallet, „jeho i kluka a Jenny, jíž
tito lotři odvedli, aby na mne vynutili
výkupné.”
Mercedes se hlasitě zasmála. „Vy jste
blázni!” zvolala. „Ona byla by šťastnou,
kdyby Antonio ji k sobě vžiti chtěl, ne
boť prosila ho za to a Don Pedrovi dalo
to velkou práci, nežli mu to vymluvil.
Je mu toho ubohého dítěte líto, ona ne
patří mezi vás — mezi vlky. Myslím,
že jste ji někde ukradli!”
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Hallet chvěl se vztekem, ale když
George chtěl udeřit Mercedes jezdeckým
bičem, tu zadržev ho, zvolal:
„Nech ji, tu starou čarodějnici. K vůli
ní jsme sem nepřišli!”
Mercedes zvednuvši pažbu pušky na
obranu proti Georgeovi nechala ji nyní
dopadnouti; ta zasáhla koně a týž jako
divoký vyrazil s Georgem od chaty.
Ostatní ho následovali.
„Mějte se na pozoru před Muriettou!”
volala za nimi, „ten nenávidí vás jako
já a učiní s vámi krátký proces, dopadne-li vás!”
„Kam nyní?”
tázal se Hallet
v rozpacích.
„My musíme
sledovati stopy
do místa, kde
miss Jenny uloupena byla”,
mínil jeden z
vaquerů a klu
sal tam; ostatní
mlčky jeli za
ním.
Vaquero mé
ně zkušený
však nežli Don
Pedro, volil fa
lešnou stopu a
ta zavedla jezd
ce do skalna
tých útesů a ro
klin a když noc
již skláněla se
nad krajinou, tu
IZ>r. Lřiclislixv
nezbylo jim nic
jiného, nežli
přenocovati zde. Ráno chtěli se zase
vrátiti k domu Don Pedrovu a zde ho
očekávati, neboť domnívali se, že snad
se již v noci navrátil.
Právě sjížděli zase pracně po skalní
stezce, tu pojednou vůdce vaquerů za
stavil svého koně a pozorně naslouchal
v opáčnou stranu, pak zabočil s koněm
do blízkého houští a kynul rozčileně
ostatním, aby učinili totéž.
Zvuky koňských podkov zvonících o
kamení bylo nyní jasně slyšeti.
Hallet skryl se ještě hlouběji se svým

koněm v houšti, a táhnul také George
za sebou.
Dva mužové a jedna dáma sjížděli po
svahu. Měli patrně na spěch, neboť
celé laviny štěrků hrnuly se za kopyty
jejich koní.
„Zde jsou!” šeptal Hallet. „Vběhli
nám se svým lupem právě do cesty.”
„Vidíš, jak Jenny důvěrně s ním roz
mlouvá?” podotkl George. „Ten zadní,
k němuž se nyní nahýbá, to jest Anto
nio. Dobrovolně šla s ním, vždyť jsem
to věděl, ta.......... —” Nedomluvil.
Halletovy oči
svítily z houšti
ny jako oči
dravce. Pevně
stisknul hlaveň
revolveru za
svým pasem.
V několika mi
nutách museli
jezdci být i u
nich.
„Co se stane
nyní?” tázal se
George zkou
mavě. „Oni do
brovolně Jenny
sotva vydají.
„Pak užijeme
násilí!” odvětil
Hallet pevně.
„A vydají-li
nám Jenny do
brovolně, máme
je pak beztrest
ně propustit?”
Celalrovsliy.
„Nemyslím,”
1
syčel starý,
„Leč čekejme, až co se stane.”
Dole v rokli ozývaly se hlasy vždy
zřetelněji vyznívající. Nyní bylo slyšeti
i zvonivý smích Jenny.
Hallet divoce zaklel a skrčil se jako
dravec, připravující se ke skoku. Revol
ver měl připravený k výstřelu a George
též.
Nyní se jezdci objevili několik kroků
před nimi. Hallet chtěl nechati je pře
jeti a pak teprvé na ně se obořiti. Leč
v tom okamžiku zaržal jeho kůň — nyní
bylo pozdě. S. napřaženým revolverem
v

r
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vyrazil v před právě proti Don Pedrovi.
Týž spatřiv Halleta, zůstal klidně státí;
Antonio s Jenny téz.
„Bídáku!” řval Hallet. „Lupiči dívek!
Sem s tvým lupem!” revolver vztýčil
proti prsoum Don Pedrovým, který beze
slova nan zíral.
V této chvíli skokem octnula se Jenny
se svým koněm mezi oběma muži a po
stavila se chráníc tělem svým Dona
Pedra.
„Ty se mýlíš, otče,” zvolala. „Don
Pedro a Antonio mne právě z rukou
Muriettových vysvobodili.”
„Děvko, s tebou promluvím později,”
křičel Hallet a stisknul její rameno, že
bolestí div neklesla se sedla.
To bylo přes příliš pro Antonia, on
vytrhnul bambitku ze svého pasu a na
mířil na Halleta.
V tom okamžiku přiblížil se George
těsně k Antoniovi, jenž si ho nevšímal—
zavzněl výstřel, malý obláček dýmu za
kroužil vzduchem — Antonio křečovitě
rukama mávnul několikráte ve vzduchu
a sřítil se pak s koně.
„Já tě naučím americké dívky loupiti,
ty bandito!” zvolal George úsměšně.
Vše zůstalo jako přimraženo, i Hallet
sám. Don Pedro zíral s hrozným bolem
na Antonia, jehož levá noha visela ještě
v třemení. Pak děsný, šílený výkřik
rozlehl se vzduchem z úst Jenny. Ona
skočila s koně a vrhla se na Antonia.
„Antonio!” zvolala zoufajíc, „promluv
jediné jen slovo.” Malou ručku svoji
přitiskla na ránu jeho; krev tryskala jí
mezi prsty. Oči její spočívaly s nevý
slovným bolem na bledé tváři milence,
z níž život již pozvolna mizel. Ještě
jednou otevřel černé oko své.
„Jenny,” šeptal.
„Zde jsem.” Mluv, miláčku.” štkala
tato.
„Jenny, byl jsem tak šťasten dnes v
noci, zemřu teď rád — nezapomeň —”
křečovitě snažil vztýčiti se, leč ona sama
přiklonila se k němu a vtiskla horký,
dlouhý polibek na jeho stydnoucí rty.—
„Nezapomeň na svého Antonia.” To
byla poslední jeho slova.
Hlava jeho sklesla — byl mrtev.·
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Zoufale sklonil se Don Pedro nad
mrtvolou svého jediného dítěte.
I samotného, bezcitného Halleta scéna
tato, a šílený bol otcův na okamžik do
jaly. On nahlédnul nyní, že Don Pedro
vi křivdil.
„Učiň tomu konec,” syčel mu George
do ucha. „Nevěř tomu starému, on se
pomstí, krvavě pomstí.
Nejlépe by
bylo—” On sáhnul po revolveru.
Hallet s nevolí hc zadržel a obrátiv
se k dceři, zvolal hrubě:
„Jenny, pojď! Ty sama jsi vina na
všem! Nedoháněj mne k nejhoršímu.”
Ona ho neslyšela, pohlížejíc upřeně
do zsinalého, krásného obličeje Anto
niova.
„Pojď! Nedonucuj mne k tomu po
užiti násilí.”
„Vrahové! bídní vrahové!” naříkala
Jenny. „Nenáležím více k vám — na
vždy odříkám se vás — zde jedině jest
místo mé, u mého Antonia!”
Slova tato probudila Don Pedra ze
zoufalého jeho dumání. Hrozivě vztýčil
svoji pěst’.
„John Hallet! Pamatuj na tuto hodi
nu!” zvolal, „ona bude strašlivě na tobě
pomstěna, tak jako, že Don Pedro sluji!”
Georg pozvednul svůj revolver, leč
starý srazil mu ho dolů. „Nech ho!”
zvolal temně.
„Střel jen,” vzkřikl Don Pedro bez
sebe. „Vždyť jste mi beztoho již vzali
život můj.”
Roztrhnul jako šílený
svůj kabát a košili a nastavil nahá prsa
svá. „Střel jen, sice Antonio bude po
mstěn tak jako že je bůh nad námi!”
„On je blázen,” vyrazil Hallet ze sebe.
„Jsi připravena, Jenny?”
Ona se ani nehnula.
„Nuž, nechceš-li jiti po dobrém, ty
bídná děvko, pak užiju násilí.” S těmito
slovy sehnul se Hallet s koně, uchopil
silnou svojí paží Jenny kol pasu a vy
zvedl ji na svého koně.
George a vaquero mezitím hrozili Don
Pedrovi svými revolvery, ač zbytečně,
neboť on sebou ani nehnul.
'„A nyní ku předu!”
Jak zlý sen zmizeli všichni z Don
Pedrových očí, jen Antonio ležel zkro
cen krví na zemi. — Žádná stopa života
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nejevila se více v něm, ať sebe více na jsem přijal pod svoji střechu, když byl
slouchal u jeho srdce. Chladné a tiché již blízek zoufalství a jenž mi za to pak
všechno uloupil a konečně fines vzal mi
zůstalo toto ohnivé, mladistvé srdce.
Slze řinuly se po mužném obličeji i to jediné, nejdražší, mého drahého sy
Don Pedrově; pravice jeho zoufale rvala na. Pomsti mne, Murietto, a chci ti
vlasy. Bol jeho neznal mezí. V srdci vděčným být po celý život svůj!”
jeho nebylo jiné myšlénky nežli: po
„Pedro Diaž!” odpověděl Murietta,
pohlížeje
naň zkoumavě, „byla sennomsta, strašlivá pomsta!
Slyš! Co to bylo? Kopyta konská di rita, již jste nám včera uzmuli, skutečně
voce narážejí o skalní půdu. Don Pedro nevěstou tohoto mrtvého jinocha?”
zvednul hlavu. Závojem svých slz po
„Při všech svátých, ano byla!”
znal desperady přímo k němu kvapící.
Murrietta pohlížel zádumčivé do krás
né tváře An
„Ten při
chází právě
toniovy. Pak
zahořel hně
vhod,” pro
nesl tiše Don
vem obličej
jeho a pěst’
Pedro.
Se skřížejeho se zaťa
nýma rukama
la. — „J o h n
stoje vedle
Hallet jest
svého koně,
zralým,” bru
mrtvolu An
čel, „pozoruji
ho již dávno.
toniovu maje
u svých no
Tvoji ruku,
hou, očekával
Don Pedro;
desperady.
chci tě po
Revolvery za
mstít a ty ukážeš mi ce
bi e s k 1 y se
proti němu,
stu k tomu.
on stál bez
Ale,” připojil
pohnutí. Tu
k tomu, „Muzastavil Murietta jest
strašlivým,
rietto svého
koně před
zničujícím
ním.
mstitelem!”
„Zde jest
„Znič je —
ten, jehož
vyhlaď je —
žádný trest
hledáte!”zvo.Josef JireČelr.
lal k něm u
není dost ve
liký za tento
Don Pedro.
„Pedro Diaz a zde,” při tom ukázal na zločin,” zvolal Don Pedro. „Oni učinili
mrtvolu, „jeho syn, Antonio,1 tvoji kra ze mne tygra. Neznám sebe více, pojané, již uzmuli ti včera Jenny Halleto- hlednu-li na mrtvolu svého syna.” A
vu, nevěstu mého syna, již jsi unesl.”
znovu klesnul stenaje k Antoniovi.
„Vzmužte se Done Pedro. Pochovejte
Hrozivé bručení ozvalo se mezi de
sperady, leč Murietta zvolal silným hla mrtvolu a pak se uradíme, jaký osud
sem: „Ticho! Co se stalo s tím zde?” Halletovi má býti uchystán.”
tázal se, ukázav na mrtvolu.
„Pojďte, chcete-li býti mými hostmi
„On obdržel již odměnu za svůj čin a dnes — můj dům jest vám k službám,”
sice od George a Halleta samého. Muri- pravil Don Pedro.
etto, nazývají tě mstitelem, ty sám prý
Zvednuv mrtvolu s pomocí jednoho
jednou zakusiľs bezpráví, ty’s Španělem, Mexičana na svého koně, položil ji před
nuž, pomsti mne na onom bídákovi, jehož sebe a volně sjížděl po cestě; Mur:^tta

— 74
jel po jeho boku, za nimi následovala
„Dnes se bude Hallet bezpochyby
tlupa desperadů. Když smutný tento ještě mít příliš na pozoru, kromě toho
průvod přiblížil se k domu, tu vyběhla musí také náš zvěd vypozorovati dříve,
jim Mercedes vstříc. Okamžik zůstala kdo nalézá se v domě a kdo tam při
státi — pátravě hledala zrakem svým, chází. Co týče se touhy po pomstě, ta
leč nenašla svého Antonia. Nyní po zítra bude stejně mocnou! Ty’s Španě
hlédla k Don Pedrovi.
lem! Nyní mi však řekni, kde .moji hoši
Děsný výkřik vydral se jí ze rtů.
mají vykopati hrob. My budeme potře„Antonio mrtev. Mrtev! Ó, viděla bovati pak celého tvého důmyslu a roz
jsem to ve snu. Je to skutečně ubohý vahy!”
r
Antonio?”
„Chci vám místo okázati, kde má An
Mercedes sklesla na kolena, bolestně tonio můj na věky odpočívati,” pravil
štkala. Pak ruka její sáhala na srdce Don Pedro temně, „následujte mne!”
Antoniovo. Krev prosakovala ještě ko
Kráčel pozvolna k jednomu pramenu,
šilí. „A kdo to učinil?” vzkřikla.
jež dvě stě kroků od domu tryskal pod
„George Hallet!”
stinnými, velikými duby.
„Ó, ten bídný vrah! Proč jsem ho
„Zde dlíval rád, když jsme večer přišli
včera nezabila?!”
domů. Zde vykopejte hrob — zde má
„Buď klidná,” pravil Don Pedro. „To odpočívati!”
obstarají již ti zde. Murietta a jeho
„Dobře, sennore! Stane se! Připravte
věrní.”
jej zatím na poslední cestu!”
Don Pedro zanesl drahou mrtvolu do
Murietta odešel a nechal Dona Pedra
domu a oddal se opět svému bolu. Mer samotného ve světnici.
cedes obsluhovala mezitím hosty roz
„Nyní ku předu!” pravil Don Pedro,
loživší se před domem.
sebera veškerou svou zmužilost dohro
Později přistoupil Murietta opětně mady.
k Don Pedrovi, jenž stále ještě jako bez
Mercedes rozestřela své ruce nad An
ducha pohlížel v obličej milovaného toniem, jako by jej chrániti chtěla, když
Antonia.
přiblížili se dva desperadové, aby mrt
„Nechte mrtvých spát,” pravil tento. volu odnesli. Murietta však mlčky od
„Vím, že smrť jejich bolí, nyní však ne vedl ji stranou. Pak uchopili mužové
myslete na nic jiného, nežli na naši po drahou mrtvolu. V ruce její spočívala
mstu. Ustanovil jsem se již na plánu. kytice krásných růží, vedle černého kru
Zítra v noci přepadneme obydlí Halle- cifixu.
Venku připojili se všichni desperado
tovo. Vy nás povedete. Vyrveme ty psy
z jich lůžek a budeme nad nimi držeti vé k smutnému tahu. Ačkoliv dříve byli
soud. Pak zapálíme dům na všech čty veselí, tu spočíval nyní i v tazích jejich
řech stranách a vykonavše dílo pomsty, jakýs stín zármutku. I lupiči ctili bol
odtáhneme. Dostačí vám to, sennor?” Dona Pedra a Mercedes, již kráčeli za
Don Pedro se zachvěl poněkud, pak mrtvolou.
Byl to zvláštní pohřební průvod.
ale pohlednuv na svého syna, byl opět
Poctivý Don Pedro a hrdá kastiliánka
silným.
„Jsem hotov vésti vás. Oni nezaslu Mercedes, obklopeni Muriettou adespehují ničeho jiného! Pak zvolal: „AJen- rady uprostřed kalifornické divočiny.
ny, nešťastná nevěsta mého syna?”
V několika minutách bylo po všem.
„Ta bezpochyby, že nebude více v do Pak přivalili veliké kameny na čerstvý
mě,” odvětil Murietta. „Je-li tam však rov, aby mrtvola chráněna byla před
dosud, tu nestane se jí ničeho. Ona divokou zvěří. Hrubě spracovaný kříž
bude bezpochyby sama šťastna, jsouc postaven na toto místo žalu. Mercedes
celý rov postlala květy.
osvobozena od těch netvorův.”
Druhý den pomalu se plížil, neboť
„Proč nechcete však již této noci počít?
Vraždí se to mnohem lehčeji s čerstvým očekávání naplňovalo všecky mysle.
Don Pedro byl strašlivě rozčilen. Kdybolem v prsou!“ tázal se Don Pedro.

U tří dubů očekávali jezdci snesení se
by se byl pomstíti mohl hned,u mrtvoly
svého syna — tu byl by neváhal — ale temné noci nad krajinou. Odtud mohli
takto s rozvahou a ve spolku s despe- také přehlédnouti celou cestu od Liverrady v noci, vražditi a páliti, to mučilo mooru a co se na ní pohybovalo.
Okolo jedenácté hodiny vyrazili. Mu
poctivého tohoto muže. Ale tu zase
stále viděl krvavou mrtvolu svého ne sili učinit velikou okliku — přebrodili
vinně zabitého Antonia i musila nevinně Arrajo del Valle, aby dostihli lesa za
prolitá tato krev pomstěna býti. Koneč villou Plalletovou. Don Pedro díval se
ně se rozhodnul, že aspoň George, tento s hořkým želem na svoji starou hacien
úkladný vrah, má odpykati čin svůj du, na níž spočívalo bledé světlo měsíce.
smrtí. — Venku zatím konali desperadi Tak dlouhá léta byl tam pánem a nyní
přípravy. Navaje byly broušeny, revolve přicházel pod záštitou noci, obklopen
jsa desperady a v
ry a pušky nabity.
srdci nesa vraždu
Koňům obvázána
a oheň. A přece
kopyta hadry,aby
dupot jejich slyzdálo se mu zase,
že jest jen tresta
šeti nebyl a řeme
jící spravedlností,
ní bylo-li toho po
třeba, spraveno.
jež tak dlouho v
této zemi dřímala.
Murietta byl
všude; on věděl
U soudu nemohl
ze zkušenosti, že
se nadít zadosti
učinění. — Hallet
nej menší nehoda,
buď utržený ře
zastřelil “únosce”
své dcery — za to
men anebo se
lhavší revolver —
nebylo tehda ž
žádného trestu. A
m ů ž e výsledek
takového přepad
kdo mohl dokánutí poškoditi a
zati, že Antoni >
snad i celé tlupě
nebyl únoscem?!
záhubu přinésti.
Proto byl ji<
Večer přišel
nejvyssi oas, z :
zvěd nazpět a po
přikvačil spraví
dal zprávu, že
dlivý trest z hor
John Hallet i jeho
a byť i musili b< t
syn jsou v domě
lupiči vykonává
nemajíce tušení o
teli rozsudku. h ro z íc í m n ěj a k é m
Těmito důvody o
Jan. Bubela.
hlušoval své svě
nebezpečí. Jenny
dnes časně ráno
domí, sílil svoji
odcestovala v průvodu Miss Brownové odvahu. — Murietta pozoroval ho be
dlivě, tuše, co se v nitru jeho děje.
do San Francisca.
Don Pedrovi svalil se kámen se srdce.
„Pedro Diaz!” promluvil k němu.
Byl v úzkostech o dobré toto dítě, kdyby „Závidím vám, že po tolikaletém utrpě
bylo přítomno bývalo hrůzám dnešní ném bezpráví nadešla vám hodina po
msty! To blaží. Pomněte na smrt
noci.
Vše připraveno k odjezdu. Koně stáli vašeho Antonia! Kdyby byl jen mým
osedláni, tepouce kopyty svými netrpě soudruhem býval, och s jakou radostí
livě půdu.
bych vraždil ty, jíž krev jeho nevinně
Mercedes podala všem ještě jednou prolili!”
džbán ohnivého vína kolem a pobádala
V Don Pedrovi vzplál hněv jeho po
Dona Pedra k pomstě. „Neriedite jen těchto slovech mocněji. „George musí
George uprchnouti!” napomínala ho.
zemřít!” zvolal odhodlaně, , svojí rukou
•
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ho zabijú!” Toho starého však nechte,
nechť s hanbou svojí doklopýtá se ke
hrobu!”
„To půjde z těžká, Don Pedro!” mínil
Murietta. „Přijdou-li moji hoši jednou
do ohně, tu nedají se zadržet a pak
nechť zemře! Zasluhuje toho již dávno.
Starej se pouze o George — to ostatní
je mojí věcí. Své svědomí tím neob
tížíš!”
Konečně tlupa přirazila k bývalé ha
ciendě Dona Pedra. Zde koně zůstave
ny pod ochranou dvou mužů, dva jiní
postaveni na cestu k Livermooru ve
doucí, aby mohli v případě hrozícího
nebezpečí své soudruhy varovati. Ostat
ních šest mužů plížilo se k Halletově
ville, kde vše zdálo se pohříženo v hlu
bokém spánku.
Okno na dolení verandu vedoucí bylo
otevřeno, aby čerstvý noční vzduch
mohl vnikati do světnice; — to byla
příznivá náhoda. Jeden z mužův zůstal
u dveří na stráži, ostatní vedeni jsouce
Don Pedrem vlezli otevřeným oknem
do vnitř. Světnice byla prázdná.
Don Pedro se v domě úplně vyznal.
V prvním poschodí v levo spal Hallet,
v pravo George.
Tiše vystupovali po schodech nahoru,
jež však vzdor vší opatrnosti pod kroky
jejich praštěly.
Hallet probudil se a volal z pokoje.
„Caramba!” šeptal Murietta, „nyní ku
předu! Nejdřív ke starému— o mladého
postará se Don Pedro!”
S lomozem hrnuli se nyní po schodech
nahoru, na něž padala záře světla.
„Hallo! Kdo to?” křičel John Hallet,
polooděn a revolver maje natažený stál
přede dveřmi.
Zavzněl výstřel — John Hallet rychle
skočil zpět a zastrčil za sebou dvéře
závorou. Don Pedro kvapil do světnice
k Georgeovi. Divoká vášeň se ho zmoc
nila. Naleznuv dvéře zamčeny, vyrazil
je pažbou své pušky. Postel byla prázd
ná. Když pohlednul k oknu, zahlednul
na něm ještě ruku, jež právě spouštěla
se s římsy. Skokem octnul se tam; okno
vedlo ke stájím a prostranství před tě
mito osvětleno bylo bledým svitem mě
síčním. Jakás postava, pouze v košili

oděná, kvapila ke stájím. Byl to George.
Pušku svoji přiloživ bleskem ke tváři,
Don Pedro namířil, zavzněla rána a
hned za ní divoký výkřik venku. George
ležel na zemi a svíjel se ve smrtelném
zápasu.
„To je za Antonia!” křičel Don Pedro
sípavě.
Umírající obrátil obličej svůj k oknu,
odkud hlas zazníval. Poznal Don Pedra.
Ještě jednou ruka jeho křečovitě rvala
trávu kolem, pak zkrvácené, nahé jeho
tělo se zachvělo a George byl mrtev.
Murietta vypáčiv také dveří u Halletovy ložnice, vnikl tam se svými sou
druhy.
Hallet s bledým strhaným obličejem
stál zády k oknu a držel v každé ruce
revolver. Murietta bez bázně k němu
přistoupil, zíraje mu pevně do očí. Halletovy ruce se chvěly jako v podzim
listí.
„John Hallet!” pravil Murietta ledo
vým tónem, „jsem zde, abych vykonal
nad tebou soud, za všechny zločiny tvé
spáchané na Don Pedrovi.”
„Co je ti po tom?” jektal Hallet.
„Nazývají mne mstitelem a chci jím
být. John Hallet, tys Dona Pedra, jenž
přijal tě pohostinně pod střechu svojí,
oloupil podvodem o jeho majetek, tys
bez milosrdenství vyhnal ho z domu,
v němž nalezl jsi útulek. Tvůj ničemný
syn úkladně zavraždil Antonia, syna své
ho dobrodince! Řekni sám, John Hallet,
co bys za vše zasluhoval, kdyby v této
zemi bylo ještě spravedlnosti!”
Halletovy ruce sklesly bezvládně dolů.
Pak ale vzchopiv se zoufale křičel: „Tys
lupič, třebas si hrál na mstitele a soud
ce. To je komedie, jíž může uvěřiti kdo
chce. Krvežíznivost sálá z vašich očí —
vy máte mne ve své moci, k čemu dlou
hé řeči — zabte mne!”
Hallet nebyl zbabělcem i nevida žád
né záchrany, chtěl zmužile zemřít.
„Kule jest příliš dobrá pro tohoto
psa!” zvolal Murietta, když desperadi
ústí svých revolverův obrátili proti Halletovi. Dolů s ním. Oběste ho!”
„Ale dříve ještě dva z vás pošlu před
sebou do pekla!” sípal Hallet a vypálil
z obou revolverů.
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Jeden z desperaduv klesl mrtev k ze
mi. Ostatní jako vlci vrhli se na Halleta
a vlekli ho po schodech dolů. Don Pedro
v tomto okamžiku se vracel.
Z dolejška ozvalo se temné sténání a
na to posupný smích. Když seběhl se
schodů, spatřil viseti postavu na ve
randě, byl to dokonávající John Hallet.
Hrůza ho pojala.
„Založte oheň v doleních místnostech
aby celé to hnízdo lehlo popelem! My
musíme přece dobré své hostitelce Mer
cedes ukázati, že jsme dílo pomsty již
vykonali.
Rozkaz tento rychle vykonán.
„Nyní pryě. Livermoor se probouzí!”
Spěšně vyskočili všichni na koně a pá
dili tryskem k temnému lesu. Za nimi
syčelo a praskalo to a krvavá zář zbar
vila oblohu.
Don Pedro cítil při pohledu tomto ne
vyslovitelný žel v srdci svém.
„Má jest pomsta!” znělo to v něm,
„praví Hospodin!” Spokojenosťpo tom
to činu neuhostila se v prsou jeho. A
pak — co nyní? Měl jeho život ještě ně
jaký účel — nějaký cíl? Tu vstoupila
milostná postava před jeho duši, neštěstí
a štěstí jeho syna — Jenny! Kde jest
ona, ten opuštěný sirotek? Pro ní musil
žít, a tím žil i opět pro Antonia. Tak
jasně ležela před ním nyní cesta, po níž
kráčeti měl, a to ho upokojilo poněkud.
Nahoře u tří dubů stála Mercedes.
Nemohla rozčilením a úzkostí vydržeti
ve světnici. „Nyní jsou tam a pomsta
přichází s nimi!” ozývalo se v ní, když
klonilo se k půlnoci. Opatrně naslou
chala v temnou noc. Pojednou zahlédla
na obloze záři ve směru, kde ležela villa
Halletova. Byl to oheň; nyní viděla
dštíti i jiskry. Hlasitě zajásala a démo
nický smích vydral se jí žertů.
„Hurrá!” vzkřikla hlasitě, „to je po
hřební pochodeň pro mého Antonia. Do
ohně s těmi psy, již zabili mi mého An

tonia!” Jako fúrie stála zde s vlajícími
vlasy a zaťatými pěstmi — celá duše její
byla přítomna strašlivému divadlu V'
údolí.
Don Pedro, ponořen v myšlénky, takto
ji nalezl.
„Chcete u mne ztráviti zbytek noci?”
tázal se Murietty.
„Don Pedro,” odvětil tento s úsmě
vem. „Naše cesty se opět dělí. Ty ne
můžeš jiti po mé a já po tvé, i kdybych
chtěl! Nezapomeň nikdy na Muriettu,
u nějž nalezl jsi pomoc a spravedlnost
v tísni své. Až jednou uslyšíš, že jest
někde pověšen neb zastřelen, tu řekni,
že byl přece jen caballero! A nyní adios!
My jdeme v levo k pramenům Muriettovým!”
Hluboce pohnut podal Don Pedro desperadovi svoji ruku. „Nezapomenu
nikdy, co’s pro mne učinil,” šeptal.
Za okamžik zmizela tlupa v temnu
lesa. — Don Pedro pomalu jel ke své
ranchi.
„K Jenny!” ozývalo se to v něm mocně.
*
*
*
Nalezl ji v nemocnici v San Franciscu
zápasící téměř se smrtí. Zotavila se v
jeho ošetřování a když vrátily se jí opět
duševní a tělesné síly, tu tázal se jí:
„Chceš, abych byl nyní otcem tvým?”
Ona položila hlavu svoji na prsa jeho
a usedavě štkala: „Byl jsi jím již dáv
no,” šeptala.
Zlato nalezené Don Pedrem v Arrajo
del Macho, učinilo ho bohatým. Zil
s Jenny a Mercedes nyní jen vzpomínce
svého syna Antonia.
Po půl létě smrt však vyrvala starou,
věrnou Španělku z jich středu. Nepře
žila dlouho svého miláčka, Antonia.
Don Pedro a Jenny zůstali nyní sami.
Starý dub, věkem již sešlý a krásná růže,
tak žili dál, modlíce se a slzíce na rově
drahého Antonia...........................................
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áš více uhlí na
oheň?” tázal se pan Herndon
podrážděn,
„Poněvadž mi jest tak vel
ká zima, otče,” odvětila Mina Herndonova.
„Zima opravdu? Jsem starý muž a jest
mi pohodlno. Ty se svou mladou, teplou
krví—“
„Ale krev má není teplá,“ odvětilo
dítko polo plačky. „Chvěji se zimou od
té doby co zima začala.“
„Dobře, dobře tedy; přilož dva neb tři
kousky — však nic více.“
Mina tak učinila a choulila se k ohni,
zatím co se při jediné spoře hořící svítil
ně ve velké studené světnici učila své
úloze. Pan Herndon, po bradu jsa za
halen v starý župan, seděl u blízkého
stolu a přebíral se v jakýchsi ušpiněných
listinách. ,
„Jest mi zcela jasno, “ zamručel, .,že
jsem oprávněn k jistému velmi cennému
majetku v této obci, vyžadovalo by to
však dlouhého a tvrdošijného soudu a
právníci jsou nenasytní jak·· žraloci.“
,,Což jsme tak velice chudí, otče?“
„Velice u nás třeba šetrnosti, Mino.“
„Však moji spolužáci vypravují, že’s
bohat a že nemusíme vésti takový život. “
„Co ti o tom ví? To jest proto že žije
me v domě z bahna zřízeném. Můj otec
a děd zde žili přede mnou i jest zcela při
vozeno, že i já tu chci žiti a zemříti
Kdybych měl utráceti jako někteří lidé,
brzo bych byl bez domu a domova. “
„Ó můj ty pane, pak si přeji bytí dosti
starou a rozumnou abych mohla pro tebe
pracovati, tak abys měl více pohodlí.“

„Tut! tut! dítě. Nejlépe učiníš, pomů
žeš-li mi šetřiti a pak budeš lépe na tom,
než kdybys se pokoušela sama něco
dělati.“
Dívka si povzdechla a mlčky se pod
dala ve svůj osud.
Později u večer přinesla šedovlasá
žena, jejich jediná služebná osoba, dvě
svíčky a Herndon pravil:
„Čas k spaní, Mino. Shasni své světlo
tak brzo jak jen můžeš a dbej toho, aby
svíčka déle vydržela. Dobrou noc,“ a
spíše se podvolil polibku své dcery, než
aby ji byl sám políbil.
Dívka odplížila se do malého pokojíku,
jenž, ačkoliv se nalézal nad kuchyní, té
noci byl velmi zimavý. Nebylo se třeba
strachovati, že neuposlechne otce svého,
pokud se o svíčku jednalo. Shodila ry
chle svůj chudobný, vrchní šat a dala ho
na postel, na níž ulehla i chvěla se chu
děrka ještě ve spaní zimou.
Starý muž odebral se do malého poko
jíku přilehajícího k pokoji, v němž jsme
se s ním seznámili, pohlížel chvíli na
rezo vitou železnou pokladnu zde se nalé
zající a pak odebral se na takový odpo
činek, jakýž lidem jeho druhu dopřán
bývá. Někdy vyděsil se ze spánku těž
kým snem znepokojeného i pohlížel na
neurčité obrysy pokladny; pak sklesl na
zpět na lože, mruče:
,, Proč jen se tak znepokojovat!? Vždyť
tam není ničeho co by mohl lupič potře
bo váti.“
Jobu Herndon byl, jak byl v řeči se
svou dceruškou napověděl, posledním
potomkem staré rodiny, kteráž stářím
však nedoznala zlepšení. Ve svém mlá
dí byl divoký a spustiý a tak otupil své
mravní smysly. Potom oženil se s ženou
starší jeho, doufaje že tak obnoví rozhá
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zené své jmění. Zklamav se v tomto
Za jeho hospodářství starý dům a po
ohledu, zacházel s ubohou ženou jako by zemek okolní přestaly býti úhledný.
byla břemenem a náhlou změnou povahy, Vysoká kamenná zeď obklopovala je od
kteráž se u takových lidí jakým byl on, ulice, přece však skytal se člověku tu a
často udává, stal se pravým opakem toho tam kradmý pohled na cestičky travou
čím byl dříve—stal se výstředním skrblí porostlé a květinové obruby dušené bejkem. Využívav plnou měrou příjemno lím, zatím co několik zbědovaných růží
sti lehkovážného života, rozvíjel nyní a křovin zoufale zápasilo o svou bytnost.
jedinou, vládnoucí vášeň — vášeň strá V zadu za domem však byl kus kypré
dání, hromadění. Náchylnost k tomuto půdy, kteráž udržována v slušném stavu
zlu vzrůstala, jak to bývá obyčejem, obdělávání a něco zanedbaných stromů
pakliže jí hovíme až se stala duševní každoročně skýtalo své nedokonalé ovo
chorobou, jakýmsi mravním šílenstvím, ce. Herndon nevynakladal na to žád
v němž všechen smysl pro povinnost za ných peněz, dovoloval však mladému
šlapán a všechny laskavě velkodušné po jednomu farmem, aby na podíl zahradu
vzdělával. —
hnutky utlu
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lépe zpravení
později bude
jeho sousedé
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nevěděli, zda-li se snaží zachovati šetrnoDům sám, ačkoliv původně podstatně
stí dům otcovský, aneb stal-li se otrokem stavený, jevil známky úpadku a potřeby
ducha lakotného. Prostřednictvím k taj oprav. Byl stavěn do čtverce a pokoje
nosti zavázaného právníka, jenž bydlel v v něm přirozeně tvořily pravý úhel.
New Yorku, byl s to zařídit! všechny své Většinou byly neobydleny a uzavřeny a
záležitosti tak, že obchodníci v jeho mí staromódní jejich nábytek byl sešlý a za
stečku neměli o nich ani zdání. Ale lid prášený. Prostory obývané byly dosti
celkem věřil, že jest skrblíkem, poněvadž tmavé a zasmušilé, ale i ubohá Mina nežil šetrněji než nej chudší z nich Roz uvyklá něčemu lepšímu, pocítila mrazení
umovali, že by snadno mohl prodati ma a neurčitou jakousi opuštěnost i strach,
jetek, kterýž všichni viděli, za dosti velký vešla-li do těchto místností, jež byly
obnos, aby on a jeho dítě mohli pohodlně chmurné za dne a neproniknutelně tma
žiti a nevěřili v sentimentální náhled, že vé za noci a jichž dřívější obyvatelé
žije tak, jak žije, pouze proto, aby si za vesměs byli mrtví. Jako nevědomé malé
dítě často je prohlížela, nyní však nachoval domov svých předků.
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desia chvíle, kely se skoro clivela pri
pouhé na ně vzpomínce.
Herndon reptal nad tím, že byl nucen
platit z tohoto majetku dané, snažil se
však zkvitnouti si to posýláním svého
dítěte do obecné školy. Hned od nejútlejšího mládí dívky ukladal jí největší
zdrželivost a zamlklost. Nesměla odpovídati na žádné otázky a vypravovati ně
čeho o svém domácím životě. Takto byla
v pravdě odloučena od společenství těch,
již byli stejného s ní věku. Byla zdrželi
vou a neschopnou opětovati důvěru, již
dítky tak snadno navzájem si věnují i
stala se proto předmětem nedůvěry a ne
libosti. Na věk svůj byla vysoká, ale
neobyčejně slabá, kostrbatá a neohraba
ná, jakž přirozeně ani jinak bytí nemo
hlo. Jen tehdy, když duch a srdce v sou
ladu se vyvíjí a ničím nejsou těsnány,
lze očekávati přirozenou ušlechtilost řeči
a půvabné spůsoby. Ubohé děcko podo
balo se rostlině v tmavé místnosti cho
vané, kteráž spíše vystřelkuje do výše
než aby rostla. Že měla smysly, vysví
talo z okolnosti, že se učila svým úlohám
tak dobře, že odzbrojila i předsudky uči
tele. Srdce její ukazovalo se tím, že
cítila jakousi neurčitou, bolestnou potře
bu něčeho, aniž by tušila co by to bylo.
Tak míjelo její plaché, nešťastné dětství,
z pravidla jí neporozumí váno a nestará
no se o ní, i měla jen nepatrné známosti
o světě a o příčinách otcova podivného
chování. V popeli jeho zdánlivě vy
haslého srdce a jeho duše tlímala jedna
jiskřička, již nemohl uhasiti. Matka
zemřela nemilována a neželána, nemohl
však potlači ti jakousi výčitek plnou ná
klonnost k Míně. Věděl, že se na ní do
pouští bezpráví a svědomí jeho někdy
mu to napovídalo s bolestným uštknutím,
na neštěstí ale jest v moci člověka za
vrhnout! dobré neb výčitky plné myšlen
ky a zcela zabaviti mysl jedinou, vlád
noucí vášní. Průběhem let peníze u
něho nabývaly větší, Mina pak menší
ceny. Byla celkem trpělivým, nestěžu
jícím si dítkem, aneb lépe řečeno: sná
šela tiše čemu se nemohla ani vy hnou ti
ani porozuměti. Následek toho byl, že
- mu působila málo nesnází i dovolovala
mu soustřeďovati všechny myšlenky na
bídnou šetrnost a ošklivé hromadění pe
něz. Zdálo se, že muž ten nadobro pro
padl ďáblu lakoty.
Margery, stará služka nalézala se již

ode dávna v rodině. Byla hluchá a na
vykla si pánovým spúsobům života.
V pravdě jeho vášeň stala se i jí vlastní.
On hromadil cenné papíry, tak aby ni
kdo o tom nevěděl; ona radovala se
z peněz uschovaných v staré punčoše a
podrobovala se nutnému v domě tom
odříkání jen s tou podmínkou, že jí pan
Herndon musel slušně platiti, clitěl-li,
aby zůstala u něho. Neodvážil se pustiti
ji od sebe, neboť věděla příliš mnoho o
jeho záležitostech i nebyl by mohl nalezti náhradu pro její službu.
Nikdo
jiný by nebyl snášel podmínek jeho ži
vota. Stařena chovala také polotlume
nou lásku k dítku, ano i k pánu, pokud
vůbec byla schopna milovati něčeho lid
ského. Ačkoliv někdy, dobývajíc si svou
mzdu, vyhrožovala, přece jen nikdy
opravdově nepomýšlela na opuštění služ
by. Vyjiti do světa bylo by pro ní
bývalo asi tolik jako odvážiti se v křehké
lodičce na moře. Přála si, aby posled
nich dnů života svého zažila v starém
koutku u krbu, kdež sedávala jako mla
dá dívka. A zde na blízku byla také
uschována její nacpaná punčocha.
Míně dostávalo se tudíž málo patrných
projevů soucitu se strany ženy, kteráž se
dítku vždy zdála býti starou, hluchou a
skoro i němou. Zima míjela zatím co
dívka živořila, předla a se učila svým
úlohám, jež mysli její představovaly ne
foremné a zpola bezvýznamné vědomosti.
Utec její pociťoval jakousi neurčitou spo
kojenost, vida ji přicházet! a odcházeti
tak tiše, beze všech stížností. Z póla si
přiznával, že jest mu společnicí když tak
seděla blízko ohně, učíc se svým úlo
hám. Někdy, pakliže se viditelně zimou
zachvěla, projel jeho obličejem náhlý
záchvěv bolesti a tu uchopil se nádoby
na uhlí i nasypal k nemalému překvape
ní Miny polovinu obsahu na oheň. Ona
slabě a udiveně se naň pousmála a pak
zase upřela zraky své na knihu. Tyto
podivné, údivné úsměvy její pronásle
dovaly jej i ve spaní. Kdysi poslal její
učitel panu Herndonovi lístek řkoucí, že
Mina nemá pro roční tu dobu postačitelný šat. Dal Margery pět dollarů i křičel
hlasitě a divoce:
,. Vezměte toto a kupte Míně čeho po
třebuje. Proč pak si dítěte nevšímáte?”
Konečně nadešlo jaro a počalo pěstovati dívku tak, jak ji ani nej bližší její
příbuzný nikdy nepěstoval. Světlo slu»
* i»··.
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neční splývalo teple na trávu a mořené
kvetinové obruby pri stezkách a príjem
né paprsky sluneční byly jakoby laško
váním pro osamělé dítě. V jednu so
botu, když byla doma, přišel mladý
farmer zorati a obdělali farmu. Pan
Herndon stál poblíž, přihlížeje k tomu,
aby práce byla konána dokonale.
,,Nepotřebuji žádného hlídače nad se
bou,'1 pravil oráč zhurta; ,,nemám za
tuto práci placeno a nevykonám-li práci
dobře, ztratím tolik jako vy.”
Starý muž porozuměl tomuto zřetelné
mu pokynu. Přivlastnil si skoro návyky
sovy za dlouhého svého -samotářství.
V letě rád vycházel za soumraku a pro
lilížel si ovoce na stromech a zeleninu
v zahradě rostoucí. Vypočítával pak do
podrobná jak dlouho bude moci stačiti
s touto zásobou potravin při úplném vy
loučení všeho, co muselo býti kupováno.
Z pravidla trávil svůj čas čtením starých
knih o národním hospodářství, neboť
rád obíral se myšlenkou na bohatství ve
všech jeho spůsobech.
Když otec vešel do domu, Mina vyšla
ven a přihlížela statnému mladému muži
jak objížděl s potahem svým pozemek,
lilu boko zarývaj e pluh. I on spozoroval
její hubený, zamyšlený obličej a hned
byl přesvědčen, že z modrých jejích očí
ne vyzírá žádné nepěkné špehýřství. Vždy
pro ni cítil poloviční soustrast, však ni
kdy mysl svou její osobou příliš nezabý
val. Nyní ale vyhlížela tak bledá a
hubená, že srdce jeho bylo dojato. Za
nechav pluh v brázdě, zašel k svému
košíčku, kdež měl zákusky uschované a
vyňal dvě velká pěkná jablka.
,,Možná,” pravil slaskavým úsměvem,
„že již jste v koncích se svými jablky.
Vezmi si tyto — či snad nechceš?”
Dívka bezděčně je přijala, pohlížela
mu však s údivem v přátelské černé oči.
„Tak”, pravil Halí Martin, jak byl
obyčejně nazý /án. „Nyní je sněz a nech
mne viděti, jak si na nich 'pochutnáváš”,
a hlas jeho byl srdečný i laskavý.
„Ó ne”, pravila dívka váhavě, „já
bych jich raději nejedla.11
„Pro vše na světě — a co bys s nimi
dělala? Zahodila je?”
„Ne, zajisté ne! Myslím, že je vždy
cky budu chovati v svém šupleti.”
„Vždyť by ti jablka nevydržela.”
„Něco by z nich přece zůstalo na dlou
hý čas, aby mi připomínalo.”

„Připomínalo — a co?” tázal se mladý
muž udiven.
„Nejsem zvyklá tomu, aby někdo mlu
vil ku mně tak — tak.......... Nevím, jak
bych to řekla, ale vaše řeč a jednání
zdají se mi býti jako teplo sluneční.”
„Ubohé ty dítě”, pravil Martin sou
citně. „Věru, věru, toť příliš špatné —
toť není pěkné! Hleď, jen pojez těch
jablek, abys mi radost spôsobila a já ti
jich přinesu půl bušle, abys si jich mohla
uschovati do šuplíku.”
„Já — já učiním cokoliv si budete
přáti — vyhlížíte a mluvíte tak laskavě.”
Martin již jí chtěl prstem poklepati na
tvář jako by učinil sousedovu dítěti,
když tu pojednou si povšimnul, že mu
dosahuje skoro po ramena. Aby ukryl
své rozpaky, odcházel, řka:
„Jste dobré děvče a byla byste lepší,
kdybyste k tomu měla příležitost.11
Ona tu stála a přihlížejíc inu, pojídala
jablka s patrným požitkem. Často když
s pluhem svým kolem ní objížděl, laska
vě se na ní pousmál a ona zase v odpo
věď naň se usmívala šťastně a s jakýmsi
údivem; zatím něco tichounce se hýbalo
v srdci jejím tak asi, jako když seménko
klí čiti počíná.
Když byla zahrada zorána, počal sázeti a dívka ostýchavě se ho tázala:
„Nemohu vám pomoci?”
„Není toho zapotřebí.”
Vyhlížela zklamána, ostýchala se však
naleliati. On na ni stále myslil a koneč
ně zamručel:
„Ubohé malé stvoření! Vyhlíží jako
by byla vyrostla ve stínu a i v zpropadeně chudé půdě.”
Pak se jí otázal velmi laskavě a něžně:
„Chtěla byste mi opravdu ráda po
moci?”
„Ano, pakli — pakli by vám to nepů
sobilo obtíž.”
„Myslím, že kdybyste některým lidem
působila více obtíží, lépe byste na tom
byla”, pravil skoro přísně.
„O, já tedy nechci. Nemínila jsem
vás obtěžovati.”
„Nemyslil jsem zrovna na vás. Pojď
te, slečno Mino — vidíte, že znám vaše
jméno — můžete mi pomáhati jak jen
chcete, aneb či niti cokoliv jiného si pře
jete, pokud mne se týče. Můžete zapou
štět! seménka a já vám ukáži, jak veselý,
mladý farmer dělá živobytí.”
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(Jely obličej její se vyjasnil a krok její
byl rychlý i pružný, když jej s košem,
v němž semeno se nalézalo, předcházela.
Potřebovala jen malého návodu, aby
činila vše zrovna tak jak si toho přál i
řekl, směje se:
,,Těžké mé střevíce zahořují se na
čtyry palce do země, zatím co vaše sotva
na palec! Však vás někdy velký vítr
odnese!”
,,Přála bych si jen, aby nrie tedy za
nesl k vám!”
,,Proč to?”
,,Protože jste tak laskav a vesel. Ne
myslím, že jsem kdy v svém životě byla
tak veselá/'
,,Míno, pojď sem”, volal ji přísný hlas
otcův.
„Rozumím tomu, malá děvuško”,
pravil Martin rychle hlasem tlumeným.
„Nevěřte, řekne-li vám, že jsem vás ne
chal sobě pomáhati, abych z vás práci
vytloukal. Dám vám dnts v noci jablka
tamto k plotu.”
Mina zvolna šla do otcovv
v světnice a
tato se jí nikdy dříve nezdála bytí tak
miazivou a opuštěnou jako nyní. Otec
počal ji přísně kárati za to, že pomáhala
při práci, již mladý farmer v souhlasu se
smlouvou byl povinen sám výkon ati.
Chvilku naslouchala mlčky, ale na obou
jejích tvářičkách počal se je viti ruměnec.
Konečně pravila vášnivě:
,,Dost! Nedopustím, aby bylo ubližo
váno někomu, jenž byl dobrým ku mně!
Co by bylo plátno vzdělávati zahradu,
kdyby nebylo teplého světla slunečního?
Já potřebuji teplého světla slunečního a
laskavosti tak dobře, jako je potřebují
zemčata a kukuřice”, i vyběhla ven a
uzavřela se do svého pokojíku.
Opětně projel záchvěv bolesti obličej
starcův a paprsek světla kmitl se jeho
zachmuřenou duší. Dívka příliš vyrů
stala z obmezování, kterýmž ji dosud
obmýšlel. Nebude li jí projevovati lásku
a důvěru, bude si vyhledá váti těchto ži
votních podmínek jinde. Viděl vše to
velmi jasně a byla to jedna z těch hodin
k příležitosti, kdy by byl mohl zvrátiti
zavržení hoduv směr svého života. Nebylť se ještě stal takovým otrokem peněz
a samotářem, aby nebyl viděl, čím by
mohl býti dceři své a co by mohl pro ni
učiniti. V pravém toho slova smyslu se
svíjel ve svém křesle, pak pospíšil k po
kladně, vyňal své cenné papíry, počítal

tisíce, jež představovaly a lakota znovu
nad ním zvítězila. Byl přece však zne
pokojen a pln výčitek, neboť Mina ne
chtěla přijití k obědu, bylo-li vůbec
možno zváti chudou tu zákusku obědem.
Přišla do jeho pokoje před večeří a stařec
viděl, že má oči od pláče červené.
„Nech toho, nech, Mino", pravil, ni
koliv nelaskavě, „nepřipouštěj si to tak
k srdci. Možná, že jsem nedobře jednal.
Můžeš pomáhati mladému Martinovi
v zahradě tolik co jen chceš, pakliže ti
to prospěje. Není pochyby, že budeme
míti lepší zahradu, budeš-li mu pomáhati
a podíl náš bude větší.”
Tvář dívky rázem se vyjasnila, neboť
otevřena jí tak skulina, skrze kterouž
mohla docíliti něco světla a tepla. U ve
čer se vykradla ven a nalezla jablka
v pytli od obilí a jen s obtíží je done
sla do svého pokojíku, kdež je ukryla.
Pro ní byly jako „zlatými jablky Hesperidek”. Po nějaký čas byla skoro vý
hradně o nich živa i zdálo se jí, že mají
více výživné hodnoty, než jablku oby
čejně připisováno bývá. Kdykoliv to
bylo možno přihlížela k zahradě a kuku
řice, zemčata a jiné obyčejné plodiny
těžko vylícitelnou na ní vykonávaly při
tažlivost. Byly spolčeny s lidským sou
citem a laskavostí.
Když jí mladý Martin přinesl něco
květinových semének a vyčistil čásť sta
rých obrub květinových tak aby semén
ka zaseti mohla, byla radost její věru
veliká. Dosud se jí dostalo tak málo
radostí, že nyní sebe prostší takřka ji
přemáhala. Neměla příčin potlačiti svou
přítulnost k Martinovi i projevovala ji
s upřímností dítěte, jehož ostýchavost
byla zaplašena. Poněvadž si otec nezí
skal její důvěry, věnovala ji mladému
farmeru a to vzbudilo jeho soucit. Ne
rozpakoval se naslouchati jí, neboť věřil,
že dítku ubližováno. Jsa mlád a prudké
povahy, cítil, že se ujímá dívky proti
muži, jenž se mu naprosto nelíbil. Po
znal záhy, že Míně není milo mluví-li
špatně o jejím otci a že věří, že přísnou
jeho spořivostí jen se pokouší o udržení
otcovského domova.
O záležitostech
Herndonových bylo opravdu tak málo
známo, že dívka z póla jej přemluvila
k svému náhledu.
Zatím vznikla barva na bledých jejích
lících, kostrbatá její postava počala nabývati plnosti velmi pěkné, tak že do
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podzimu velice co do vzhledu se lišila od dosti uhlí. Neodvážil se nikdy více proneobratné, hubené dívky, jakou byla na mluviti o tom slova, poněvadž však vše
jaře. Odpovídala vlivu přírody a laska bralo tak jednotvárný průběh, zapome
vosti. Potom nadešla dlouhá, smutná nul záhy minulosti i budoucnosti a cele
zima a vše zase bralo průběh skoro jako se pohroužil ve své jínění a v záměry
dříve. Vídala Martina jen zřídka. Měl směřující k jeho rozmnožení. Ubohé
stále pro ní starý svůj úsměv a sotva dívce Martin a jeho laskavost se stali
minula jediná hodina, aby naň nebyla málem více než drahou upomínkou.
myslila — byla však dosti starou, aby Mladý muž pak byl zaměstnán jinými
věděla, že zaujímá jen malého místečka zájmy a maje v zimě dosti Času, kořil se
v jeho životě. Byl dobrosrdečným, pro zábavu nejednomu děvčeti. Jednoho
velkodušným a vznětlivým mladíkem, dne potkav ji, minul ji, pouze híavou
jenž s ní cítil soustrast, kdykoliv se se pokývav. Úsměv jeho byl ten tam. Toto
tkali, šel však svou cestou a zapomenul jeho jednání bylo pouze výsledkem jeho
na ni.
Prvé
bezmyšlenko
než jaro nade
vitosti, avšak
šlo, zase jen žiosamělá děvuška utrpěla tím
v o ř i 1 a jako
hlubokou ránu.
druhdy. Nic
méně však ob
Zima nemohla
zor její se roz
trvati věčně.—
šířil. Rozumě
Nadešlo zase
la svým úlo
jaro 8 jasem slu
hám lépe a po
nečnim, s bzu
kotem včeliček
čala chápat i
a s květinkami,
význam a mož
po nichž se tyto
nosti života.
sháněly. Dívka
Nese trvával a
déle v tupé, ne
byla venku kdy
koliv jen na
vědomé trpno
sti; přemýšlela
chvilku vyjiti
mohla. V jedno
a pozorovala a
krásné jitro
dotazovala se a
dub nové, právě
přece činila vše
když se do ško
spůsobem tak
ly ubírala, spa
nedokonalým,
třila Halia Ma
že se zdála býti
stejně prosto
rtina, přijíždě
jícího s pota
duchou jako
dříve. Otec její
hem vzhůru po
byl jí dosud há
ulici.
Vrátila
Eliza Orzeszkova.
se domů a od
dankou, počala
ložila svou ple
však již pochybovati o tom, že by byl tak chudým jak chovou krabičku se zákuskami. Otec
se zdálo. Byla tak tichou a pravidelnou ji plísnil, ona ale řekla mírně i rozhodně
ve svém jednání, tak trpělivou v snášení zároveň: ,,Zůstanu dnes doma. Zahrada
bědného a jednotvárného jejich života, mi svědčí.”
On mlčky se podvolil, vzpomenuv jak
že pan Herndon neobmezeně se oddal
své vášni. On pak pociťoval skoro bez mnohem více a lepší zeleniny sklidil
děčnou spokojenost, když ji viděl při v minulé sezóně následkem její péče o
cházet a odcházet jako obyčejně a těšil zahradu.
,,Pakliže zahradničení a pomáhání ono
se tomu, viděl-li ji zahloubánu do její
knihy u ohně. A v tuto zimu měli mu mladému panáku zabývá její mysl a
opravdový oheň. Poprvé když se počal spokojenější ji činí, proč bych jí měl
vaditi pro rozdělání slušného ohně, obrá v tom překážeti? Čím déle ji budu moci
tila se k němu a upřela naň takový po udržeti spokojenou a uchrániti se jejich
hled, že se zachvěl a pak nasypal na oheň otázek, tím lépe. Ačkoliv jest tak velká,
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jest přece jen ještě dítětem v myslení i
cítění a tato venkovní práce ji takovou
zachová. Někdy, sedává-li u ohně, zdá
se mi býti silně zamyšlenou a já si ne
přeji, aby přemýšlela a se dotazovala.
Později někdy budu ji muset věnovati
mou důvěru a ukázati jí jak uvažuji a
schráním, jen abych ji učinil bohatou.”
Snažil se nyní uspokojiti své svědomí
domněnkou, že schraňuje pro ni.
Martin překvapen pohlížel na velkou
dívku, u zahradního plotu stojící.
,,Jak jste vyrostla, slečno Mino!” bez
děčně zvolal.
,,Myslila jsem, že se již ani nebudete
pamatovat, kdo bych byla!”
„Ó jistě že se pamatuji. Vím, že jsem
byl zpropadeně rozháraným chlapcem
v minulé zimě, nyní však,když práce do
opravdy počíná, důkladně vystřízlivím.
Pamatuji se na malou děvušku, kteráž
mi v minulém letě pomáhala. Zdála jste
se býti malou dívkou, ačkoliv jste byla
velkou—nyní však myslím, že jste mla
dou dámou.”
„Nenalilížím, jak by něco podobného
někdy mohlo býti možno”, odvětila tiše.
Chci pomáhati v zahradě a chci, aby se
mnou bylo nakládáno zrovna tak jako
minulého leta.”
,,Dobře”, odvětil on, směje se, ,,tomi
přichází vhod. Vzpomínám si nyní, že
jsme měli opravdu pěkné časy — není-liž
pravda!”
,,Jediný dobrý čas, kterýž jsem já vů
bec kdy měla!”
,,Nu ano, jest to zpropadeně špatné.
Jest to velmi ošklivé, ale —” a pokrčil
ramenoma jako by chtěl říci: „Ale já
nemohu pomoci!” „Vy jste byla ne
mocna?” dodal laskavě.
Ona potřásla hlavou.
,,Jste vyhladovělá tedy”, zamručel pro
sebe. ,, Pamatujete se snad”, pokračoval,
„že jsem minulé jaro s pluhem zahradu
objížděl. Letos to zpátečně zbrázdím.”
„Co jest to?”
,,Ukáži vám”, a projel pluhem svým
zrovna středem pozemku, potom obracel
po brázdě na obou stranách až plocha
byla pro semeno připravena. Nyní pro
jel s pluhem lehounce zemí, dělaje řádky
v patřičné vzdálenosti pro různá semena
i počali spolu sázeli jako předcházejícího
roku. Netrvalo mu dlouho vyzvěděti
důkladně jak ztrávila zimu a on odcházel
domů, spílaje si „sobeckých ničemů”, že

neučinil více k jejímu obveselení a po
těšení, neboť s prostoduchostí v pravdě
dětskou mu vyjevila, jak se trápila nad
tím, že ji zanedbával. Jeho horlivost
byla z počátku vzbuzena slabou výčitkou
svědomí, ale později opravdovým zá
jmem i snažil se aby napravil co byl pro
meškal.
Poněvadž se jí dostalo přirozených
podmínek života, dívka počala znovu
žiti. Čerstvý vzduch, pohyb a štěstí vlé
valy živost jako víno do seslabeného je
jího těla, mysli i srdce.
Den co den, skoro viditelně bvlona ní
znáti, že se stává krásnou ženou. Pan
Herndon a stará Margery nepovšimnuly
si této změny; byli nevidomí jako bývají
všichni lidé, kteří celou svou pozornost
soustřeďují jen na jednu věc. Ale. mladý
Martin toho pozoroval a uplynulo jen
málo dnů aby se nebyl přišel podívati na
svou zahradu. Poznenáhlu přestal s ní
mluviti jako s dítětem a zacházel s ní
jako s družkou. Však její neznalost svě
ta, její nevina a neobmezená důvěra za
braňovaly mu mluviti k ní tak jak mluvil
k jiným známým děvčatům. Potkávala
jeho obdiv vyslovujícím pohledům bez
jakýchkoliv rozpaků sebe vědomosti v
modrých jejích očích. Jeho laskavost,
soucit a soudružství úplně ji uspokojo
valy i byla neschopna rozuiněti něčemu
více. Teprvé když nadešel podzim, teprvé když všechny plodiny zahradní
sklizeny, Martin sobě samému porozu
měl. Neměl více žádné záminky přicházeti k starému domu a pak teprvé seznal,
že tam musí jiti i příčinu toho. Byl však
rozumný mladý chlapík a věděl dosti
dobře, že by pan Herndon netrpěl žádné
jeho návštěvy. Nej lepší příležitost ji viděti poskytovalo mu setkání se s ní,
když se ubírala ze školy a on příležitosti
té často použil. A i tyto krátké rozmluvy
dovedl tak opatrně zaříditi, že vzbudily
velmi málo pozornosti. Mina v tu zimu
nepozbyla okrouhlosti svých forem, aniž
vymizel sladký, snivý výraz z její očí.
,,Stal se mi nyní věrným přítelem”,
myslila si, ,,myslí na mne každodenně a
jeho úsměvy i řeč jsou při každém na
šem setkání slunnější. Jak podivno, že
se nyní tak často setkáváme, kdežto jsem
jej minulé zimy tak zřídka viděla.”
V jedno březnové odpoledne, vracejíc
se ze školy, viděla jej v malé vzdálenosti
v postranní jedné ulici, k ní zády obrá-
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cenélio státi. Mluvil s hezkou a smějící
se dívčinou, kteráž se zdála býti jeho
společností velice potěšena. Mina se
zastavila s náhlou a podivnou úzkostí a
s bolestí, jakéž nikdy dříve nepocítila,
viděla, jak Martin dívku zalehtal pod
bradou. V tu chvíli Martin se obrátil i
pochytil její pohled plný ustrnutí. Spě
chal k ní, ona však uprchla jako vítr,
popoháněna jsouc nějakým· nepochope
ným popudem. V ten večer s těží mohla
pojisti něčeho z chudobné večeře, kte
rouž jí Margery upravila. Nemohla jaksi
snésti dotažných pohledů otcových.
„Není mi dobře!1' stěžovala si a záhy
z večera odebrala se do své komůrky.
,,Oh, oh'1, zavzdychla nalézajíc se o sa
motě. „Domnívala jsem se, že jest mým
přítelem, on však musí si mnohem více
zakládati na oné dívce než na mně, ne
boť nikdy se mnou tak nezacházel. Ó,
můj ty pane, co si mám počíti? Nechci
jej nikdy více spatřiti a nechci více jiti
do školy, neboť bych se s ním zase se
tkala a musela bych stále mysliti na ono
děvče!”
Zůstala doma po několik dnů a otec
její byl k vůli ní nemálo znepokojen.
Staré jeho výčitky svědomí se vracely i
cítil tak silně jako nikdy dříve, že se na
dítku syém dopouští bezpráví, že by mělo
býti posláno pro lékaře, aby vynašel co
dívce schází a že by mělo býti učiněno
něco, aby byla potěšena a rozveselena,
neboť chřadla mu před očima jako mra
zem schvácená květinka.
Nadešlo brzo jitro, kdy cítila, že to
déle snésti nemůže. Musela jej zase viděti. Byl jejím přítelem, třeba že mu na
někom jiném bylo více záleženo než
na ní.
„Proč by tak neměl činiti?” tázala se
konečně sebe samé. „Má věru málo
příčin, proč by mu na mně vůbec něco
mělo býti záleženo — jsem tak chudá a
jiným dívkám v ničem se nepodobám.
Nedostalo se mi nikdy ani poloviční pří
ležitosti ku všemu. O otče, máš-li dosti
peněz, jak mnozí lidé praví, dopustiľs
se na mně krutosti, nedav mi příležitosti
ku získání přátel a k naučení se tomu,
jak si jich zachovali. Však nikoliv, ne
může to býti. On by mne nebyl vycho
val tak jak učinil, kdyby byl měl pro
středků na něco lepšího.”
Éekla, že se cítí lépe i odebrala se do
školy. Otec její z hluboká si oddychnul,

jak obyčejně činíval, když se zbavil ně
čeho. co mu překáželo v hlavní jeho ná
ruživosti.
Nesetkala se ráno s mladým farmerem
a úlohám jejím dostávalo se jen nepatr
né pozornosti. Po rozpuštění školy, od
poledne, spustila se oslepující březnová
sněhová metelice a ačkoliv dívka neměla
naděje, že se setká s mladíkem, přece
jen zvolna kráčela k domovu, neboť její
pocity podobaly se právě té slotě venku
zavládající. Jen málokdo byl za nastá
vajícího soumraku na venku a každý
spěchal k domovu. Byla tak nešťastnou,
že jí bylo jako by měla ulehnouti do
sněhu a nechat se zapadnouti i připraviti
se o život, kterýž jí tak málo sliboval.
Přišla ku zmíněné již prostranní ulici,
zastavila se a vzhledla vzhůru po ní, po
třásla zoufale hlavou a brala se zvolna
dále. Ačkoliv obmezený a pustý byl
život její, celkem vzato, byla přece jen
mladá a proto schopna nejsilnějších pro
měn v cítění. Trpělivost aneb lhostej
nost dostavují se teprvé se stářím.
„Nechci jej viděti dnes večer”, po
vzdychla, ,,a možná že by bylo lépe,
kdybych jej vůbec nikdy více neviděla,
neboť nemohu více cítiti tak jako jsem
cítila.”
„Mino, slečno Mino, nechcete na mne
mluviti?” a silná ruka uchopila se její
vlastní. Sníh tlumil kroky Halia Martina
a dívka byla tak polekána a přemožena,
že nemohla promluviti. ,, Vím co se při
hodilo mezi námi'’, pokračoval rychle,
„co jste onehdy viděla! Jako bycíi dbal
o Libu Martinovu tak jako dbám o vás!
Vždyť jest mou sestřenkou!”
„Já nevěděla”, vzdechla Mina. „Do
mnívala jsem se, že jste mým přítelem
a — a —11
„Ovšem že jsem vaším přítelem a mno
hem více než to. Miluji vás, Mino drahá
a kdybych byl bohat, rovnou bych zašel
k vašemu otci a žádal jej za dovolení,
bych vás někdy mohl za ženu pojmouti.”
„Láska! Sňatek!” vzdechla ona. „Já
na takové věci nepomyslila!”
„Budete však na ně mysliti, Mino,
budete. Mohl bych vás uciniti mnohem
šťastnější v nepatrné chatrči, než jste nyní
v tom velkém, mrazivém, stodolovém
domě. Co však, když jsem chůd?”
„O, na tom není záleženo! My jsme
chudší než vy jste. Nemohu však mysliti
I na takové věci — jsem příliš mladá —
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pouhé ještě dítě. Otec by nesvolil. Chci
jen míti přítele — někoho, jenž by byl
laskavějším ku mně než — ku —”
,,Drahá Mino, budu vaším přítelem a
vždy vás budu mílovati více než které
koliv jiné děvče v celém světě.”
„Nyní jsem spokojena. Prosím, pusť
te mne. Nevím, zdali mne otec miluje
neb ne, on však vždy jest velice znepo
kojen, pakliže vše není tak jak tomu uvvkl. Jsem dnes hodně zpožděná.”
„Mé ubohé, malé, chvějící se děvče!
Přál bych si, abych si vás mohl odvésti
domů a posadit k našemu velkému ohni.”
„Ó ne! Jsem šťastnou nyní. Pokud
srdce mé jest teplé —” avšak březnová
vichřice odvála její slova, když se dívka
od něho odtrhla a k domovu běžela.
Zimní ulice pojednou jí proměněna v ráj;
srdce její bylo pobouřeno radostí, když si
poslední slo\ a stále znovu a znovu opa
kovala: „Vždyť vás budu milovati více
než kterékoliv jiné děvče v celém světě.”
To bylo vše, čemu nyní mohla rozuměti
a bylo toho dosti.
Otec její byl znepokojený a rozmrzený, ona však se omluvila, že jest znavena
rychlou chůzí i unikla do svého pokojí
ku. Prostý ten prostor byl ozářen a
oteplen slovy, jež se v mysli její opako
vala jakoby nebeská ozvěna. Zatím co
zaměňovala svůj promočený šat za suchý,
snažila se vzpamatovat! se, tak aby mo
lila předstoupili před otce jako obyčejně.
Majíc srdce plné nemohla promluviti
k němu, neboť on spůsoboval mezi
sebou a ní po celý svůj život propast;
její tiché a zdrželivé spůsoby byly pří
liš navyklé, než aby jich rychle nebyla
mohla zase nabýti. Prohodila jen, že se
cítí lépe následkem své vycházky a zdán
livě dávný, zvolný proud životní v ní
plynul zase jako dříve.
Však od onoho dne nemohl Míně ži
vot býti tím samým jako byl dosud. Ne
trvalo dlouho než pochopila smyslu slov
milencových a než poznala jak, hluboce
a vřele srdce její mu odpovídalo. Když
ostýchavě o příjemném jednom dubno
vém večeru u zadních dvířek zahradních
pravdu doznala a slova svá prvním po
libkem zpečetila, Halí Martin potácel se
domů v blaženém rozjaření, jež dalece
překonávalo ono, jakéž Alexander Velký
pociťoval nad všemi svými vítězstvími.
Oba spokojovali se radostí, již jim spô
sobovalo to, že milovali a byli milováni a

v důvěřivém duchu mladistvém byli pev
ně přesvědčeni, že jim čas přáti bude a
že nejlepším jejich jednáním pro tu
chvíli jest: zachovati vše v tajnosti.
Pod účinkem velkého jejího blaženství
Mina kvetla tak kouzelně, že se obyva
telé místečka po ní ohlíželi v ulicích,
prohlašujíce, že „dcera toho starého
Herndona se stává zpropadeně krásnou
dívkou vzdór všemu.” „Ano”, připou
štěly ženy, „jen kdyby nebyla tak chu
dobně a cize ošacena.”
Otec její konečně procitl ze své oškli
vé nevšímačnosti i povšimnul si dceřiny
rozkvétající krásy a myšlenkám jeho do
stalo se jiného směru. „Ano”, mručíval
pro sebe, „slibuje se státi krásnou, velmi
krásnou. Jest dosud málo více než dítě,
jest však pozoruhodně mnohoslibná.
Může nadejiti doba, kdy jí budu moci
vybratí velmi bohatého muže—však můj
právník již bude věděti o nějakém, jehož
peněžní vklady na pevném základě spo
čítají. Ten bude moci přidati své tisíce
k mým tisícům, — musí však čekati na
mé — musí však čekati na mé tisíce.
Mám právo na vše co vlastním pokud —
Velký bože! Nač mysl i ti na to, že bych
se mých peněz vzdáti měl? Ona jest
mlád a a já jsem zdráv a vesel — dosti
dobrý na mnoho let—ano, ještě na mno
ho let”, a takto mručel a rozmlouval se
sebou samým často po kolik hodin.
V to jaro a leto zcela rozhodně jí za
kázal pracovati v zahradě. „Jsi příliš
starána takové věci”, pravil zkrátka, ,,a
nyní kdy dorůstáš, není hezké od tebe,
že se tolik zabýváš lidmi té třídy, k níž
Martin náleží. Můžeš drobet přilil ížeti
jeho práci, chceš-li, bylo by však od tebe
neslušno, abys s ním pracovala a s ním
se bavila jako jsi činila, když jsi byla
pouhým děckem.”
Otec jí nikdy nevěnoval svou důvěru,
aniž učinil mnoho, aby byla šťastnou a
dívka proto nebyla naladěna vzdáti se
všeho, co jí činilo život sladký, vzdáti se
toho jen pro nevýslovnou tu opuštěnost,
kterouž jí výměnou nabízel. Ona a Mar
tin jen se stali opatrnějšími a ona „při
hlížela k jeho práci.” Milenec její měl
chutě zlobiti se a býti netrpělivým, ona
však se naučila vytrvalosti a sebeopanování v kruté škole i naléhala naň, aby
byl moudrým a trpělivým. Měla jen
jeden poklad, pouze jedno zřídlo všeho
štěstí. Srdce její bylo příliš dlouho chu
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dobné než aby se nyní mohla vydat v ne
bezpečí urýchleným jednáním všeho
pozbyti. Čím déle mohli ukryti své blahé
tajemství, tím lepšími byly jejich vy
hlídky.
Však truchlivá a neočekávaná událost
učinila Míninu obezřetnost marnou. Mla
dý Martin bydlel se svou matkou v ma
lém farmerském domku ne více než půl
míle vzdáleném od spustlého domu
Herndonova. Paní Martinová byla vdo
vou a Henry, její nejmladší, byl jediným
synem, jenž se doma nalézal; druzí dva
již se osamot- _________________
nili. Pozdě na
podzim v běž
ném roku na
šeho v' pravování paní Mar
tinová se po
vážlivě rozne
mohla. Mladý
Henry neb
Halí, jak vše
obecně nazý
ván, vřele ji
miloval a byl
neúnavným v
ošetřování ne
mocné. Jedi
nou jeho útě
chou bylo,
mohl-li odejiti
a dociliti utě
šené rozmluvy
s Minou a tato
v hlubokém
svém soucitu
se stala méně
opatrnou. Ač
koliv stará
ITrantišek X.
Margery nyní
byla hluchou
jako kůl a svou nacpanou punčochou
stejně horlivě se zabývala jako pan Ilerndon svou pokladnou, přece jen dokázala,
že jí zbyl jistý ženský pud, neboť počala
podezřívat a stopovat Minu.
Paní Martinová brzo nalezla věčného
klidu a v hodině pohřbu mladá dívka se
oblekla smutečně jak jí toho chudobná
její šatnice jen dovolovala. Stará Mar
gery viděla ji odcházeti a významně za
vrtěla hlavou. Po delším uvažování ode
brala se nahoru k'pánovi, jemuž z dáv
ného návyku byla věrnou i pověděla mu,
že věří, že dívka odešla na pohřeb paní

Martinové a že dle .jejího mínění děvce
dbá více o mladíka než o jeho matku.
Herndon zprvu se smál myšlence té,
osamotněv však, počal býti znepokojen
věcí tou. Jako všichni muži, kteří jsou
ovládnuti jedinou myšlenkou, tak i on si
nepovšimnul mnohých věcí, však nyní se
mu vše zase namanulo a stařec si umínil,
že si dá dobrý pozor. Nechtěl věřiti
tomu, že by záležitost tato byla daleko
dospěla.
„Však já brzo pošetilost tu v zárodku
překazím”, mručel a mrzutě vyčkával
________ _____________ d čeřin a n ávratu.
Mina nebyla
nikdy v domě
Martinových
a proto dy
chtivě si vší
mala všeho uuvnitř i ze
vnitř. Byla uvedena do jed
no du ch é h o
parloru a ač
koliv místnost
byla poněkud
z achmuřena
následkem od
znaků smrti,
zdála se přece
jen býti do
máčtější než
cokoliv dívka
dosud byla vi
děla. Milenec
její seděl mezi
příbuz-nými a
silná jeho po
stava prochvíOabelsberfter.
vala se potla
čeným vzly ko
tem. Mina soucitně plakala a když krát
ké obřady skončeny a sousedé naposledy
na mrtvou pohlíželi, mladá dívka, po
slušná jsouc okamžikového popudu, sklo
nila se a políbila chladnou, ale pokojnou
tvar.
,,Bůh vám žehnej”, vybuchl mladý
muž; pak zakryl si obličej rukama a hla
sitě vzlykal. Dívka učinila váhavý krok
blíže k němu, avšak obvyklé její sebeopanování a přítomnost jiných ji zdržely
i vyšla tiše ven a spěchala domů, cítíc že
musí býti samotila.
Otec její ji zadržel a tázal se podrážděn:
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„Kdes byla?”
„Na pohřbu paní Martinové.1'
„Co na světě tě jen mohlo napadnouti,
že’s tam šla?11
„Nic světáckého, ujišťuji tě.11
„Toť čirý nesmysl", počal on.
„Nech toho, otče”, odvětila ona po
kojně. „Nejsem déle děckem, abych
byla vaděna”, a proklouzla okolo něho
do svého pokoje. Stařec přecházel po
svém pokoji, mačkaje si ruce a hněv jeho
stále více vzrůstal.
„Jaký jsem to byl slepý bloud”, mru
čel, „že jsem to neviděl dříve, já tomu
ale učiním přítrž, pravím, že tomu učiním
přítrž!”
Mina nechtěla přijití k večeři, když
však soumrak ustoupil tmě, vyklouzla
do houštiny za domem, dobře vědouc,
že milenec její v brzku k ní přijde pro
útěchu. On tu již byl. Opírajíc se o strom,
přitiskla hlavu jeho ku svým ňadrům a
těšila jej jak jen milující žena umí utěšiti
muže, jehož srdce jest sklíčeno.
„Ó Mino!” pravil. „Bude mi tady
teskno. V brzku všichni odejdou a já
tam zůstanu samoten. Jak toho mám
snésti? Kéž bys se mohla provdati za
mne nyní!”
Provdám se za tebe, Halle, tak brzo,
jak to jen bude možné a nej lepší. Nežá
dám, abys matky své oplakával méně —
chci jen, abys dovolil mé lásce a věrno
sti, by tě udržovaly vzpřímena!”
„Oni mne udržují — nemůžeš ani věděti, jak mne udržují. Pravím znovu:
bůh ti žehnej, že’s ji políbila přede vše
mi!”
Slyšeli blížící se kročeje a milenci
odskočili od sebe. V nej bližším okamži
ku viděli oči pana Herndona ve tmě
zanci.
„Ha! Lapil jsem vás — lapil jsem vás
oba. A vy, zmije v trávě se plazící,
kliďte se odtud. Vstoupíte-li ještě jed
nou na mů] pozemek, budu vás úředně
stíhati! Pojď, ty zrádné dítě,” a hrubě se
chopil dcery své za ruku.
Mladý muž bezděky přiskočil, ale Mi
na kynula mu rukou nazpět. „Spolehněte
se na mne, pane Martine,” pravila pev
ně „a pakliže slova má mají nějaký úči
nek na vás, jděte klidně domů.”
„Nebesa vám požehnejtež—uposlech
nu vás a budu vám důvěřovati ve všech
věcech,” pravil opravdově, pak se obrá
til, přeskočil přes plot a bral se k domo
*v/

f

vu. Mina chvíli za ním pohlížela, pak
pevně, ale mírně vyprostila svou ruku z
otcovy a pravila tiše:
„Půjdu s tebou!”
Stařec byl příliš rozzuřen, než aby byl
mohl promluviti a oba ubírali se mlčky
do jeho pokoje.
„Tys se tedy vykrádala jako kočka,
abys se scházela s tímto vesnickým da
rebákem I” konečně zachraptěl.
„Vyšla jsem, abych poskytla útěchy
nejlepšímu svému příteli, jejž v celém
světě mám,” odvětila ona.
„Hraješ mi to pěknou úlohu — těšiti
mizeru, jenž sotva má jediného šilingu
v kapse.”
„On jest mnohem bohatší nás a žije
stonásob lépe nás!”
„Bohatší nás!” skoro vzkřiknul otec.
„Tam kde on má dollar, mám já tisíc!
Pomýšlím na to provdati tě za jednoho z
nejbohatších mužů v zemi,” a v neovládnutelném hněvu svém prozradil se se
svým bohatstvím a se svými záměry.
Domníval se zároveň, že dceři své tak
dokazuje jak nesmyslným by bylo spojení,
na něž pomýšlela. Však jednání dceřino
brzo jej přesvědčilo o jiném. Obličej je
jí vzal na se výraz mrazivý a ztrnulý a
oči její upíraly se naň spôsobení tako
vým, že vztek jeho utlumován a srdce
jeho omrazeno.
Když konečně byl hotov, tázala se ho
zvolna hlasem odměřeným:
„Jsi tedy velmi bohatý?”
„Ano, ano,'1 odvětil on dychtivě. „Ce
ním se na statisíce dollarů. Musíš nyní
nahlédnouti naprostou pošetilosť —11
Umlčela jej důrazným posufikem, pra
víc:
„Toto tvé přiznání dokazuje mimo
mnohé jiné, že’s vždy miloval peněz
svých více než mne.”
Byl tak omráčen pravdivým tímto
obviněním, že na chvíli nebyl schopen
promluviti.
„Dokazuje to také,” pokračovala, „že
jsi mne klamal po všechna ta léta, na
mlouvaje mi, že sprostá naše spořivost
jest nutností.”
„Schráněl jsem pro tebe — schráněl
jsem, abych tě zanechal jako bohatou
ženu,11 počal posléze.
„O ne, ne, ne,11 pravila ona s trudným
a trpkým důrazem, „m schráněl jsi pro
mne a i kdybys tak byl činil, podržel jsi
všechnu potěchu plynoucí z vědomí své
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zámožnosti pro sebe. A já jsem ráda,
že1 s tak učinil. Díky bohu, srdce mé
není zmraženo touhou po penězích. Na
učila jsem se věděti, že stává věcí mno
hem cennějších. Jakou nicotností se mi
zdají býti tvé peníze, mně, jež přicházím
z domu smrti a žalu. Nebyla bych tě
klamala vzhledem k panu Martinovi,
kdybys mi byl věnoval svou důvěru a
lásku, kdybys se byl snažil učiniti mé
dětství šťastným, místo co’s je učinil tak
bědným. Není jediného v celém místě
dítěte, jež by na tom nebylo bývalo lépe
mne—jež by nebylo bývalo lépe živeno,
šaceno a ošetřováno. Nebyla bych však
dbala těchto věcí, kdybys mne byl milo
val, políbil a pravdu mi pověděl. Byla
bych zemřela, kdybych nebyla nalezla
života v laskavosti pana Martina z po
čátku a v lásce jeho později.”
Ačkoliv stařec z počátku se chvěl,
srdce jeho zkamenělo při zaslechnutí
jména muže, jejž již nenáviděl.
,,Zamýšlíš provdati se za toho člově
ka?” tázal se.
,,Zajisté, že ano. On mne miluje a já
lásku jeho opětuji."
„UČiníš-li tak, odbudu tě jediným šilingem.”
,,Ó ponecli si své šilingy. Tvé peníze
jsou kletbou tobě i mně. Nepřinesly mi
nikdy ani na okamžik blaženství. Kéž
by .všechny byly někam smeteny! Pak
bych vlastníma rukama pro tebe praco
vala a mohl bys poznati, čím bychom si
navzájem byti mohli!”
,,líleď, hleď, Mino," naléhal stařec,
,,zanech toho farmera a můžeš ostatně
míti svou vůli. Nyní, když jsi odrostlá,
s těží tomu mohu uvěřiti; opustíme starý
dům a přesídlíme se do New Yorku.
Tam při očekávaném svém bohatství mů
žeš si vybratí ženicha mezi bohatými.”
,, Nikoli v, otce; tys byl tak zahloubán,
že's ani nevěděl, jsem-li dítětem, neb že
nou. Proč měla bych se odříci pana Mar
tina? Celé naučení, jež mi z tvého života
plyne jest, abych činila co se mi líbí,
jako tys to činil. Proč měla bych si zničiti život odřeknutím se toho, co miluji
pro to, co nenávidím? Budu ti milující,
oddanou dcerou, pokud mi to dovolíš a
pokud mi to má vlastní práva a mé zá
vazky vůči .jiným dovolí, nechci však
míti nic co činiti s tvými penězi a raději
bych se usmrtila, než abych se některému
muži za peníze ] rodala. Nechci-li ani

muže, ani peněz, proč bych se měla dopouštěti křivé přísahy u oltáře božího?
Hleď, jak nadobro sobeckým a nepřiroze
ným tě lakota tvá učinila. Tvůj plán, o
němž pravíš, že směřuje k mému štěstí,
v pravdě jest jen plánem, čelícím k to
mu, abys nabyl více peněz. Pravím ti,
že nenávidím peněz. Soudě dle toho, co
jsem po ždibcích vytahala ze staré Margery, věřím, že peníze zmařily srdce mé
ubohé matky a kdyby nebylo pana Mar
tina, byly by omrazily a snad i zahubily
také život mů j. Mám právo na svůj život
a ten nemůže býti zachován ničím jiným
než láskou, soucitem a důvěrou. Chci to
vše sdíleti s tebou a žiti třeba ještě chu
dobněji, než jsme žili, je-li to vůbec mo
žné. Nemohla jsem jinak, než tušiti, že
nejsme tak chudí, jak jsme se býti zdáli,
vypudila jsem však myšlenku tu, neboť
nemohla jsem věřiti, že bys odpíral jedi
nému svému dítku vše, co činí život ji
ných dítek světlým, půvabným. Ale
minulosti má býti nyní zapomenuto,
chceš-li dopomoci své mužnosti k plat
nosti a chceš-li se pokusili o to, abys
mne učinil šťastnou přirozeným spůsobem.”
Každé slovo, jež promluvila, zasáhlo
otce jejího jako ostrý šíp, on však zatvr
dil srdce své a pravil ostře:
„Ty se tedy chceš provdati za onoho
venkovského hlupce?”
,,Ano, chci.”
„Jdi si tedy k němu hned! Nejsi více
mým dítětem.”
„Jsem přece však ženou a ty's ELerndon i nemůžeš mne v noci vyhnati z do
mu. Tvoji vlastní předkové by ze svých
hrobů vstali, aby odsoudili takové bez
práví. Doufala jsem, že’s se nestal na
prostým otrokem své vášně, nyní však,
kdy se to zdá býti pravdou, musím tě
chrániti před tebou samotným. Co by
tomu řekli lidé, kdybys mne nyní v noci
vyhnal. Málo by ti to pomohlo, kdybys
říkal, že nejsem více tvým dítětem — já
jím jsem a celý svět to ví. Nejsi-li přímo
šílený, necháš mne zde, dokud nemohu
tiše a slušně oddána býti muži, jejž mi
luji. Nejsem náruživou, blouznivou dív
kou. Ponechal’s. mi dosti času ku pře
mýšlení a já přemýšlela i učiním, co bude
nejlépe pro mne i pro tebe. Pakliže zase
někdy přijdeš k rozumu, shledáš, že máš
dosud dceru, já však se v jednání svém
nedám ovládati ohyzdnou lakotností po
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penězích,” a přiblížila se k němu, aby
jej na noc políbila, on však ji odmítnul,
řka:
„Měj tedy svou vůli, když jsi tak
mnohem lepší a rozumnější mne. Tys
pro mne navždy mrtva” a v mrazivém
trpkém hněvu obrátil se k ní zády.
O několik dní později přišla k jeho
dveřím i zvolala:
,,S bohem, otče!”
On si slov jejích nepovšimnul. Ona
odebrala se zvolna do kuchyně a stiskla
Margery ruku.
„Obávám se, že jednáš jako bláznivé,
popletené děvče,” pravila stařena, zá
stěrkou s očí slzy si stírajíc.
A tak opustila Mina domov svůj a
brala se ku chrámu, kde Martin a něko
lik příbuzných i kněz ji očekávali. Pak
vešla do nového svého domova plna lás
ky a soucitu.
Herndon znovu se oddal schraňování,
nyní skoro divokým a tvrdošíjným snůsobem. Utiskoval starou Margery spůsobem takovým, že se tomu postavila na
odpor a sice tak tuze, že její punčocha
nabývala rozměrů velikých. Však duch
starcův nenalézal nikde klidu. Vyčítavý
obličej i slova jeho dcery ve snech se mu
vracely. Počal stárnouti a cítiti, že stár
ne, avšak tvrdošíjná pýcha spolu s jeho
náruživou touhou po bohatství činila jej
krutým. Zahrada byla na jaře obdělána
jiným mužem, avšak výtěžek z ní byl tak
nepatrný, že ji od té doby raději nechal
zarůstati plevelem.
Mina byla z počátku skoro úplně šťast
na; v pravdě cítila se jako vězeň, jemuž
se podařilo uniknouti na svobodu. Její
úcta k otci brala vznik svůj hlavně u vě
domí povinnosti, neboť lásky její si ni
kdy nezískal. Poněvadž mu peníze byly
dražší než ona, nepocítila velkého žalu,
opouštějíc jej.
„Pohlížel na mne vždy více jako na
nějaké břímě než jako na své dítě,” my
slila si a oddala se novému svému živo
tu. Povaha její nebyla výsledkem laska
vého vychování a nebyla nikdy zjemňo
vána láskou v jejím dřívějším domově.
Proto měla i své tvrdé stránky a mladá
žena dopouštěla vzniku trpkých myšlé
nek vůči otci. Manžel její opovrhoval
starým Herndonem, ale žena žádala jej,
aby raději o něm zachovávali mlčení.
Nesnáze, jichž se nám všem dostává
údělem, navštívily i ji v novém jejím

domově. Oba starší synové paní Marti
nové měli svůj podíl na malém majetku
a mladý Halí se uvolil, že jim bude platit
úroky z jejich podílu. Bylo těžko sehnati peněz a bratři počali je viti nespokoje
nost. Vydlužil se pak na majetek peněz
a vyplatil jim celý jejich podíl. Zdá se
však, že vše pracuje proti muži, jenž si
uvalí dluh na svůj majetek. Úrody byly
špatné a mladý manžel skoro nemohl sehnati úroky v čas.
Za rok po svém sňatku Mina dala život
hošíku a ten jí byl tolik učitelem, jako
ona mu mohla býti učitelkou. Naučila
se znáti sílu pásky rodičovské a když ko
jila své robátko, tu měklo i srdce její
vůči vlastnímu jejímu otci. Vidouc man
žela svého ustaraného a sklíčeného pe
něžními nesnázemi, měla další pohnutku
k vyhledávání smíření s otcem. Napsala
tedy otci list, jenž měl pohnouti jeho
srdcem. Stařec pohlížel na psaní dlouho
a zamyšleně, však zloduch jej opanoval
a tak vrátil list s poznámkou: „Nečtěno!”
Místo aby byla odsuzovala jeho tvrdošíj
nost, měla s ním dcera velkou soustrasť.
„On jest ztracen,” šeptala svému r<>bátku, ,,a nechce připustiti, abychom jej
zachránili.”
Radostně konala všechnu domácí prá
ci a žila tak skrovně, jako kdykoliv dří
ve. Dostalo se jí za to dobré odměny,
neboť manžel její oceňoval její oddanost
k němu a jeho zájmům. Tato přičinlivost
a odříkání konečně rozhodly v jejich
prospěch a manželé počali prospí váti.
Léta minula, až malý Halí byl čtyry
roky stár a pak Mina v trudný jeden
den listopadový musela ulehnouti a man
žel její brzo zvěděl, že jest povážlivě ne
mocna. Zjednal nejlepší lékařskou po
moc a bděl u ní dnem i nocí. Aniž by
mladému muži byl o tom něčeho sdělil,
lékař dopsal panu Herndonovi: „Chce
te li ještě jednou spatřiti svou dceru živu,
učiníte dobře, rychle li ji navštívíte.”
Starci bylo jakoby se země pod ním
propadala. Poslední dobou velice seslábnul, neboť duševní chmůry značnou mě
rou naň účinkovaly. Věděl, že života
jeho nemůže již býti na mnoho; seznal,
že jej jeho právní rádce v New Yorku
okrádá a záhy nabyl přesvědčení, že no
vý právník, jemuž záležitosti své svěřil,
jest krutým, třeba že horlivým mužem,
a že si za své služby nechává nestoudně
platit. Zmocňoval se jej strašný pocit
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osamělosti a opuštěnosti, i zdálo se mu,
že výstražná slova dceřina již se stávají
skutkem. Zvěděv, že jest tak nemocna,
pozbyl veškeré své hrdosti a vší trpkosti
bylo zapomenuto. Vezma svou hůl, vlékl
se k zeťovu domu. Martin otevřel dvéře
i pravil přísně:
,,Nemůžete ji uviděti. Kdybyste nám
byl pomohl v době naší nouze, byl bych
vám vše odpustil — nyní však nemohu."
Stařec odvlékl se nazpět se srdcem
jako by olověným a u večer nalezla jej
Mar g er y
skoro bezvě
domého. Ny
ní byla i ona
vyburcová
na z dosa
vadního o·
šklivého své
ho zmámení.
Pozbude-li
svého pána
a svého kout
ku u krbu,
bude ztrace
na. Vyňala
ze své pun
čochy jeden
z drahocen
ných svých
penízů a kou
pivši láhev
vína, všemo žn ým
spůsobem se
přičiň o v ala
přivést pána
svého kživo
tu. Podařilo
se jí to jen
částečně a
José Echegaray
jednoho dne
vzkřiknul na
ni, že Mina jest nebezpečně nemocna.
Margery nyní věděla o co se jedná a brzo
se dozvěděla, že paní Martinová se po
zdravuje. Stařena přemýšlela již jen o
tom, jak by otce a dceru svedla dohro
mady a přemýšlejíc o tom u krbu, brala
šňupec za šň upcem. Tabák Šfíupavý byl
jedinou věcí, kteréž si v hojnosti dopřála.
Přemýšlela a přemýšlela ]ak nejlépe mo
hla, však jako smrti se strachovala, aby
věc spíše nepokazila, než napravila, ne
boť věděla, jak neúprosným její pán vždy
býval.

Nadešel předvečer dne díkůvzdání a
ona dosud se nerozhodla o ničem. Při
obědě pan Ilerndon vyhlížel nadobro
vysílený a hrozně zdrcený. Mlčel, do
kud nevstal od stolu; pak hodil na stůl
desetidollarovou bankovku a pravil přís
ně: „Vynaložte každý cent na přípravu
oběda pro zítřek. Musím zde iníti Minu
jejího manžela a dítě.”
Po slovech těch s těží se do vléknul do
svého pokoje. Stařena skoro nemohla
uvěřiti svému sluchu, učinila však, jak jí
bylo rozká
záno.
Vě
douc, že by
byla ne
schopna upraviti tako
vý oběd, odbelhala se a
objedu ala ho
v restauran
tu. Majitel
tohoto pokr
čil ramenoma a smál
se, jako by
nebyla při
zdravý c h
smyslech, do
kud nepolo
žila na stůl
peněz; když
pak se odbelhávala,te
prvé se za ní
pustil, aby
zvěděl něče
ho bližšího o
jejím přání.
V následu
jící ráno vzal
(spisovatel španělský).
Hern d on
svou hůl a
zvolna se bral do písárny jednoho práv
níka; prvé než odsud odešel, odkázal
celé své bohatství dceři své, vyjma něko
lik tisíc dollarů, jež vyhradil staré služce.
Margery z povzdálí se belhala za ním,
neboť cítila, že v životě jich obou nade
šla krise. Když pak pan Herndon zamě
řil kdomu dceřinu, také jej nepozorována
následovala.
Neuraziv ještě ani půl cesty, setkal se
se svým zetěm a snažil se vysvětlili mu
svůj příchod, ale mladý muž zkrátka jej
odbyl slovy:
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„Jest již pozdě. A poněvadž vy jste mi
zapověděl, abych se neodvažoval vkročiti na váš pozemek, proto i já vám zapo
vídám vkročiti na můj!” a pak bral se k
vesničce. Ilerndon přikládal těmto slo
vům Martinovým nej horší význam i do
mníval se, že jeho dcera zemřela; vraceje
se zvolna domů, míjel s obličejem spíše
mrtvole podobným, Margery. Stařena
konečně vystoupila ze svého úkrytu a
kvapila k domku Mínině. Nalezla ne
mocnou slabou a biedu, však u okna
sedící. Margery byla brzo hotova se
svým vypravováním a Mina naslouchala
jí s údivem a se slzami v očích.
„Jest přece jen mým otcem,” zvolala,
„a ačkoliv jsem slabá, půjdu k němu.
Obávám se, že můj manžel mluvil zhur
ta, neboť jest velice roztrpčen — nemůže
cítí ti tak jako já.”
Margery pomohla mladé ženě co nej
lépe ustrojiti sebe i dítě; pak napsala
Mina manželi svému několik řádků a
poprvé od té doby, co ho opustila, na
stoupila cestu ku starému svému domovu.
Pan Ilerndon skoro nadobro vyčerpal
své síly prvé než se domů dostal. Zavrá
voral do jídelny a podíval se na stůl,
prostřený pro jeho děti a vnuka, pak
přemožen jsa slabostí a zoufalstvím, s tě
ží si přitáhnul židli, nahnul se do předu
a zakryl si rukama obličej.
„Konec jest blízek,” pomyslil si. „Kéž
bych se nikdy nebyl narodil!”
Margery, Mina a malý Halí tiše vešli a
pohlíželi naň — dcera jeho se slzami
v očích. Na její pokyn Margery k němu
přistoupila a promluvila a jeho jedinou
odpovědí byl odmítavý a netrpělivý posuněk. Po chvíli přemýšlení Mina po
šeptala:
„V jednom z uzavřených pokojů nalé
zá se stará vysoká židle, v níž on sedával,
když byl malým dítkem. Prosím, přine
ste ji!”
A slabostí sklesla na židli v místech,
kdež byla ukryta před pohledem otco
vým. Židle přinešena.
„Halle,” pravila matka, „Margery tě
posadí na židličku vedle tvého dědečka,
neboť toto jest tvůj dědeček. Mluv k ně
mu — možná že ti dá dobrý oběd. J est
nemocný, ty snad ale jej můžeš uzdraviti. Neměj žádný strach — já budu zde
u tebe.”
Ilalle byl statečný malý hošík, smělý
jako jeho otec a nenaučil se míti strachu

před někým. Margery tiše postavila
židličku k starci a posadila na ni dítko.
Malý Halí z počátku udiveně pohlížel na
skloněnou hlavu a zoufalé držení těla
starcova, pak ale jej začal tahali za rukáv,
aby vzbudil jeho pozornost. Stařec po
sléze pozvedl hlavu a s nej větším údivem
spozoroval, že podle něho sedí malé dítko.
„Tys můj dědoušek,” pravil Halle bez
nej menší ostýchavosti.
Stařec přejel si rukou přes oči — pak
zavrtěl hlavou.
,,Ó, ty jsi - - mamička tak řekla.”
„Ó Mino, Mino,” bědoval stařec. „Jak
hrozné to věděli, že tě nikdy více nespa
třím. Jsi-li ty jejím dítkem, tož jsem
tvým bídným dědem a dám ti všechno,”
a stařec se snažil povstali a pojmouti dí
tě ve svou náruč, tu však nyní vyplnila
jeho vlastní dcera, kteráž k němu pospí
šila ze svého úkrytu. Posadila jej něžně
opět na jeho židli a stála zde, majíc ruce
ovinuté okolo jeho chvějící se postavy.
Následovalo vysvětlení a přiznání, mla
dý Mariin na ženinu žádost brzo se do
stavil i následovalo úplné, všestranné
smíření.
„Vezměte mé peníze a naložte s nimi
jak chcete,” pravil pan Ilerndon. „Uvr
hly mne již do pekla, nyní však snad
přece vyváznu.”
Oběd byl spíše ochutnáván než pojí
dán, vyjma malého Halia, jenž statečně
konal v tom ohledu svou povinnost, ne
všímaje si udalostí dne. Nebylo nikdy
srdcí plnějších díkůČiněním nad srdce
Miny a jejího otce a mladý, dobrácký
farmer snadno dovedl omlouvati jednání
starce, jenž nyní prosil za jeho odpuště
ní. Vůle páně Herndova byla stejně
neústupná v novém jeho rozhodnutí jako
bývala druhdy. Nechtěl s penězi svými
již míti co činiti. Mina však jej přemlu
vila ku změně závěti. Nepřála si ničeho
více než obnosu, jenž by zabezpečil jejich
budoucnost a celý zbytek velkého jmění
věnován na založení veřejné knihovny
v místečku. Tak jméno starcovo přesta
lo býti předmětem úštěpků a pohrdání.
Láska, dlouho potlačovaná a skoro udu
šená konečně zvítězila a láska oslazuje a
zachovává svět.
Margery setrvala ve svém koutku u
kamen, až se musela vzdáli svého tabá
ku, své nacpané punčochy a všeho jiné
ho. Pan Ilerndon brzo lpěl na svém
vnuku více než druhdy na své železné
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pokladně, kterouž hned po usmíření ného živobytí opětně nabyl dosti slušného
s dětmi svými byl z pokoje vystěhoval. zdraví. Konečně sklesl u věčný odpoči
A malý statečný ten hošík jako by byl nek, hlavu maje v klíně dceřině a po
vlil něco své nadbytečné živosti a čilosti slední jeho zašeptané slovo znělo:
v děda svého, jenž pod vlivem lásky a řád
Odpuštění!

-JHČESKÉ PAŽE VE SLUŽBÁCH UNIE.^
Z PAMĚTÍ ČESKÉHO DOBROVOLNÍKA.

Pro kalendář „Amerikán” napsal JEtobert JELužičlia.

^ýF^OC skláněla se nad bojištěm, kde
rozhodováno, má li vzpoura zpup
ných jižních baronův korunována býti
vítězstvím a má-li otroctví— tato skvrna
na století devatenáctém — i na dále Ame
riku hyzditi, či mají-li pouta jeho zpřerážena býti a nad rozštěpenými nyní
státy má-li zavláti opět jediný hvězdnatý
prapor Unie, nad nímž svá křídla rozpíná
americký orel.
Obě válčící strany hleděly s horečným
nap jetím ke svým armádám bojujícím
u Gettysburgu. Na bitvě této závisel
osud Unie, toho si byli oba vojevůdci
nepřátelských armád dobře vědomi a
proto každý snažil se dobýti zde vítěz
ství.
Jak zuřivé, vichrem mrskané vlny tak
hnali Jihané stále a stále proti severní
armádě, vedené chladnokrevným Meadem, kteráž ale stála tak vzdorně jako
žulová skála a veškeré nárazy prudkých
útokův odštěpenecké armády odrážela
s hrdinnou zmužilostí. Tak jako vlny
moře marně bijí do strmých skal a tříští
se, tak také marně jižní armáda pokouše
la se rozraziti hrdinné Seveřany.
Co platňa byla veškerá zoufalá zuři
vost’ obhájcův otroctví, co pláten veške
rý strategický důmysl geniálního gene
rála Lee-a, v osudech Unie stálo psáno,
že spravedlivá věc, hájená Seveřany má
zvítězit a ona také zvítězila.

K poslednímu, nejzoufalejšímu, nej
prudšímu útoku pobádal šedý Lee své
pluky, nasadil všechno, aby rozrazil že
lezné severní řady, ale obhájci Unie
hrdinně nastavovali svá prsa bodákům
útočících Jihanů a bili se jako lvové.
Poslední útok tento odražen a divoce
v zmatku prchala jižní armáda, proná
sledována jsouc vítězi xl nešťastného
Gettysburgu.
Kolik padlo také českých životů na
tomto krví prosáklém bojišti a mnoho-li
české krve zde prolito? Tmel, jímž spo
jeny opět obě polovice Spc jených Států,
má v sobě také českou chrabrou krev.
To leží od pradávna v naší české po
vaze, že vždy kloníme se ke straně, při
níž je právo. A proto také, když severní
vláda volala lid pod prapory své, aby
pokořila odboj, tu mnoho synův českých
hlásilo se ihned, hotovi jsouce hájiti ce
listvost Unie statečnou paží svou.
Jedním z těchto dobrovolníkův byl
také Vojtěch Rokos. Do Ameriky vy
štvala jej touha, aby poznal světa nabyl
v něm zkušeností. Doma, ve staré vlasti,
zanechal starou dobrcu matičku, na níž
stále a stále vzpomínal. Byl to pěkný,
urostlý hoch, s kulatou ryze českou tvá
ří, upřímnýma, modrýma očima a s ru
sým knírkem pod nosem. Takových vo
jáků mohla Unie potřebo váti. Byl odveden
k jízdě.
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„Matičko má,” psal do Čech, „dal jsem
se zde na vojnu. Nemohl jsem jinak; sty
děl bych se, abych jako baba se skrýval,
co zatím tisíce a tisíce spěchají boj ováti
za dobrou věc. A je také mnoho Čechů,
mezi nimi. Posýlám Vám milá mamin
ko skoro vše, co za své paže jsem dostal.
Je to k Vašemu přilepšení a prosím za
Vaše požehnání. Až do smrti Váš věrny
syn Vojtěch.”
Byl tak šťastným když tento list odesýlal. „Způsobím matičce bolest”, myslil
si, „ale ona ví, že nejednám z nerozumu.
A jak bude ráda, až tolik peněz, které
nikdy dosud neměla, dostane. Tu si bude
moci na svá stará kolena přilepšit.”
V řadách hrdinných obráncův Unie
bojujících u Gettysburgu, nalézal se také
on. Byl to jeho první krvavý křesť a
hrozný křesť.
Čechové byli a jsou dobří vojáci. Oni
neměli ve zvyku utíkat a obracet se
k nepříteli zády, nýbrž tváří v tvář
stáli vždycky proti němu a bili se jako
lvové. Je to již v naší krvi a věru my
bychom sotva kdy byli prohráli, jen
kdybychom byli měli schopných vždy
vůdců.
Vojtěch byl sice nováček, leč palaš
jeho padal jako blesk na lebky útočících
Jihanův a krev barvila ho až po jílec.
A paže jeho neumdlévalo. Tak mnohý
fanatický bojovník Jihu vydechnul svůj
život pod pádnou, dobře mířenou ranou
jeho. A když útok jižní armády změnil
se v ústup a konečně i v útěk, tu s vítěz
ným jásotem hnal se za nepřítelem ještě
s tlupou svých kamarádův a skvělé vítěz
ství zaslepovalo je tak, že po válečném
rozohnění svém nepozorovali ani, jak se
vzdalují od svého pluku. Koně tohoto
hloučku jen letěli a palaše řádily nemi
losrdně v prchajících Jihanech. Tu však
spozoroval velitel jednoho ustupujícího
praporu, že pronásledujících Seveřanův
jest jen hrstka i kázal rychle mužstvu
svému zastavit a nežli jezdci se nadáli,
byli ze všech stran Jihany obklíčeni.
„Vzdejte se!” zvolal na ně důstojník.
Však místo odpovědi zavznělo z hrdel
jezdcův hřímavé „hurráli!” a oni jako
vichřice vrhli se na sražené řady obklo
pujících je Jihanův. Však v tom oka
mžiku zavzněla již salva z pušek jižních
a Čásť hrdinných jezdcův severních ská
cela se s koní. Ostatní však bojovali dál
domnívajíce se, že záhy přikvapí jim po

moc. Ta však nepřicházela. Jeden klesal
po druhém, přesila Jihanů rdousila je
v pravém smyslu slova a z celého houfu
jezdcův bojovalo jich již jen několik,me
zi nimi také Vojtěch Rokos.
„Mám-li ztratit život můj zde, prodám
ho aspoň draze!” tak myslil si v duchu a
šavle jeho padala na lebky jižních vojá
kův jako krupobití. Kule účely kolem
něj jako roj včel, leč on jako by byl ne
zanítelným, nebyl zasáhnut ani jedinou.
Tu však kůň jeho nepřátelským bodákem
těžce raněn počal padati. Však ještě
nežli sklesnul docela k zemi, tu Vojtěch
seskočil, ale okamžiku toho použili Jiliané a vrhli se jako dravci na něj. Již
nasazen mu bodák na prsa a Vojtěch
poslední ten okamžik věnoval ještě do
bré matce své, od níž jsa vzdálen tisíce
a tisíce mil, zde na cizí půdě zemříti má,
v tom však zvolal velitel jižního praporu:
,,Bil se statečně, neusmrcujte ho, jen ho
odzbrojte!” Několik Jihanův vrhlo se
na Vojtěcha, vyrvali mu palaš z ruky,
ač zoufale se bránil, svázali mu ruce na
zad a vzavše ho do svého středu, táhli
rychle dále.
Byl zajatcem. „Raději kdyby mne by
li zabili,” tak myslel si v prvém okamži
ku, neboť před duší vstupovaly mu vše
chny ty hrůzné zprávy o mukách a trýz
ni, jakéž musili ubozí zajatci ve vězeních
jižních vytrpěti. Zamlklý a zasmušený
musil rychlým pochodem brati se v před,
neboť ustupující armáda jižní měla Meada stále v patách.
Byl zemdlen, hlad zuřil v jeho útro
bách a k nasycení podáno mu sotva kus
kukuřičného chleba. Již nyní počínala
mu nastávati trýzeň zajetí. Avšak jak
koli dříve přál si smrť, tu nyní opět lás
ka k životu v něm zvítězila. Chtěl žít,
byl dosud tak mlád a stará jeho matička
by asi sotva smrt jeho přežila. Tak uva
žoval v duchu a když síly jeho počaly
umdlévati, tu vzpružil se opět vzpomín
kou na svoji matku a pevným krokem
bral se dále.
Po několikadenním pochodu armáda
jižní se zastavila. Šedý vůdce její znovu
uspořádal své prořídlé pluky, doplňoval
je přibylými posilami a připravoval se
k dalšímu zápasu.
Zajatci seřaděni, ruce jim svázány a
obklopeni jsouce Četou rebelské jízdy,
musili vydati se na další pochod do Riclimondu, sídla to odštěpenecké vlády,
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kdež měli by ti uvězněni. Byl to smutný,
dlouhý tah. Jihané bez milosrdenství
hnali každého v před a běda tomu, kdo
nemohl. Plochými šavlemi tloukli ho a
ubožák, aby ušel týrání, tu raděj ještě
jednou se vzchopil, napjal poslední zbyt
ky svých sil, vlekl se kus cesty dál, aby
konečně bez ducha klesl na tvrdou půdu.
Cesta, kudy kráčel průvod zajatcův,
značena byla mrtvolami takto k smrti
uštvaných ubožákův. Vojtěchovi při po
hledu na to pukalo téměř žalostí srdce.
Necítil téměř vlastní své trýzně pro mu
ka a bědu cizou.
Síla jeho byla vzdor těmto útrapám
dosud nezlomena. Vedle myšlének, vě
novaných vzdálené své matce, zaměst
nával se duch jeho hlavně nadějí na
vysvobození z rukou Jihanův. Moci
uprchnouti, v tom soustřeďovala se celá
jeho duše a když s hlavou sklopenou
kráčel v před, tu v mozku spřádal si
k útěku plán. Byl odvážný, šlo tu o ži
vot, ale nebylo-li lépe umřít hned, než
pozvolna takto v zajetí umírat? Tak uva
žoval ulehaje druhé noci při zastávce
v pochodu učiněné na tvrdou půdu.
Noc byla temná. Měsíc zakryt závo
jem černých neproniknutelných mraků a
ani hvězdy netřpytily se na obloze.
Vichr skučel haluzemi stromů. Smutná
to noc.
Vojtěch ležel zdánlivě nepohnutě, ja
ko by v nejtvrdším pohřížen byl spánku,
leč v mozku rojily se myšlénky, jako
včely v úlu.
„Dnes se o to pokusím," šeptal sám
k sobě. „Noc je jako by k útěku stvo
řena. Buď jim uniknu anebo padnu.”
Ráno spozoroval, že ruce jeho nejsou
již tak pevně svázány jako jindy i počal
zkoušeti, zdají by se mu podařilo vazby
se sprostiti. Šlo to pomalu a těžce. Ruce
si při toin do krve rozřezal, ale necítil
toho. Naděje na možnou svobodu, ta
veškerou bolesť potlačovala. Konečně
jedna ruka byla vazby prosta! Vojtěch
byl by radostí téměř hlasitě vykřiknul,
však přemohl se a počal z provazů výba
vo váti i ruku druhou.
To byla snažší již práce. Leč přece
půlnoc již minula, když obě ruce jeho
vazby byly sproštěny. Chvíli ležel ještě
tiše, naslouchaje, pak vida že Jihané
v hlubokém pohříženi jsou spánku a že
pouze vystavené stráže bdějí, počal se
Vojtěch tiše po břiše plížiti ke koním.

Plazil se bez veškerého šustotu téměř
jako had. Nejtěžší úkol byl vykonán.
Odvážný plán Vojtěchův se dařil. Nyní
se vzchopil bleskurychle jako šipka, vy
švihnuv se na koně a uchopiv ho za hřívu
mohutnou ranou pobídl jej k trysku.
Zvíře jako splašeno pádilo divoce do
noční tmy.
Stráže okamžitě uprchlíka spozorovaly
a počaly po něm páliti. Jižní jezdci vy
rušeni ze spánku skákali rychle na své
koně a houfec vyrazil jich za Vojtě
chem.
Každý okamžik zafičela kule kolem
něho, leč pronásledovatelé jeho nemohli
si ho vžiti na mušku, mířili pouze v tu
stranu, odkud dusot koňský zazníval.
Temná noc chránila ho a podporovala
v jeho plánu. Vyhráno ovšem ještě ne
měl. Za sebou slyšel neustále dusot
koňských kopyt a záchrana jeho závisela
jedině na rychlém běhu a na vytrvalosti
jeho koně. Ten pádil stále pobízen,
v před jako šípka. Tu v divokém tomto
úprku vyskytla se před Vojtěchem řeka.
Vlny její hučely a jindy snad byl by stí
haný váhal vrhnouti se do nich, leč
v tomto okamžiku bez rozmýšlení zasa
dil koni jednu ránu ještě, týž učinil
obrovský skok, voda vysoko vystřiklá a
zavřela se na okamžik nad jezdcem, ale
záhy kůň i Vojtěch objevily se opět na
povrchu a nežli pronásledovatelé k řece
přiklusali, tu Vojtěch byl již na druhé
straně a tryskem pádil dále.
Jihané neodvážili se do řeky, vyslali
tedy ještě několik kulí za uprchlíkem,
ale tyto minuly se cíle. Na to vrátili se
zase k táboru zajatcův. Vojtěch, nejsa
nyní pronásledován, zmírnil běh svého
koně a odklusav do lesa slezl s něho.
Byl k smrti zemdlen, vlnami řeky pro
močen a přece nesměl si odpočinouti,
neboť by to znamenalo jeho smrt. Zby
tek noci strávil pobíháním, aby své zi
mou chvějící se údy poněkud zahřál, a
když počalo se šeřiti, tu vydal se na ce
stu, aby našel nějaký lidský příbytek,
v němž nalezl by pomoci.
Kůň jeho zůstal v lese ležeti. Zachrá
nil Vojtěcha a sám zaplatil to životem.
Za několik hodin unavující chůze uvi
děl Vojtěch před sebou farmu. Bez
rozmýšlení obrátil k ní své kroky. Vstou
pil do vnitř. U krbu stálo mladé rozto
milé děvče a jakmile spatřilo cizího muže
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ve vojenském kroji, vykřiklo a chtělo
uprchnouti.
Vojtěch sotva na nohou stoje, zadržel
ji mírně a tklivým hlasem prosil za po
moc. Děvče s účastí jevící se v krásném
temném jejím oku ho poslouchalo, pak
zasmušila se pojednou sličná její tvář.
Cítila se k tomuto nešťastnému vojíno
vi nějakou neviditelnou silou vábena a
ráda chtěla mu pomoci vším, co bylo
v její moci. Leč co tomu řekne otec její?
Je on vřelým přívržencem Jihu a nená
vidí z té duše všechny obránce Unie.
Několika slovy to Vojtěchovi sdělila.
,,A je váš otec doma?” tázal se tento.
„Nyní právě ne; až navečer se vrátí.”
„Do večera je dlouhý čas*’, šeptal Voj
těch a slabostí sklesnul na stolici. Hezká
jeho tvář pokryla se smrtelnou bledostí,
oči se zavřely.
Děvče zděšeně vzkřiklo, pak odkvapíc
za okamžik přineslo láhev s whiskey a
přiložilo ji ke rtům Vojtěchovi. Něko
lik doušků vrátilo mu opět poněkud sílu
a když mu dívka kynula, aby ji následo
val, tu sebrav veškeré své síly dovlékl se
do vedlejší světničky, kdež mu ukázala
lože k odpočinku. Lehkým stisknutím
ruky děkoval jí Vojtěch.
„Jak se jmenujete?” tázal se jí ještě
nežli odešla. „Mary Iden”, odvětila ona
s úsměvem a vyklouznuvši ze světničky,
přivřela z lelika dvéře.
Vojtěch upadl v hluboký, těžký spá
nek. Nebyl to však spánek posilňující,
nýbrž předchůdce prudkého horečného
záchvatu, který se v krátce dostavil.
Ubohý Vojtěch hlasitě volal po své
matce, a domnívaje se pak, že stojí u je
ho lože, hovořil s ní česky, pak zase
mluvil o bitvě a kruté seči u Gettysburgu, viděl se obklopena Ji hany a zápasil
s nimi a když slyšela ho Mary takto
zmateně mluviti, tu přikvapila k jeho
loži a ač dosud mladičká a nezkušená,
přece poznala, že vojín jest těžce nemo
cen.
Slze nad ubožákem vyhrkly jí z očí.
„Jak mu mám pomoci?” uvažovala ve
svém nitru. „A co řeknu otci až se vrá
tí? Ěeknu-li mu pravdu, že jest to Seve
řan. pak jest ztracen. On nechá ho zhynouti.” Mary cítila, že s jeho smrtí
ztratila by i ona svoje štěstí. Okamžik
ještě přemýšlela, pak pojednou zasvitlo
její oko radostí a ona vezmouc oblek
Vojtěchův, pečlivě ho ukryla, aby ho

otcův7 zrak vypátrati nemohl. Na to še
ptala: „Ano budu vydávati jej za vojína
jižního, který uprchl ze zajetí Seveřa
nův!”
A když otec její, starý, zasmušilý to
farmář, se navrátil domů, tu počala mu
vyprav ováti, co se v jeho nepřítomnosti
přihodilo.
„Přivlékl se k nám celý vysílen a
sklesl zde bez ducha,” pravila „i musila
jsem mu odpočinku dopřát. Leč zdá se,
že jest nyní těžce nemocen; nechtěl byste
se podívat otce?”
„Dobře jsi učinila,” řekl Ideu. ^Ka
ždému bojovníku za věc Jihu jest dům
můj povžcly otevřen. Posvěť mi, podívám
se k němu.” A vstav odebral se s dce
rou svojí do světnice, v niž ležel Vojtěch.
Na první pohled poznal, že lomcuje jím
horečka.
„Zlá to nemoc,” pravil, „a my nemůžem mu pomoci. Lékaře nikde zde ne
máme. Učiníme však co môžem.”
A v domnění, že ošetřuje vojína Jihu,
staral se zasmušilý Iden pečlivě o Voj
těcha. Tento pomalu z těžké horečky se
pozdravoval. Silná jeho tělesní konstruk
ce vzdor nedostatku léku sama si pomo
hla.
Vojtěch nabýval vůčihledě sil.
Jednoho dne přistoupil Iden k jeho
loži a vida jeho ponenálilé se uzdravová
ní, vyslovil nad tím své potěšení.
„V krátce budete se moci zase vrátit ke
svému pluku,” pravil, „a pod hrdinným
generálem Leem biti do těch proklatých
Yankee.”
„Já?” řekl udiveně Vojtěch. „Ano,
vrátím se, ale ke svému generálu Gran
toví a ve svém pluku zůstanu tak dlouho,
pokud nepadnu aneb odboj nepotřeme!”
Farmář, zuřivý přívrženec Jihu, věděl
dost. Zaklel potichu a aniž by byl slova
promluvil, vyrazil ze světnice.
„Však ti to překazím,” bručel. A co
vztek ním lomcoval, tu zahlédnul Mary
právě u studny.
Zamířil k ní. „Ty jsi mne oklamala,”
zvolal hrubě, chopiv ubohou dívku za
rameno.
Ta pohlédla naň udivenýma zrakoina.
„To není našinec, to je proklatý Yan
kee,” pokračoval divoce dále, „a tys mu
v mém domě popřála přístřeší, ty's oše
třovala ho a já bloud s tebou. To ti ne
zapomenu nikdy! O, kdybych to byl
věděl, byl bych ho nechal--------------- ”
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„Otče!” vykřikla prosebně dívka.
V tom okamžiku spojovala se jejich
„Mějte milosrdenství, vždyť jest to také srdce ve sladkém svazku lásky na věky.
Vojtěch byl také dojat. Oko jeho po
člověk.”
„Ale náš nepřítel, nepřítel Jihu a pro nořilo se celou duší do temného oka slič
to musí zhynout!” vyrazil ze sebe Iden a né dívky, pak ruka jeho něžně obvinula
odkvapiv do stáje, osedlal zde svého ko se kol její šíje, a on přivina ji k sobě
ně a vsednuv naň, tryskem ujížděl ze pravil: ,,Jak vás mám rád, můj dobry
strážný andělí!”
vrat farmy.
Mary ve smrtelné úzkosti spěchala
Mary sklonila hlavu svoji na jeho prsa
k Vojtěchovi.
a tiše plakala. On pozvednul ji, a hledě
„Co jste to učinil?” zvolala vstupujíc na ni šeptal: „Máš mne také ráda?”
do dveří. „Otec přeje Jihu a jest rozzu
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mete oblek otcův, abyste v uniformě dlouhé políbení, dlouhé objetí, pak vy
nevzbuzoval takové podezření a rychle švihnul se do sedla a klusem vyjel z far
my. Mary pohlížela za ním tak dlouho,
uprchněte.”
Ubohá dívka se vzdálila. Vojtěch ne pokud viděla jeho obrysy a Vojtěch ob
meškaje, vyskočil z lože. Nebezpečí mu raceje se kynul jí rukou poslední pozdrav
opět hrozící dodávalo mu síly. Za něko z dáli.
Dívka nepřemýšlela o tom, co řekne
lik minut byl již úplně připraven.
Mary čekala na něj ve světnici. „Zde otec až se vrátí a nenalezne zde Vojtě
máte zbraň,” pravila k němu, ,,a něco cha, ale veškeré myšlenky dlely u jejího
miláčka a čistá duše její vysýlala prosby
na posilněnou; a nyní jeďte!”
Slze při těchto slovech vyhrkly jí z očí. k nebi, aby podařilo se mu šťastné unikďv /
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nouti a on nevpadl opětně do rukou
Jihanův.
Pozdě odpoledne navrátil se starý Ideu
v průvodu čtyř rebelských jezdců. Oko
jeho zářilo škodolibostí, když vstupoval
s nimi do světnice. ,,Počkej, bude to pro
tebe překvapení”, myslil si v duchu, „až
tě lapnem. Ty už nebudeš víc proti nám
bojovat!”
A kyna vojínům aby ho následovali,
tiše otevíral dveře světničky, v níž až do
nedávna Vojtěch dlel. Leč sotva že je
otevřel, tu již z úst vyrvalo se mu hroz
né zaklení. Světnička byla prázdná.
Iden zuřil jako divoký kanec „Mary”,
volal na svoji ubohou chvějící se dceru,
„kde je ten proklatý Yankee?”
„Nevím otče”, odpovídala ona sotva
slyšitelným hlasem.
„Nevíš?" zahřměl Iden. „Tys pomo
hla mu k útěku, viď, tys zradila svého
otce pro prokletého Severana: Nechci tě
více znát, nejsi více mojí dcerou, ty —
ty—.......... ” a ruka farmářova se zvedla
a dopadla prudce na hlavu dívčinu. Ta
bez výkřiku sklesla k zemi.
Vojíni, již až dosud jako němí svěd
kové této scéně byli přítomni, přiskočili
a domlouvali rozzuřenému Idenovi, aby
se mírnil.
Ten konečně se utišil. „Měli bychom
toho Yankeeho pronásledovat,” pravil,
,,myslím, že by to bylo marné. Hoši,
ač se mi lov zkazil, přec budeme spolu
jednu pít”, doložil a přinesl ze sklepa ně
kolik láhví vína a whiskey.
Mary zatím z omámení svého se vzpa
matovala a tiše vyšla ven.
Vojáci sldenem popíjeli dlouho do noci
pak vrátili se teprvé do svého ležení.
Farmář požitkem whiskey přemožen
sotva dovlekl se na své lože a ráno když
slunce stálo už hodně vysoko na obloze,
teprvé se probudil. Oči měl krví zalité,
vztek včera se jej zmocnivší, dosud ním
lomcoval a obnovil se s novou prudkostí,
když shlédnul nešťastnou dceru svoji.
,,Jsi dosud zde?” vzkřikl na ni divoce.
„Pryč z mého domu. Zrádkyni nechci
kolem sebe míti!”
„Vy mne opravdu vyháníte, otče?”
tázala se dívka s pláčem.
„Ty víš, že k žertům nemám chuti a
tedy kliď se.”
Mary beze slova vešla do své komůrky
a zde skládala své věci. Vše, co vzala do
ruky, to porosila slzami. Se skládáním

byla brzo hotova. Vzala pouze malý
uzlíček věcí nejpotřebnějších. Nyní chtě
la otci ještě naposled políbit ruku, leč on
se od ní odvrátil.
Potácejíc se vyšla ubohá dívka ze
světnice ven. „Kam se má obrátit?” pře
mítala. „Kam zaměřit své krcky?” Tu
vzpomněla si, že má přítelkyni, družku
z dob dětství na farmě asi 20 mil odtud
ležící. „Půjdu tam”, rozhodla se a od
hodlaně osušíc slzy brala se v před.
Pozdě v noci tam dorazila a byla upří
mně přijata. Mary mohla zůstati zde tak
dlouho, pokud by byla chtěla; leč ona
použila pohostinství své přítelkyně pouze
na několik dnů a pak odjela do Wash
ingtonu. Zde hlásila se za ošetřovatelku
do vojenské nemocnice a byla přijata.
Své povinnosti plnila vzorně, vzpomína
jíc na svého vzdáleného milence.
Vojtěch ovšem netušil, jak draho mu
sila Mary zaplatit jeho záchranu a že
obětovala mu otcovskou lásku a dosa
vadní domov svůj. Myšlenky jeho také
dlely stále u milované dívky a v duši
jeho kouzlil si sladké sny o příštím svém
štěstí s ní. V tomto okamžiku však pa
třil cele své povinnosti a ač věděl, že
připojením se k svému pluku jde opět
novým nebezpečím, ano snad i smrti
vstříc, tu přece hotov byl povinnosť svoji
konati a paže své propůjciti dále sprave
dlivé věci.
Za několik dnů svízelné jízdy narazil
šťastně na předvoj severní armády a za
nedlouho byl opět mezi svými kamarády,
kteří přivítali ho s jásotem.
Vojtěch bojoval nyní ve všech bitvách,
které proti Jihanům svedeny byly, a
v nichž jízda pod velením Sheridanovým
tak vynikající hrála úlohu. Bylť jedním
z nejodvážnějších vojínův, ale jako kdy
by nad ním jakási nevysvětlitelná moc
bděla, vždy i z nejkrutější seče a z lijáku
kulí vyšel neporušen.
Hvězda slávy jižní armády klesala
hloub a hloub. Rána na ránu dopadala
na ni a ze slavné kdysi armády virginské
zbyly pouhé zbytky jen, jichž osud zpe
četil Appotomax.
Grant obklíčil zde svého odpůrce že
leznou hradbou a ač se zdálo, že Lee
přece ní pronikne a uklouzne již již hro
zící mu záhubě, tu byl to jen poslední
záblesk mizící naděje. Bohyně války,
odštěpencům dříve tak příznivá, odvrá
tila nyní od nich svou tvář a když Lee
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uniknouti chtěl se zbytky své armády ze
železného objetí Seveřanův, tu postavil
se mu Sheridan v cestu se svojí jízdou,
hotov jsa zabrániti tomu. Lee chtěl se
protlouci Sheridanovým vojem a hnal
Jihany proti seřadění Unionistů. Jako
divoká vichřice vrazili zoufající zbytky
obdivuhodné armády jižní na Seveřany a
tito, nemohouce tak děsnému útoku odolati, počali již couvat. Sheridan byl však
hotov nepustit Lee-a z pasti, i kdyby
nejtěžší oběti pro to přinésti měl. Jiliané
znovu a znovu hnali útokem a poslední ta
to bitva
bojována
zuřivostí
téměř dra
vý ch še
lem. Snad
bylo by se
přece po
dařilo Lee
ovi rozraziti řady
Seveřanů
auniknou
ti do blíz
kých hor,
leč v čas
při kvapil a
pomoc.
Zavzněly
bubny a
polnice a
proti zou
falým Jih an ů m
stály čerst
vé pluky
hotovíce
sek útoku.
Bylo roz
Alois
hodnuto.
Arm á d a
jižní se vzdala.
Vojtěch bojoval také u Appotomax.
Stál v přední řadě odrážeje veškeré zuři
vé nárazy konfederatů. Uniforma jeho
i obličej* potřísněny byly krví, která
v této poslední bitvě proudy tekla.
AČ dosud Štěstěna mu byla příznivá a
on z každého boje vyšel neporaněn, tu
v poslední této bitvě zasáhnut kulí do
boku, sklesl s koně. Palaš vypadl mu
z ruky, oči se zavřely. Vojtěch pozbyl
smyslů.
Bitva dozuřila a ranění odnášeni z bo

jiště. Vojtěch byl také mezi nimi. Na
obvazišti těžká rána jeho opatřena a on
po ukončení nepřátelství s mnoha jinými
odvezen do nemocnice do Washingtonu.
Zde odkázán do oddělení, v němž dra
há jeho Mary byla ošetřovatelkou. Roz
marná náhoda je opět k velikému jich
překvapení svedla. Byli šťastni. Voj
těch podruhé jsa ošetřován něžnou rukou
milované dívky i nyní se záhy z těžké
rány pozdravoval.
Když opouštěl nemocnici byl provázen
svojí Mary, kteráž stala se jeho ženou.
Jedině co
kalilo ště
stí rozto
milé Voj
těchovy
žínky bylo
pomýšlení
na jejího
otce. Do
bré srdce
její vzdor
tomu, že
s ní byl
tak tvrdě
nakládal,
lnulo k ně
mu se stej
nou dětin
skou lás
kou a od
daností a
proto pře
mluvila
Vojtěcha,
aby ldena
vyhledali
na .jeho
farmě.
Za někoUtier.
1 i k dní
tam dora
zili. Farma byla pustá, prázdná. Srdce
těžce zkoušené dívky zachvělo se trap
nou předtuchou. Go se stalo s její otcem?
Musila sedozvěděti pravdy. Bez meškání
odjeli na sousední farmu ke družce její.
Zde vysvětleno jí vše.
Starý Ideu v nenávisti své proti vítě
zícím Seveřanům a nemoha již puškou
vládnout!, chtěl aspoň jako vyzvědač
prokazovat! platné služby Jihu a v tomto
špionském řemesle jsa jednou přistižen,
odpykal to smrtí. Na haluzi nejbližšího
stromu klátilo se v několika minutách
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tělo šedivého vyzvědače, na jehož ob
ličeji ještě v poslední této hodině zra
čila se celá ta nenávist, jíž k Severu
choval.
Mary jako jediná dědička ujala se far
my a majíc po boku svém pilného, bo

drého Vojtěcha, žili oba spokojeně
uprostřed malých ratolestí, jež z českého
a amerického kmene vypučely, avšak
přece jen po příkladu otcově k českému
se hlásí původu a umí sladkou mateřšti
nu jeho.

DLE ANGL. PRO KALENDÁŘ „AMERIKÁN1· UPRAVIL . . . . ek.

ké hebké ručky, přerušil nastalé ticho
UjAN Frank Heminway byl vysoce
těmito slovy:
šťasten a blažen. Zvolilať ho prá
„Přemýšlím-li Mabel o této nepříjem
vě strana republikánská do poslanecké né záležitosti, přicházím k náhledu, že
sněmovny (kongresu). A nejen že šťa
nejlépe bude, pojedu-li sám napřed do
sten, pan Heminway byl i pyšným a poWashingtonu: prázdniny vánoční mohu
vážíme-li, že jeho většina obnášela pět stráviti s tebou. Po svátcích pak můžeš
set hlasů více než mívali dřívější repu
jeti se mnou a zůstat ve Washingtonu
blikánští kandidáté, byla tato pýcha odaž letošní kongres skončí. Jsi spoko
pustitelna.
jena?”
„Drahá Mabel,” pravil jednoho dne
Návrh tento byl patrně neočekávaný
pan Heminway, jsa obzvláště v dobrém a řekněme upřímně, nemilý; však Mabel
humoru, „pomysli jen, jak velikou bu neučinila žádné odpovědi, jen rozkoš
doucnost’ mám před sebou. Všechna má ným střevíčkem roztržitě pošoupávala
přání, všechny mé sny se uskutečňují — po perském koberci.
a to v nejlepším mém věku, abych tak
V srdci Mabely probudila se žárlivost’
řekl. Jiní čekají třebas leta, zápasí mar — ano žárlivost’.
Frank, její hezký
ně s osudem, vycházejíce z boje vítězní manžel přijde mezi jiné ženy a pomy
až když šediny začínají se lesknouti na šlení, že by ho některá svůdná kráska
skráních . ... ”
měla odlouditi, způsobovalo jí muka.
„Vím to, drahý Franku,” prohodila
-x*
*
paní Heminwayová „a jsem na tebe ne
málo pyšná. Co se pak radosti týče, ta
Julia Duplexe právem řadili mezi
není větší mojí; jen —” a její hlas se ná new-yorskou jeunesse dopée. Měl slušné
hle změnil, „bolí mne, že musíme opu příjmy, hezkou tvář, strojil se dle nejstit tento příjemný koutek, kde jsme novější mody, posýlal koně na dostihy,
tolik zažili krásných chvil . . . . ”
vůbec žil jako každý „sport” žije a žiti
„Tvoje vina jest to, drahoušku. Nebo musí. Minulé leto poznal v saratogských
kdyby nebylo tvých ruček, jež tento dům lázních Inu Russellovu a zamilovav se
proměnily ve skutečný ráj, nebylo by šíleně do této čarodějky, následoval ji
naše loučení tak bolestné,” namítal pan všude jako věrný otrok. Právě za ní od
Heminway.
jel do Washingtonu, kdež lna byla jed
„Kdy pak vyjedeme?” vzdychla pa nou z krásek vznešené společnosti.
nička.
Nešťastný Julius! A s ním nešťastné
Frank shoupnul se k její nohoum na pokolení mužské! Jakých muk bylo mu
skvostnou podnožku a uchopiv její měk přestátí! Jednou se na něho lna po
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usmála a sice tak sladce, že kdyby měl jena.—Konečně přibývá naděje, blíží se
v kapse teploměr a mohl změřiti teplotu vykoupení — Frank určil den odjezdu z
svého srdce, shledal by že je u bodu Washingtonu a Mabel čekala jen na do
varu — v druhém okamžiku, když se pis, v němž by jí psal kterým vlakem
s touže lahodou usmála na jiného—cítil vyjede.
jak krev v něm ustydá a teplota srdce
Jest pochopitelné, že ctihodný pan
klesá pod nulu.
Heminway nevěnoval svůj prázdný čas
Nicméně jako dobrý jeneral upevnil rozlušťování úlohy, která tolik trápila
svou posici tak důkladně, že po jeho jeho ženušku, musilť, jsa ,,obecným slu
zdání nemohla krásná barbarka — unik- žebníkem,” k jiným věcem míti pozor
nouti. Byl sice už přijat a vyslyšen, nosť.
chtěl však míti jistotu; lna nesměla ujiti
Psával jí denně na svém poslaneckém
jeho nástra
stole tři krát
hám tak ja
ké dopisy a
ko učinily
v těch jí nedvě jiné dív
u s t á 1 e uji
ky, s nimiž
šťoval, že ač
byl dříve za
žije v tomto
snouben.
Babelu,přec
Ve společ
mysl jeho dlí
nosti to bylo
s ní — s pa
,, z n á m ý m
novnicí jeho
tajemstvím”
srdce. Měl
že je lna za
povinnosti k
snoubena
vlasti, tak
panu Duple
končíval ta
xoví, do no
kové epišto
vin se však
ly, než ona
o tom nedo
má právo
stalo zpráv.
poroučeti
jemu.
*
*
*
Výlevy po
Než zadobné účin
11 e c h m e
kovaly as
poň částeč
s n o ubence
ně: konej šily
jich slad
kým a rozMahelu.
k o š n ý m
P s a 1 a-1 i
snům a vraťona, neopo
.Taii T^osler.
m e se ku
menula ni
Mable, kte
kdy n a z ýrá po odchodu manželově hynula dlou vati ho: ,,Můj nejdražší a nejmilejší”.
Končívala pak: „Tvoje Mabel.” Adresu
hou chvílí.
Uplynuly už čtyřy dlouhé, hrozné tý na obálce uvykla si psáti (pevnou a čitel
dny, během jichž opuštěná ženuška za nou rukou) takto: „Ctihodný p. Frank
bývala se hlavně těmito dvěma výpočty: Heminway, člen poslanecké sněmovny.”
předně, kolik neděl, dní, hodin a sekund
Vypustiti z adresy jediné slovíčko —
uplyne ještě, než se Frank navrátí? A za byla by považovala za nemotorné. Ať
druhé, kolik neděl, dní, hodin a minut celý svět ví, že Frank Heminway, její
manžel, je členem poslanecké sněmovny.
již uběhlo, od jeho nepřítomnosti?
Počty se neshodovaly ani jednou, při Však za hodnosť tu musil zápasiti dost
znejme to, a z té příčiny byla malinká a poctivě ji dosáhnuv, smí se jí honositi
hlavinka neustále nešťastna a nespoko a ona s ním.
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Tohoto zvláštního jitra, kterým vy
pravování naše začíná, přišel listonoš o
něco později a Mahela upravila již vše
chny drobnůstky v přijímacím pokoji,
pro případ, že by Frank přišel dřív než
obmýšlel. Posadila se do kulatého okna
a čekala na dopisy. Konečně jí byly přinešeny a ona ve spěchu jala se je ote
vírat!.
Dopis manželův byl první, který jí do
ruček vklouzl. Tu našla ujištění (což jí
opravdu bylo vítané) že Frank přijede
za dva dny.
Ruka, jež posýlala druhé psaní, byla
jí též známa. — Komuž by delší čas neutkvělo v mysli písmo našich spolu
žákův a spolužaček! A toto psaní po
cházelo od její přítelkyně ze semináře,
Elly Lay-ové.
„Vkusná pečeť,” prohodila Mabela,
obracejíc psaní v rukou. „Ella mívala
vždycky dobrý vkus, i hezká bývala, jen
kdyby se tolik nemíchala do rodinných
záležitostí — toť jediná její chyba; co
již mrzutostí jí to způsobilo! Ah, jaká
to náhoda, Ella též ve Washingtonu!
Viděla-li pak již mého chotě? Asi sotva,
neboť on ubožák má tolik práce, že vede
život poustevníkův.”
Za těchto a takových myšlének ote
vřela dopis a obsah jeho nemohl ji více
polekati, než náhlé udeření hromu. Ob
sah jeho byl tento:

V domě Willardových ve Washingtonu.
Nejdražší Mabelo: Nikdy bych si byla
nepomyslila, že mi jednou nastane smut
ná povinnosť psáti tobě a sice o věcech
tolik nemilých. Než svědomí a to, že
jsme ve škole bývaly dobrými přítelky
němi, nutí mne, abych ničeho nezamlčo
vala.
Mabelo, naše přátelství bylo takového '
druhu, že jistě schválíš a omluvíš tyto
řádky.
Jak ale začít, drahoušku? Slyš Mabelo,
šla jsem dnes ráno do kapitolu, neboť
meškajíc ve městě, zamýšlela jsem ne
jen představiti se tvému choti, ale i poptati se na tebe.
Nezaslala jsem navštívenku, jak jsem
zprvu zamýšlela a vejdouc do prostranního pokoje, co vidím, Mabelo, pana

Heminwaye, sedícího na skvostné lenošce v tmavém koutě a vedle něho zná
mou krásku, jíž mi u paní Carsonové
představili — jako slečnu Inu Russellovu, bydlící na Massachusetts Ave.
Rozmlouvali spolu velmi tlumeným
hlasem a vážně; a jak se zdá dobře se
bavili, neboť nepozorovali ani mé pří
tomnosti. Jak mi bylo při pohledu na
ně, můžeš si pomysliti. Stála jsem jako
by mne přimrazil, nevědouc mám-li ode
jiti; v okamžiku oni se zdvihli a Šli ven.
Když se mi blížili, vstoupila jsem ne
volky za nedaleký mramorový sloup a
mladá dáma, jdouc kolem, upustila,
ovšem že náhodou, šáteček a drahá Ma
belo, slyšela jsem tvého chotě, jak k ní
pravil: „Ino, moje milovaná, moje jediná.”
To řekl tak vášnivě, že mne to až po
horšilo. Odkvapila jsem do hotelu, zastavíc se jedině, abych zdvihla šáteček,
jejž ti tuto posýlám. S nejhlubší sou
strastí, jsem tvoje oddaná přítelkyně,
Ella Lay-ová.
Jsou rány, které bolí víc, poněvadž
neusmrcují okamžitě. Tento dopis způ
sobil Mahele takovou ránu.
*
*
*
Za deset dní po tomto sedl p. Heminway nedočkavě na vlak a jel domů. Na
poslední svůj dopis, v němž odjezd
z Washingtonu ženušce oznamoval ne
dostával sice odpovědi, ale netrápil se
tím příliš. Nebylo příčiny k vážnějším
obavám, myslil si.
Sedě v nádherném vozu rychlíku, vzpo
mínal na to, jak ženušku překvapí a co
jí bude vyprávěti ze života v sídelním
městě.
„Jsem věru rád, že už ta doba přišla”
řekl si. „Shledání po delší nepřítom
nosti bývá vždycky příjemné, toť zná
mo. A jaká to bude rozkoš, naslouchati
milému žvastání Mabelky— až mi bude
vyprávěti, že už zmírala nedočkavostí.
Ach! Jakž bude těšiti a radovati se, až
jí podám tuty dárky. Miluje lesklé tret
ky to dítě — a věru, za líbánků jsem
nezažil šťastnějších chvil než mne čekají
nyní, až její buclatou ručku sevru pěk
ným náramkem. Též nemálo se zara
duje nad tím, že jsem ve Washingtonu
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najal pěkný dům s nádherným nábyt
kem. NaŠe usídlení ve Washingtonu
musí býti okázalé, neboť Mabelka jest
skvost, kterýž je tu proto, aby byl obdi
vován. Na mou věru, jsem přece jen
šťastný.”
Z těchto luzných snů, z tohoto slad
kého snění probudil se až když skoro
vlak vjížděl do nádraží.
Seskočiv dolů, ohlížel se netrpělivě po
manželčině skvostném kočárku. Že mu
Mabela přijela naproti, o tom v nejmenším nepo
chyboval.
Vždyť jí te
legrafoval z
Wash ingto
nu kdy při
jede.
Však ni
koho nevi
děl a zvlá
štní pocit
zklamání
se ho zmoc
nil, když
seznal, že
Mabela ne
čeká.
„Jistě je
churava —
velmi chu
rava,” my
slil si a za
volav drožkáře nařídil
mu, aby co
nejrychleji
Jan
ho dovezl
domů.
Bylo právě sedm hodin — obyčejný
čas k večeři — když zastavil před svým
domem. „Ah, už rozumím,” namlouval
si, „Mabelka s její nevyrovnatelnou pro
zíravostí dala přednost’setkání v domác
nosti. Tím lépe. Moje ženuška rozumí
věcem jak náleží.”
Však co to? V domě nehořelo jediného
světla. Všude panoval klid a tma. Heminway musil čekati před vlastními
dveřmi.—„Kde je moje choť?” tázal se,
když mu správec přišel otevřití. Patrně
nebyl očekáván.

„Madame odjela dnes ráno,” odpově
děl správce, ukláněje se.” Odcházejíc
řekla mi, že nechala pánovi lístek na
psacím stolku. Mám rozžati plyn?”
„Nikoliv,” odvětil Heminway.
To řka, kráčel mechanicky po scho
dech nahoru do tmavého a nyní nevlíd
ného pokoje, kde dříve zažil tolik bla
hých chvil. Škrtnul sirkou a smutně
rozhlížel se kolem; zmocnil se ho pocit,
jaký obyčejně míváme, navrátivše se
z pohřbu drahé nám osoby. První věc,
kterou uzřel, byl lí
stek Mahe
ly psaný
t rh anou a
nečit elnou
rukou.
S ustrnu
tím četl ta
to slova:
„S bohem
můj choti.
Vrať přilo
žené majetnici, která
ztratila.
Mabela.'1

Smysly
ho přechá
zely, bylo
mu, jako
by dostal
náhlou rá
nu do čela.
Tyto dvě
Švec.
řádky rost
ly před je
ho zrakoma jako nějaké hrozné zjevení,
jsouce brzy krvavé, brzy černé. Na ce
lém těle se chvěje, uskočil do jednoho
kouta pokoje a zavřel oči, aby více ne
byl tím zjevem pronásledován. „Šílím?”
řekl si. „Mám zdravé smysly, nebo je
všechno jen ošklivý sen? Ah, toho ne
snesu!”
Zavrávoral jako opilý a málem by byA
upadl. Položil těžkou hlavu na klavír a
jal se přemýšleti.
„Co to všechno znamená? Co se při
hodilo v mé nepřítomnosti? Snad — o
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hrůza — zbláznila se Mabela, nebo se
mi stala nevěrnou? Kde naleznu klíč
k tomuto děsnému tajemství? „S bohem,
můj choti,” píše mi. „Vrať přiložené.”
Jaké přiložené? Ha, už se mi rozbřeskuje?” Heminway se vzchopil a přiskočil
k psacímu stolku. Sahaje znovu po líst
ku, uzřel bílý, tenounký šáteček, v jehož
jednom rohu byly vyšity písmeny „I. R.”
,,Ano, ano,” zvolal náhle, „tu leží příči
na odchodu Mabely. Ale jak se jí tento
šáteček dostal do rukou, komu náleží?
Kdo jest to „I. R.”?
Následující dva týdny zkoušel Hemin
way všechny cesty — veřejných pro
středků užiti se mu nechtělo, — leč mar
ně — Mabel jakoby do moře padla a
skutečně příčina jejího odchodu zůstala
jako před tím tajemstvím.
Po prázdninách vrátil se opět do
Washingtonu. Lidé, kteří ho znávali,
divili se změně, jež se s ním udála.
Kollegové tázali se, zda nestonal?
„Ano, byl jsem churav,” zněla obyčej
ně odpověď.
Nyní věnoval se s tím větší horlivostí
sněmovním pracem, aby zapomněl na
své soužení.
-v.

w

*

Přiblížily se vánoce a lna i její mile
nec pan Julius Duplex, jsouce již po
několik týdnů zasnoubeni, měli súčastniti se veliké hostiny, kterou Četní a
bohatí příbuzní na jejich počesť uspo
řádali. O novém roce bylo ustanoveno
zasnoubení oznámiti veřejnosti. Sňatek
si lna ustanovila na svatodušní svátky.
O štědrém dni roznáší se pošta toliko
jednou denně a sice z rána. A tu stalo
se, že zároveň s kávou a pečivem, při
nesen byl Ině do pokoje dopis. Vezmouc list do rukou, prohodila dívka
lhostejně: „Zase nějaká nepříjemná žá
dost’ nebo návštěva.” Otevřela obálku a
čtla — střídavě blednouc a se červenajíc
následující:
„Slečně Ině Russellové: Vidím se nu
cena sděliti Vám, že muž, který je vám ;
zasnouben, jest mým chotěm. Chcete-li
důkazy, pište do Brooklyna, N. Y., pod i
mým přijatým jménem „May Hay-ová.” i
Mé pravé jméno jest Mabel.”

Hodinu na to dostal p. Julius Duplex
takové psaní od lny, že mu rázem zašla
chuť súčastniti se obmýšlené hostiny.
Dopis byl krátký ale jadrný a zněl:
„Přeje-li si pan Duplex věděti, proč
musím zavrhnouti přátelství, které mi
až dosud předstíral, nechť se otáže Mabely. ”

Když pan Duplex přečetl tuto ukrut
nou epištolu řekl si ihned: „Tu se udála
nějaká hrozná mýlka. Však ať se ne
jmenuji Duplex, dovolím-li, aby mne
takto lna mučila.” Sednul si a napsal
zcela klidně následující:

„Mé přeukrutné Ině: Tys mým zbožíiovaným andělem, ale Mabela jest smy
šlenkou, jest to osoba mi úplně nezná
má, tvor, který snad ani nežije. Prosím
tebe, nevěříš-li slovům mým, nech ji
přijíti k sobě a, je-li to osoba živoucí, ať
sama řekne zná-li mne, či ne. Tvůj po
korný otrok,
Julius.”
„Není možno, aby Julius lhal,” řekla
si lna po obdržení tohoto dopisu, a je
to jen slušné ode mne, pozvati onu Ma
helu k sobě a dáti Júliusovi příležitost’
očistiti se. Proč bych ostatně trápila se,
nejedla, nespala a noce probděla? Uči
ním, jak žádá.”
„Ostatně se mi zdá, že kdyby Julius
byl vinnen, neodvážil by se, učiniti
schůzku s Mabelou v mé přítomnosti.
Budu jí psát, aby přišla ihned. Snad
ubožák se zamilovala do Juliusa a chce
touto cestou překaziti náš sňatek. Zdali
tomu tak, budou její záměry aspoň od
haleny.”
Nelenujíc tedy, poslala Mabele dopis,
prosíc ji, aby přišla. Vůči Juliovi zacho
vala se chladně, ani s ním nemluvíc.
Ubožák Julius visel v pavučině jako
nějaký neopatrný hmyz a očekával svůj
osud.
*
*
*
Mabel přišla.
„Jest mou povinností zachrániti tuto
nevinnou dívku,” řekla si. „Jsem ne
šťastna, ona však nesmí trpěti. Chci mu
ještě jednou pohleděti do očí a pak se
rozejdeme na vždy.”
Druhého dne ubytovala se v jednom
z předních hotelů štíhlá, hustým závo-
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jem zastřená dáma a najala si parlor a
ložnici. Sotva si odpočinula, sedla k psa
címu stolku a napsala slečně lne Russellové následující lístek:
„Slečno Russellova: — Jelikož si můj
choť přeje potkati mne ve vaší příto
mnosti, přijela jsem a psala mu a dovolíte-li, ustanovuji schůzku na sedmou
hodinu večerní. Ptejte se na paní Hayovou.”

se o sedmé hodině do Riggsova hotelu a
nechte se uvésti do parloru paní Hay
ové.”
„Konečně jsem svou choť nalezl,”
zvolal Heminway, přečta její řádky,
„ale v jakém stavu! Zbláznila se!”
Neztrativ ani okamžiku, vsedl do ob
jednané drožky a nechal jeti k hotelu
s takovým spěchem, že tam přijel před
sedmou hodinou. Nechal se uvésti kpa-

ITrantišek Skřivánek.

Hned po obdržení tohoto dopisu, ode
psala lna Duplexoví:
„Známá vám Mabela ustanovila schůz
ku na sedmou hodinu večerní v hotelu
„Riggs” a záleží-li vám na objasnění
věci, dostavte se a tažte se po jménu
„paní Hayové.”
Mabela pak poslala panu Heminwayovi vyzvání, jež znělo následovně:
„Anto jest vaším přáním setkati se
s Mabelou u přítomnosti lny dostavte

ní Hayové. Když se dvéře otevřely,
spatřil svou ztracenou Mabelu, bledou,
vyhublou, se zapadlýma očima — patrně
nemocnou. Vrhl se před ní na kolena a
žebronil ji o jediné slovíčko.
„Má drahá, nešťastná Mabelo, pověz
mi přece, co tato celá hra znamená?”
Mabela sebou ani nepohnula, oči její
byly suché. Jeho vášnivou prosbu od
byla těmito chladnými slovy:
„Račte sečkat až přijde lna.”
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„lna!” zasténal on, vzchopiv se —
„vždycky jen lna! Kdo jest tato lna?”
V témž okamžiku ozval se lehký šu
stot šatů, dvéře se otevřely a štíhlá,
bledá, vznešená a ušlechtilá dáma vešla
do pokoje.
Mabel povstala.
„Jmenuji se Mabel.”
„Mé jméno jest lna,” odpověděla ci
zinka.
Mezi tím co dámy jedna druhou s údi
vem pozorovaly, vešel elegantní pán Ju
lius Duplex.
Oba muži pohlédali na sevnejvyšším
úžasu a takořka bleskurychle každý po
chopil, že se tu stala žalostná mýlka.
Heminway byl na vlas podoben panu
Duplexoví — hlas, způsoby, pohyby,
růst, výraz tváře — to vše bylo totožné.
Mabela štkajíc, padla do náruče své
ho chotě.
lna vztáhla své ruce k Juliovi a nejlí
beznějším způsobem prohodila:

„Odpusť, miluji tě dosud.”
A Julius, pochopiv vážnosť a vzneše
nosť okamžiku, přitiskl ji k srdci na dů
kaz, že odpouští.
„Na mou česť,” prohodil žertovně
Duplex, „ten pán je mi opravdu podo
ben. Ino, nepouštěj už mne, než se opět
smícháme dohromady.”
Pánové pohlíželi na sebe a smáli se;
pak si podali ruce a opět se smáli.
„Kdo je kdo?” tázal se Frank. „Díky,
že jsem se opět našel.”
Mabela, která střídavě plakala a smá
la se, podala Ině dopis Elly Layové,
jenž situaci teprvé náležitě objasnil.
*
*
*
Za několik týdnů po této události od
býval se ve Washingtonu hlučný sňatek,
při němž Julius Duplex ihned odvezl si
do New Yorku svou mladou choť, aby
prý se nebezpečná mýlka neopakovala
ještě jednou.

ODPLATA.<
i.
Yífol, KDO někdy cestovali po dráze
Pennsylvanské, zajisté že si povši
mnuli v jiho-západní Části státu, po němž
důležitá tato železnice pojmenována,
četně středisk života a pospolité činno
sti. Jedním z těchto středisk průmyslo
vé činnosti jest Penn Glyn—pozůstáva
jící výhradně z uhlodolů, hutí a závodů
železářských, se vším nutným příslušen
stvím, vlastněných a v činnosti udržo
vaných společností známou pod jmenem
„Penn Glyn Coal and Iron Company.”
Jest to závod obrovský se svýma dvě
ma tisíci dělníky, se svými dráhami,
uhelnými doly, pecmi na kók, výhněmi
a válcovnami. Tak obrovský, že vidí-li
anarchista a nespokojenec „z řemesla”
železniční vozy a jiný majetek zname
naný začátečnými písmenami jména spo
lečnosti — P. G. C. I. C. — obyčejně

mluví o „nadýmačném monopolu” a o
„obrovské té nestvůře, kteráž zdrcuje
dělníka a zkracuje jej o jeho práva.”
Však jen zřídka kdy jest slyšeti slova
nespokojenosti ze rtů těch tisíců, jichž
chléb (po většině dobře máslem nama
zaný) jest výsledkem jejich práce, kte
réž se jim hojně a za slušnou odměnu od
velké této společnosti dostává. V pravdě
pouze jednou v dějinách tohoto závodu
slyšáno vážné reptání v Penn Glynu.
Po dvanáct roků, pouze neděle vyjí
maje, dobýváno den co den na sta tun
uhlí a dopravováno otvorem z hluboké
ho důlu na povrch zemský; po dvanáct
roků cestující pohlíželi z oken železnič
ních vozů na tajuplné světlo vycházející
z padesáti pecí kokových; po dvanáct
roků noc činěna skoro stejně jasnou jako
den žhavou září unikající z obrovských
výhní, zatím co den co den působen ohlu
šující lomoz neustále pracujícími stroji
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a pádnými ranami mohutných kladiv
dopadajících na nesmírně velké kova
dliny.
Nadešel však den, kdy hluk a činnost
dvanácti let doznaly svého ukončení;
kdy hlomozící stroje rázem zastaveny a
kdy husté mraky dýmu, jež po tak dlou
hou dobu se valily údolím, se rozprchly;
den, kdy podivný a nevítaný klid za
vládnul nad velkým závodem „Penn
Glyn Coal and Iron Company.” Propukla
stávka dělníku.
II.
Byla to první opravdová nesnáz mezi
společností a jejími lidmi. Starý pan
Lauderdale, předseda a obchodní správ
ce společnosti dosud byl s to urovnati
všechny obtíže s dělnictvem spůsobem,
jenž uspokojil zaměstnance a zaměstna
vatelům ku cti sloužil. Však déle jed
noho roku působil jiný vliv na Lauderdale-a. Jsa již slušně stár a přemáhán
povinnostmi svého úřadu, přijal za soukromného tajemníka a jak se říká za
„svou pravou ruku,” svého synovce
Waltera Searle-a.
Lauderdale byl starým mládencem i
předsevzal si učiniti Waltera svým dě
dicem a poněvadž převážná část’ jeho
jmění byla uložena v závodu „Penn
Glyn Company,” chtěl Searle-ovi poskyt
nout! příležitost k nabytí nějaké zkuše
nosti v spravování oněch zájmů, jež by
se dříve neb později staly jeho vlast
ními.
Hned v počátku můžeme říci, že Walter Searle, ačkoliv mladý, byl špatným
mužem — sobeckým mužem. V pravdě
veškerá jeho špatnost mohla býti stopo
vána k naprosté jeho sobeckosti; aby
posloužil svému vlastnímu zájmu, byl
by se snížil ku všemu, zatím co soucit
mu byl pocitem nadobro cizím.
Nynější nedorozumění bylo takové, že
krátká, přátelská rozmluva mezi před
sedou Lauderdalem a výborem dělníků
lehce by se byla zažehnala.
Však „Ne,” řekl Searle svému strýci,
„nepovoluj jim ani o vlas; vše šlo po je
jich tak dlouho, že opravdu již nevědí,
kdy míti dost. Nech mne promluviti
s nimi. Já jim povím, kdo spravuje ten

to závod a nebude-li se jim náš spůsob
líbiti, nechť si jdou jinam aneb zůstanou
zde a zkusí, je-li hlad firmou, pro níž jest
lépe pracovati, než pro Penn Glyn Com
pany.”
Za takových okolností nelze se diviti
tomu, že dělníci od srdce nenáviděli
Waltera Searle-a.

III.
V pohodlném pokoji, dobře výbavě- .
ném —nejen nábytkem, ale hojným vý
běrem knih a několika pěknými obrazy,
seděl muž, jenž v pravdě byl mužem:
Pavel Dayton.
Dayton byl superintendentem uhlodolu „Penn Glyn Company” a zatím co
mu pan Lauderdale a řiditelé neobmezeně důvěřovali, těšil se úctě i důvěře
nejen uhlokopů, ale i všech ostatních
zaměstnanců penn-glynských.
Jednou udála se strž vyšších vrstev
v odlehlé čáoti důlu. Jeden za druhým
dělníci spěchali z důlu, uby unikli dal
šímu nebezpečí. Když čten seznam uhlo
kopů, volal Pavel Dayton:
„Kdo se pohřešuje?”
„Nikdo kromě malého Karlíka Rowe-a
— ubohého hocha,” odvětil dílovedoucí
jedné tlupy, starý to uhlokop domovem
z Yorkshire-u v Anglii.
Karlík byl hoch ne celých patnácti let.
„Well,” pravil Pavel Dayton, „Karlík
Rowe jest tak dobrý jako kterýkoliv jiný
muž neb hoch v okolí tohoto důlu a
Karlíka musíme dostati živého, je-li to
vůbec ještě možno. Podívám se dolů,
hoši; kdo půjdete se mnou?”
A šest osmahlých mužů pod vůdcov
stvím Pavla Daytona spustilo se dolů a
od té doby nikdy nezapomenuli, jak su
perintendent pracoval po celý onen den
a noc — nezapomenuli nikdy, jak byl
vesel, pracuje před nimi motykou a lo
patou po devátenáct hodin, dokud ne
byla ssutinami proklestěna cesta.
A malý Karlík rovněž nikdy nezapo
menul, kdo to byl, jenž se první k němu
dostal a laskavě promluviv:
„Pojď,
můj hochu!” nesl jej důlem a otvorem
nahoru a kdo jej posléze uložil na po
stel v domku vdovy Rowe-ovv.
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Něco podobného by však nebylo po
sloužilo Searle-ově sobecké ctižádosti.
Po kolik měsíců snažil se získati si pří
chylnosti slečny Warnerovy, nedodělal
se však dosud úspěchu; viděl jen, že
jeho soupeř—a to soupeř, jenž byl oby
čejným zřízencem společnosti — stále
více a více získává v úctě a vážnosti
mladé dámy.
Proto si pan Searle přál — a bylo-li
to možno, chtěl tak učiniti — aby se
zbavil svého strýce i Pavla najednou.
Domníval se, že bude-li jeden odstraněn
a druhý zneuctěn, snadno se stane pá
nem závodu penn-glynského a Liliany
Warnerovy zároveň. A tak nechal svůj
sobecký, ďábelský mozek pracovati.
V jedno odpoledne, kdy si Walter
Searle vyjel koňmo, setkal se s hochem
— s Karlíkem Rowe-em, jemuž přibyly
dva palce na výšce a dva roky na stáří
Co Pavla překvapovalo, byla okolnost, od té doby, co Pavel Dayton zachránil
že slovo „zítra" bylo napsáno přes ně jeho život. Mladík nesl v ruce lístek.
jaké jiné slovo, jež bylo vymazáno. Po Searle hádal a hádal dobře od koho
zoruje bedlivě dotyčné místo, přesvěd lístek pochází a komu svědčí.
Tak naskytla se mu příležitost zaháčil se, že prvotním slovem bylo „dnes
večer." Proč asi změnila pisatelka svůj jiti zločinění. „Rowe,” pravil, „právě
úmysl? Čekal na tento lístek od neděle; jsem jel pro tebe. Chci vysiati mladíka,
toto byla středa; žádal zda-li by si mohl jemuž bych mohl důvěřovati, do Pittsve středu přijití pro odpověď na důle burgu. Pospíšíš-li si, můžeš zastihnouti
žitou otázku. Proč byl nyní odložen na vlak, jenž odjíždí o 3. hodině a navrátiti
se před půlnocí.”
čtvrtek?
Vida, že mladík váhá, pokračoval:
„Nepochybně,” řekl si posléze, „nepo
„Nemusíš se ničeho obávati; dělníci
chybně měla Lilian dobré své příčiny
ku odložení mé návštěvy na zítřek. My nebudou míti ničeho proti tomu, vykoslím, že musím čekati. Nevěděl jsem náš-li takovou posýlku a mimo to může
nikdy, že k mým chybám náleží i netr nám to přispěti ku vyrovnání nedorozu
mění se stávkáři. Já se postarám o to,
pělivost.”
aby lístek, kterýž ti byl svěřen, byl do
Pavel Dayton miloval Lilian Warnerručen.”
ovu — a Walter Searle ji miloval také.
S nevalnou ochotou mladík mu vydal
lístek, přijal návod Searle-ův a odešel.
IV.
Walter Searle pospíšil do své souWalter Searle byl ctižádostivým a byl kromné písárny, zavřel dvéře na klíč a
též zamilován. Velkou hybnou silou jeho pilně se zabýval gumou vymazovací,
ctižádosti bylo jeho vlastní já; zřídlem jakož i perem a inkoustem.
jeho lásky bylo rovněž jeho sobectví.
Nyní pochopí čtenáři vymazání jed
Skoro uplynul měsíc a hlad ještě ne noho slova v lístku slečny Warnerovy
dohnal dělníky ku přijmutí jeho podmí Pavlu Daytonovi svědčícím a nahražení
nek a ku práci. Stávkáři ztráceli svou ho slovem jiným. Pero a inkoust slou
mzdu, avšak i společnost ztrácela denně žily pak Searle-ovy k napsání listu, kte
velký obnos peněz a předseda Lauder rýž Dayton obdržel za hodinu po dodání
dale počal mluviti o nutnosti dohodnutí. 1 změněného lístku. Psaní znělo takto:

Pavel Dayton nebyl příliš často vidin
v chrámě, kde Walter Searle, obyčejně
obcházel s talíři na vybírání příspěvků,
však „hoši” v Penn Glyn přece jen se
domnívali, že Pavel jest slušně dobrý
křesťan, což bylo více než mohli říci o
panu Searle-ovi. Možná, že měli na pa
měti jej, jenž byl zakladatelem křesťan
ství a jenž při jisté příležitosti shrnul
desatero přikázání ve dvě prostá přiká
zání, z nichž jedno zní: „Miluj svého
bližního jako sebe samého.”
Bylo to záhy z večera. Stávka trvala
již tři neb čtyry týdny. Na psacím stol
ku ležel vkusně psaný lístek. Pavel četl
ho několikráte, dosud však se ním za
býval. Nebylo v něm mnoho. Pouze
toto:
„Středa.
Pavle! Chci Vás viděti zítra o 8. ho
dině.
Liliana Warnerova.”
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„Středa.
Pavel Dayt'on, Esq.
Milý pane! Vy znáte cestu do knihov
ny v domě páně Lauderdale-ově. Pro
kážete mi tu laskavost a přijdete tam
dnes o io. hodině večerní? Nebudu-li
v čas na místě, vyčkejte mého příchodu.
Očekávám důležité zprávy z Pittsburgu
a chci s Vámi o nich promluviti. Ve-

Uzavíraje toto psaní, Searle zamručel
pro sebe:
„Ďas to vezmi! Podstupuji velkou
sázku! Jest to odvážná hra, musím ji
ale podniknouti, nechť vyhraji neb pro
hraji — i myslím, že vyhraji.”
Vyňav ze šuplíku na klíč zavřeného
dvě bambitky, jednu maličkou, kteráž
tiše natáhnouti se dala a druhou obyčej-

JTr. Strachovský (Sixda.)

jděte jen přímo do knihovny, naleznete
dveře neuzamčené.
Poněvadž nechci o záležitosti této
mluviti s mým strýcem, dokud jsem se
neporadil s Vámi, neřeknu nikomu v
domě, že Vás dnešního večera očeká
vám. Proto nebuďte překvapen, nebudeli v knihovně hořeti světlo.
Váš oddaný
Walter Searle.”

nou bambitku soustavy Coltovy, ale
stejně velkého jícnu jako první a s vyry
tými na rukojeti písmenami „P. D.”,
opustil písárnu.
V.

„Podivné to psaní,” prohodil Pavel
Dayton, přečta dopis Searle-ův, „a po
divný muž, jenž to psal. Nikdy jsem
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jej neměl v lásce a nikdy nebudu. Co
však na tom: Rád učiním vše, čím by
tato stávka ku konci přivedena býti mo
hla. Půjdu a vyslechnu co mi má ku
sdělení.”
Hle, na muže, jenž hrál o tak velkou
sázku, Walter Searle zacházel se svými
kartami velmi nedbale!

VI.
Velké osvětlené hodiny nad písárnami
Penn Glyn Coal and Iron Company uka
zovaly deset minut po desáté hodině
večerní, když šerif a lékař jeden uvědo
mění, že předseda Lauderdale buď již
jest mrtev aneb umírá.
Oba pospíšili do residence pana Lauderdale-a, provázeni jsouce některými
dělníky, kteří stáli v sousedství závodu.
U vchodu do domu stál Walter Searle.
Když byl uvedl lékaře do pokoje strý
cova, vrátil se do chodby domové a pro
mluvil k několika dělníkům zde shro
mážděným.
„Muži,” pravil, „obávám se, že můj
strýc jest mrtev i není pochybnosti o
tom, že se stal obětí vraha. Myslím, že
mohu se na vás spolehnouti, že budete
úřadníkům nápomocni při hledání vi
níka.”
Úřadník a dělníci jali se prohledávati
dům a skoro první místností do, níž vešli,
byla knihovna, kdež seděl polo spě,
polo bdě — Pavel Dayton!
*
*
*
•
Searle věděl, že Dayton jest oblíbeným
mužem, domníval se však, že jeho strýc
jest ještě oblíbenějším. Věděl, že dělníci
zakládali své naděje v rychlé zažehnání
stávky na panu Lauderdale-ovi i očeká
val, že poznají-li v Daytonovi vraha za
městnavatelova, rozhorlení jejich bude
tak velké, že vzbudí nejkrutější pocity
proti Pavlovi. V mysli své skoro již si
zobrazil lynčování Pavla.
Tak dalece se však všechny jeho plá
ny zhatily. Předně shromáždil se jen
velmi malý počet dělníků okolo domu,
aby se přesvědčili co se přihodilo a za
druhé i tito stáli zde zarmouceně tiši,
když úřadník přikročil ku zatknutí Pavla
Daytona.

Co chtěl Walter Searle uvésti jako
pohnutku Daytonovu ku spáchání tako
vého zločinu, brzo se dozvíme. Prozatím
bylo jisto, že p. Lauderdale byl mrtev—
usmrcen kulí z bambitky — a Pavel
Dayton byl zatknut — pro vraždu.

VII.
Velký dav zvědavých a rozčilených
mužů a žen naplňoval soudní sin v Penn
Glyn v ono ráno, kdy Pavel Dayton
předveden soudci.
Rozumí se samo sebou že Walter
Searle skládal hlavní svědectví. Dayton
byl bezprostředně po vraždě nalezen v
knihovně domu zavražděného muže,
v chodbě nalezena jeho bambitka a
Searle vylíčil soudci přehnaným spůsobem prudkou hádku, k jakéž došlo mezi
Daytonem a zavražděným mužem u ve
čer předcházející vraždu.
Šerif ovšem potvrdil udání ohledně
nalezení bambitky a zatknutí Daytona
a klerk z úřadovny společnosti dosvěd
čil Searle-ovo udání o hádce mezi obě
ma muži vzniknuvší.
Pak dovoleno Pavlu Daytonovi mluviti ve svůj prospěch.
Připustil, že došlo mezi ním a zavraž
děným předsedou k malému sporu vzhle
dem k navrhovanému urovnání stávky,
však nebyl to žádný prudký spor, a on i
p. Lauderdale rozešli se jako nejlepší
přátelé. Pavel také tvrdil, že bambitka,
kteráž byla znamenána začátečními pís
menami jeho jména, byla starou a že
z ní nemohlo býti vystřeleno, poněvadž
již po mnoho let nebyla k žádné potřebě.
Jak mohla býti vzata z jeho pokoje, ne
byl s to pověděti.
Na to podal soudnímu písaři dvě psa
ní, jež soudce dal čisti. My již známe
obsah těchto listů. Jeden sám sebou se
vysvětloval a Pavel upozornil soudce
na změněné slovo v lístku slečny Warnerovy.
Nyní prosila dáma jedna, byla to Lilian Warnerova, aby byla vzata pod pří
sahu. Pravila: „Vaše ctihodnosti, já
právě přemítala o tom, zdali bych mohla
aneb spíše měla říci něco, co by snad
mohlo pomoci mému příteli, panu Day
tonovi. Chci říci tolik: Pan Searle mne
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zadal, abych se zaň provdala a já jej za
mítla. Pan Dayton rovněž mne žádal o
mou ruku a já se rozhodla dáti mu tako
vou odpověď, jaké si mohl přáti, v týž
večer, v kterýž se hrozná ta událost
sběhla. Proto myslím, že svědectví pana
Searle-a jest předpojaté. Povážlivost
této žaloby musí býti mou omluvou, že
jsem tolik pověděla. Po tom, co jsem
řekla, mohu dodati více. V mém lístku
panu Daytonovi svědčícím psala jsem:
„Chci vás viděti dnešního večera. Možná,
že vaše ctihodnost bude moci zjistiti,
kdo změnil slova ta ve slovo „zítra” a
proč změna ta byla učiněna.”
„Kdo nesl lístek?” tázal se soudce.
„Hoch jeden, Karlík Rowe.”
Slečna Warnerova zase zaujala své
místo.
Karel Rowe nalezen a vyvolán za
svědka. Vypravoval, jak mu byl svěřen
lístek pro pana Daytona a jak se setkal
s panem Searle-em, jenž jej na rýchlo
poslal do Pittsburgu, slíbiv mu dříve,
že se postará o bezpečné dodání lístku
panu Daytonovi.
Rozechvění posluchačů přítomných
v soudní síni bylo nyní značné a dostou
pilo svého vrchole, když viděli, že soud
ce tiše uděluje zřízenci šerifovu nějaký
rozkaz. Od ucha k uchu šepotáno, že
Searle bude zatknut a soudce opravdu
udělil rozkaz v ten smysl.
Zatím vyslýchán jiný svědek—mladík,
jenž obdržel od Searle-a lístek slečny
Warnerovy, aby ho dodal Pavlu Dayto
novi a prvé než byl hotov se svým svě
dectvím, vrátil se šerifův zřízenec s
bambitkou tiše se natahující, kterouž
nalezl v jednom šupleti v ložnici pana
Searle-a.
Obě bambitky položeny podle sebe.
Ona, jež nalezena v pokoji Searle-ově,
jevila známky nedávného použití. Pavlo
va bambitka osvědčila se býti, jak byl
řekl, úplně nepoužitelnou jako zbraň.
Tím bylo všechno svědectví skonče
no. Šerifův zřízenec, jenž odešel zatknouti Searle-a, vrátil se nyní do soud
ní síně se sdělením, že hledaný muž
nemůže býti nalezen.
Soud byl odložen, nestalo se tak však

dříve než Pavel propuštěn na svobodua
na Searle-a vydán zatykač.
*
*
*
Dělníci byli nyní strašlivě rozechvěni;
cítili jednak radost nad tím, že muž, jejž
všeobecně milovali, očištěn, jednak ho
řeli touhou, aby se mohli vymstíti na
Searle-ovi.
Stmívalo se a tlupa čtyřiceti neb pa
desáti mužů a mladíků, kteří dlouhou
stávkou všech ohledů byvše sproštěni a
trpkou nenávisť pociťujíce vůči tomu,
jenž stávku zavinil, vydali se na cestu,
aby jej nalezli.

VIII.
Jak jsme již pravili: Uváží-li se, o jak
vysokou sázku Searle hrál, zacházel se
svými kartami velmi nedbale. Lze to
snad vysvětliti tím, že jeho záměry byly
divoké a na spěch pojaté a snad i slepo
tou jeho sobecké ctižádosti v jednom
směru a jeho nenávistí k soku chované
v druhém.
Když slyšel čisti známá nám dvě psa
ní v soudní síni, počal se domnívati, že
asi ztratí svou hruispílalsi bláznů. Tiše
vykradl se ze soudní síně a odebral se
do písárny. Zde vzal všechny peníze a
cenné papíry, jež mohl sebrati a právě
se měl k odchodu, když tu viděl přichá
zet! šerifova zřízence.
Dříve byl poslal pod nějakou zámin
kou svého těsnopisce někam jinam i na
lézal ,se sám v písárně. Z počátku
domníval se, že jest ztracen, pojednou
ale, ohlednuv se okolo sebe, viděl otev
řené dveře obrovské, železné pokladny.
Rychle vstoupil do pokladny a zavřel
za sebou dveře. Pokladna měla kombi
nační zámek a když dveře byly zavřenv, nikdo bez přesvědčení se nevěděl,
jsou-li uzamčeny na zámek čili ne.
Jak Searle očekával, zřízenec šerifův
nezkoušel dveře pokladny—nepochybně
ani nepomyslil, že by se člověk mohl
ukrýti v takovém místě.
Searle však si umínil, že poskytne
, úřadníku dosti času a ačkoliv opravdo
vě již potřeboval čerstvého vzduchu,
setrval ve svém úkrytu.
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Těsnopisec se vrátil a nespatřiv niko 1 hromadilo dříví a třísky na hranice ve
ho v písárně, chystal se odejiti domů. dvou neb třech částích budovy a látky
Jak bývalo jeho zvykem, poslední věcí, ty učiněny zápalnějšími tím, že polity
již učinil, bylo, že nechal kombinační petrolejem. Za deset minut byla písárna
zámek zapadnouti a Searle byl nyní „Penn Glyn Iron and Coal Company”
v pokladně uzavřen.
zahalena v jediný plamen.
*
*
. *
*
*

*

Byla značná tma, když dav rozzuře
ných dělníků, hledajících Searle-a, při
razil ku písárně.
Vyrazili dveře a
prohledávali místnost. Jeden z mužů
nalezl Searle-ův klobouk a svrchník —
tytéž, jež mladý muž měl na sobě, když
ráno byl v soudní síni — však Searle-a
nebylo lze nalézti. Hněv mužů vzrůstal
u vědomí, že nemohou se zmocniti své
oběti.
„Ďas jej vezmi,” pravil jeden, „on
musí zde někde vězeti!”
„Ohyzdná ta krysa snad zalezla do
nějaké díry,” dodal jiný.
„Zkusme to s malým ohněm a vypal
me jej” zvolal třetí.
Hlučivý ten dav byl massou, do níž
bylo nebezpečno uvrhnouti sebe nepatr
nější jiskřičku. Sotva že poslední tato
slova pronešena, již několikero rukou

V druhý den ráno otevřena knihvedoucím pokladna a první, na čem zraky
jeho utkvěly, byla mrtvola Waltera
Searle-a v pravém toho slova smyslu
uškvařená. Zda-li se zadusil, aneb za
živa uškvařil, nemohlo nikdy zjištěno
býti. V Penn Glyn se soudí, že byl
uškvařen a každý ze starších dělníků
vám může vyprávěti příběh o „Searleovi, vrahovi, jenž se uškvařil v po
kladně.”
*
*
*

Tak se skončila jediná stávka, kteráž
vůbec kdy v Penn Glyn propukla.
Přijdete-li někdy do onoho údolí a
chtěli-li byste se seznámit s naším příte
lem Pavlem Daytonem (a jeho půvabnou
ženuškou), jen seskočte s vlaku na sta
nici Penn Glyn a tažte se po po správci
celého závodu.

.SqTFiAŠLxlVÁ HONBA.
DLE VYPRAVOVÁNÍ STROJVŮDCOVA PRO KALENDÁŘ „AMERIKÁN“ ZPRACOVAL S. PRAVDA.

^5/ N ĚKTERÝCH státech Unie, zvlá-

ště v jižních a jiho-západních,
potřebuje se odsouzených zločincův k
veřejným pracem aneb bývají tito pro
najímáni podnikatelům, již upotřebují
trestníky ke stavbám stok, železnic a
vůbec ke všem podnikům, jež vyžadují
množství pracujících rukou. Tento sy
stém má sice mnohé přednosti, leč i
mnohé zlé stránky a hlavně ty, že tretrestanci vzdor přísně a neúnavně bdí
cím strážcům častěji pokouší se útěkem
vyrvati se z rukou spravedlnosti.

Rozmlouvaje jednou se šedým stroj
vůdcem železniční lokomotivy o nebez
pečích, jímž takový stále vystaven jest,
vyprávěl mi týž úchvatný, s tímto sy
stémem vězeňské práce úzce souvisící
příběh, kterýž si čtenářstvu kalendáře
dovoluji podati. Strojvůdce pravil asi:
„Nejnebezpečnější jízdu v svém životě
konal jsem jednou po Blue Ridge na
západní linii Karolíny dolů. Dráha kři
žuje zde přes řetěz hor,· stoupajíc asi
200 stop na americkou míli. Celé dlouhé
stoupání na Ridge (hřeben hory) nahoru
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vine se podél dolních pahorků v jednu níkův stál ještě na hlavní linii a lidé zde
poměrně krátkou spirální linii a přichází zaměstnaní pilně házeli nahromaděnou
v různě vysoké poloze, nežli dostihuje měkkou hlínu lopatami do průseku šik
hřebene, třikráte na jedno a to samé mo v úbočí hor vylomeného.
místo zpět.
Strojvůdce stavebního vlaku, nevím
Na blízku vrchole hory nalézá se po z jaké příčiny, opustil na několik minut
věstná blátivá rozsedlina, kteráž všem svůj stroj a jeden z trestancův v nestře
železničním inženýrům způsobila tako ženém okamžiku vyzvednul spojovací
vých starostí. Na tomto místě, patrně řetěz za tendrem.
tlakem obou postranních vrstev, vytla
Topič nalézal se venku u cylindru a
čována jest zcela měkká hlína, která roz mazal lůžka olejem. Použiv této vhod
lévá se po kolejích, tak že zde musí stále né okolnosti, skočil zločinec z druhé
býti četa
strany na
dělníků
stroj a
aniž by
po ruce,
to někdo
aby trať
udržovala
ze stráž
v pořád
cův aneb
ku.
z perso
K tomu
nálu vla
to účelu
ku spozo
najala
roval, vý
správa
zved n u 1
dráhy jed
páku, kte
noho času
ráž uzaví
tlupu od
rá parní
ventil a v
souzenců.
Já jezdil
tom oka
mžiku již
tenkráte š
vyrazila
pomoc
ným stro
lokomoti
jem, jenž
va prudce
sloužil za
v před, a
přípřež
hnána ryvlakům
ch 1os t í
do tohoto
plné páry
letěla té
vrchu je
měř po
doucím a
František Fišer.
dopraviv
kolej ich.
Topič
ranní ná
kladní vlak na hřeben hory, zajel jsem vykřiknul zděšením, což bylo důka
se svým strojem na postranní koleje zem, že se něco neobyčejného přiho
v oné nebezpečné roklině, abych se vy dilo. Strážcové se vzpamatovali a ry
hnul dopolednímu rychlovlaku, který jel chlostí blesku uchopivše své pušky
vysílali kule za uprchlíkem. Ty však
do Ashville.
Z tohoto vysokého bodu naskytovala přišly pozdě. Zločinec ukryl se opatrně
se mi dalekosáhlá vyhlídka přes nižší za železnou stěnou tendrů a kule odrá
část’ pohoří a již pozoroval jsem ve vzdá žely se od ní jako hrách od hladké stě
lenosti sloup kouře vycházející z loko ny. A kdyby konečně byly zasáhly svůj
motivy rychlovlaku, kteráž pomalu jela cíl a odvážného zločince usmrtily, tu by
na první předhoří a blížila se spirále tím nebezpečí také nebylo odstraněno,
neboť lokomotiva byla v plném letu a
hlavního hřbetu hor.
Stavební vlak se svým oddělením děl supíc řítila se naproti blížíčímu se rychlo-
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vlaku. Patrně hodlal uprchlík v bezpeč
né vzdálenosti sestoupiti a uprchnouti.
Těžká lokomotiva stavebního vlaku,
kdyby nebyla v čas zastavena, musila
do rychlovlaku vraziti takovou silou,
jako kule vystřelená z děla.
Personál vlaku a strážci stáli zde jako
ochromeni a zírali strnule za ujíždějícím
strojem.
Co mohli také počíti?
Tu projela mi hlavou myšlénka jako
blesk, zdali bych nemohl svým strojem
uprchlíka dohoniti a nebezpečí tím od
vrátit.
To byla jediná možnost, cestující ry
chlovlaku od strašlivého neštěstí srážky
zachrániti, kteráž by byla musila mít
nevyhnutelně za následek zřícení se ce
lého vlaku do prohlubně několik set
stop hluboké, a jakkoli prostředek tento
zdál se šíleným, přec muselo ho v tomto
okamžiku nebezpečí použito být.
„Položte výhybku,” zvolal jsem ze
všech sil a vpustil jsem něco páry do
lokomotivy.
Když tato popojela poněkud v před,
tu vyskočil jeden ze strážcův na plat
formu a můj topič stál již připraven u
brzdy.
V tomto okamžiku nalézali jsme se na
průjízdní trati sklánějící se dolů a od
jížděli jsme plnou parou za uprchlíkem.
Stroj stavebního vlaku byl ovšem ve
liký kus před námi, ale byl těžší a kromě
toho lokomotiva má měla větší hnací
kola. Jen tato poslední okolnost udržo
vala moji naději, že se mi podaří zločin
ce dohoniti, ačkoliv za jisté jsem to
považovati nemohl. Jest to vždy velice
nebezpečné stroj hnáti po svahu plnou
parou, zde však záviselo všecko od prv
ních několika minut i rozkázal jsem
topiči, aby veškerý olej a všechnu zá
sobu zapalovačů uhlí vhodil do ohně,
bych docílil největšího vývinu parní síly.
V průběhu půl minuty jeli jsme rych
lostí šedesáti mil za hodinu.
Výběžky skal a horní vrstvy po stra
nách, letěly kolem nás jako dlouhé šedé
linie a stromy po úbočích rostoucí zdály
se splývati v jednu zelenou massu.
Instinktivně uzavřel jsem nyní parní
závěr, neboť žádná lokomotiva nebyla

by mohla po takovém svahu jeti plnou
parou aniž by se vyšinula, a zvláště když
před námi ležel ostrý záhyb. Jako ble
skem objeli jsme ostrý skalní roh a hned
na to v dálce před námi uzřeli jsme
druhý stroj sprchajícím zločincem. Na
děje má rostla, neboť vzdálenost’ mezi
oběma lokomotivami stále se menšila.
Zdali podaří se mi zločince dostihnout]
v čas, ta myšlénka vířila mi nyní hlavou,
neboť rychlovlak mohl 5, nanejvýš jen
ještě 6 mil od nás vzdálen býti.
Když uprchlík zpozoroval, že jsme
mu v patách, tu opatrně vyhlížel za stě
nou tendru, kde nalezl by vhodné místo
k seskočení s lokomotivy; ale tato pá
dila v před s tak strašlivou rychlostí, že
se zločinec patrně obával skoku se odvážiti.
„Namiřte pušku na něj a vyzvete ho
aby zastavil,” obrátil jsem se ke strážci,
týž však při naší pekelné jízdě ztratil
zbraň svoji na uhelném voze a křečovitě
držel se v smrtelné úzkosti své oběma
rukama u stěny tendru.
Můj topič Henry byl tehdy ještě chla
pec, ale odvážný to chlapík; jemu ode
vzdal jsem další řízení lokomotivy a
skočiv k uhelnému vozu uchopil jsem
sám pušku strážcovu.
Bleskurychle seskočil jsem na stupátko, namířil na zločince a velel mu, aby
obrátil páku. Týž neporozuměv mi pa
trně. anebo jsa snad i děsnou rychlostí
jízdy ulekán — zkrátka při shlédnutí
napřažené zbraně skočil okamžitě s ten
dru a řítil se do prohlubně. Když stroj
náš letěl kolem tohoto místa, tu zahledl
jsem ho, jak v klubko svinuto naráží
tělo jeho o výběžky skal, zanechávajíc
za sebou krvavou stopu.
Lokomotiva stavebního vlaku jela
nyní sama v před i zbylo mi jen jediné,
abych sám ji zadržel, bude-li to ještě
možné.
Stroj můj stále ale pomalu se jí blížil
a já rychlost’ jeho nemohl zvýšiti, neboť
hrozilo mi nebezpečí výbuchu. Bohužel
nemohl jsem určití v jaké asi vzdáleno
sti od nás rychlovlak se nalézal. Točíce
se krátkými záhyby při této divoké jíz
dě, byl stroj náš zmítán se strany na
stranu a každým okamžikem jsem se
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obával, že týž vyšine se z kolejí a sřítí
se do prohlubně vedle nás zející. Loko
motivě mé hrozilo nebezpečí mnohem
větší, neboť měla vysoká kola, kdežto
lokomotiva stavebního vlaku před námi
jedoucí nemohla se, majíc kola nízká —
tak snadno s kolejí vyšinouti, ač v tomto
okamžiku by to bývalo pravým štěstím.
Musel jsem ji proto dohoniti stůj co
stůj, jinak by byli cestující rychlovlaku
ztraceni bývali. Stále dával jsem vý
stražné signály parní píšťalou v naději,
že strojvůdce rychlovlaku tyto slyší, ale
povážlivé bylo, že nemohl blížící se ne
bezpečí pro ostré záhyby uzříti a že
snad pro hlučení a lomoz vlastního vla
ku výstražné signály mé vůbec neuslyší.
„Stlačte páku ještě o kousek, Henry”,
zvolal jsem na topiče, neboť viděl jsem,
že nanejvýš ještě v i-J minutě musilo se
státi, co jsem nejvýš ještě učiniti mohl.
Ve své zoufalosti uzavřel jsem také, že
nebude-li jiné pomoci — srážkou vyšinu
letící přede mnou lokomotivu s kolejí.
Stroj můj sotva dotýkal se ještě kolej
nic, když pod zvětšeným tlakem páry
pádil ku předu. Nyní nalézali jsme se
ještě asi 30 kroků za lokomotivou sta
vebního vlaku a mohli jsme tuto v půl
minutě dostihnouti, jestli stroj náš zůstal
sám na kolejích. Na tomto místě vypí
nala se na jedné straně strmá skalní
stěna, na druhé zela temná, několik set
stop hluboká propast’. Při pohledu do
této strašlivé prohlubně zdálo se mi, že
letíme již jen vzduchem.
Mezitím vylezl jsem na jeden z před
ních puffru, maje v úmyslu skočiti od
tud na tendr druhého stroje až nalezati
se budeme u něj tak blízko.
Delší vyčkávání zdálo se mi nemož
ným, neboť již domníval jsem se, že
slyším před sebou temné dunění rychlo
vlaku.

Odměřiv vzdálenost mého stroje od
stavební lokomotivy, napnul jsem každý
sval a odvážil se ke skoku na život a na
smrt. Ruce mé zachytily se na štěstí
stěny tendrů prchajícího stroje a v oka
mžiku na to přelezl jsem tuto a octnul
se na uhelném vozu.
Ovšem kdyby byly obě lokomotivy
nejely nyní se stejnou rychlostí, pak by
to bylo nebylo možným.
Opravdu byl to skok, na nějž celý můj
život nezapomenu. Nešlo tu však jedině
o život můj, ale o život několika set ce
stujících v rychlovlaku. Jak se mi po
dařil, to do dnes nevím. Jen o půl stopy
větší vzdálenost, a já byl bych se sřítil
dolů na koleje a zde byl svým vlastním
strojem rozdrcen na kousky.
Nyní však nesměl jsem váhati, aby
stroje se nesrazily. Nebezpečí pro rychlo
vlak rostlo každou sekundou.
V okamžiku přeskočil jsem zásobu
uhlí, zvednul parní závěr, zatáhnul brz
du tendru a otevřel pískový rozsypač.
Henry mezitím učinil na naší lokomo
tivě to samé.
Hoj, jak to praskalo v cylindrech a
jak jiskry sršíce létaly zpod kol, když
daná protipára jejich pohyb zadržela.
Sotva jsme oba stroje takto zadržely,
tu již objevil se rychlovlak za nejbližším
záhybem. Kdyby se mi nebylo podařilo
právě v tomto okamžiku uprchlý stroj
zastaviti, pak byl rychlovlak ztracen.
Při značném stoupání tratě nebylo
nyní obtížno rychlovlak zastaviti.
Za půl minuty k vysvětlení potřebné
jely všechny tři lokomotivy klidně zase
nahoru. Rozčilením nemohl jsem promluviti ani slova,
Mrtvola trestancova byla nalezena u
úpatí skály, několik set stop pod želez
niční tratí. Byla tak strašlivě zohavena,
že by ji byl nikdo nebyl poznal, nebýt na
ní cáry pruhovaných vězeňských šatů.
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EDEME-LI po železné dráze od Par
dubic k České Třebové, zajisté utkví
oko naše na rozkošném údolí, v němž
rozkladá se přívětivé městečko Ch.,
honosící se novým nádherným nádražím,
a velikou továrnou, v níž panuje čilý
život. Vysoké komíny, v nichž to celé
dni sálá, vysýlají husté kotouče dýmu a
kouře k blankytu, jenž skví se azurem
nad údolím. Lem modrých lesů a borů
věnčí smavou krajinu, v níž jako ve ška
tulce bělají se vísky a osamotnělé dvory.
Dotud vlak nás unášel denním jasem,
avšak jakmile po malé zastávce na ná• draží se rozjel znovu, zmizí lesk slunce
a v okamžiku obklopuje nás temnota ka
takomb.
Avšak po chvilce vyletí vlak z tunelu
a zahřmí železnými kolejemi na mostě, a
uhání střelhbitě dále, jako by byl tomu
rád, že se sprostil tísnících a tmavých
kleneb.
Dříve jeli jsme vlnitou krajinou, nyní
však rázem vše se mění. Vysoké, strmé
skály vroubí kotlinu, jíž tiše šumí Orlice,
podle níž trať železniční jako dva železné
pasy mizí ve dlouhém záhybu.
Úzké ono údolí, jež spíše trhlině se
podobá, povstalo zajisté vulkanickým
převratem v dávnověkosti, a táhne se od
města Ch. až k Hrádku, hadovitě se
vinouc.
Krásný pohled na vysoké skály strmící
do výše závratné, z nichž mnohé o samo
tě stojí, jako ty tovární komíny ve městě,
jest uchvacující.
Toho času, v němž naše povídka začí
ná, ocelové koleje neobemykaly kypré
pažity a pastviny v Pelynách, jakž lid
kotlinu Orlice jmenuje; hukot páry a
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klapot železničních vozů herozlélial se
tichým jindy údolím, jen splavy blíz
kých starých mlýnů šuměly svou jedno
tvárnou píseň luznou nocí, jakoby pěly
dušičkám pohřební píseň, jež držel vod
ník v hluboké tůni, dle pradávné pověsti,
v zajetí.
-x-

v?

-x-

Byla neděle. Ve městě zvonili na
velkou.
Zvony na Cli—ské věži se rozhlaholily
a jasný zvuk jejich odrážeje se o skály
blízkých Pelyň, zalehl až k nedalekým
zříceninám hradu Mostku, a objav já
savě vysoké zdi a cimbuří, tratil se v
tmavých hvozdech, jak tichá hudba.
Sváteční klid rozhostil se nad městem
i krajinou. —
Pod zvonicí, na níž hučel zvon sv.
Václava, stáli dva již starší občané v
důležitém jakémsi hovoru. Slunce ne
milosrdně pražilo na kameně dláždění a
na bílé zdi špitální nebylo lze pohlédnouti, jak se skvěly.
„Dnes to myslí sluníčko do opravdy,”
ozval se jeden z nich, stíraje si pot s če
la. „Pojďme do stínu.11
Šli.
„Jářku, Doubravo!11 pravil starší z
obou, jehož oholená tvář dobrácky se
usmívala, a přišedivělé oči, nad nimiž se
klenulo hnědě bílé obočí, hleděly přívě
tivě do světa, „jářku, nemyslíte, že by
již byl čas, aby se ty naše děti, hehehe—
tentoc — jak povídám, vzali? Moje Liduška má sto chutí skočit do manželské
ho stavu s Prokopem, a nechala by se
s ním třeba zítra před oltářem spřáhnout.
Holka, jak víte, bez pomoci k vám do
domu nepřijde, vždyť je z “forácké”
rodiny a pracovitá je též — jak povídám
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ne, co? Můj Jan má rád vaši Helu a tomu, vždyť moje nebožka si mne vzala
tu by mohly být — tentononc — tuplo též co chudého řemeslníka, a byla se
vané ohlášky—hehehe! Ne,*co?” doložil mnou šťastna. Znal jste ji, Kozino!”
a usmívaje se, tahal Doubravu za knof
„Nu, když jinak nebude, musíme se
lík, jakž bylo jeho obyčejem.
vůli milostpánaProkopa podrobit,” smál
Doubrava, statný padesátník příjem se Kozina, ,,a počkat, až to naň “sedne”.
ného obličeje, v němž se ale zračila pev Co jsem—tentononc—chtěl říci, kmotře,
ná povaha, klepnul holí o vyleštěné víte-li pak, proč poslední dobou potlou
“Hašky”, jakž říkali vysokým botám a kají se v městě a okolí “inšiníři” a zabý
pravil hlasem, v němž se zračila rozšaf- vají se jakýmsi vyměřováním. Jsou již
u Platiny a jeden z nich se včera ubyto
nost:
,,Co se Helenky týče, vím že se s va val v panském domě, a ještě téhož večera
ším Janem mají-rádi, a já milerád dám si prohlížel pelyňský kopec, jako by v
svého po
něm chtěl
žehnání k
hledati po
svazku, je
klady něja
muž 8 á m
ké. . Měřil
přeji, ale
vše jakým
stran Pro
si sklíčkem
kopa nemo
vypadalo to
hu se vyslojako perviti. Máť
špekt a slu
ten hoch
ha jeho ne
vůli svou a
stačil běhat
nerad bych
n ah o ru a
dolů. Snad
mu v tomto
nejdůleži
to nebude,
tějším kro
pánbůh s
ku života
námi ten
snad porou
tononc, něčet a rozka
j a k ý špezovat chtěl.
lioun? Bůh
Víte, že
ví,co to vše
bych vaši
má zname
Lidunku
nat?”
Při těch
rád uvítal,
slovech vy
co snachu
táhl ze šo
ve své m
su dlouhé
domě, ale
Prokop ne
ho modré
ho kabátu
má na že
objemnou,
nění ještě
František Hlavín.
kulatou san
ani pomy
šlení, j a k
. dávku a ote
se mi posledně při sušení sena přiznal, vřel ji, podávaje sousedu šfiupec, při
Lidunku prý ctí a váží si jí a líbí se mu čemž sám si notnou porci vonného rappé
nejlépe ze všech děvčat městských, avšak vecpal do zarudlého nosu. ,,Ah..ší!”
k ženění že má času prý dost. Doposud starý Doubrava si odlehčil, až mu v zá
prý u něho srdce nepromluvilo, a ostatně dech prasklo.
„Spehoun!” pravil, utíraje si zaslzené
že on i vaše dcera jsou mladí a mohou
rok i déle čekat, aby užili zlaté svobody. oči modrým šátkem, ,,kde pak by se tu
Jakmile však Prokop bude chtít, promě vzal! Vojna nebude, leda někde vNetánit svůj mládenecký stav, bude hledět liji, ale u nás, kam pak?”
,,K čemu ale to vyměřování?” začal
by za manželku pojal vaši Udušku.
zase
Kozina, ,,dlouho-li tomu, co zde
Ostatně, jak pravím, srdci těžko porou
čet a přivede-li mi do domu dívku třeba byli “inšiníři” z Pardubic a změřili nám
jen chudou, ale hodnou, nebudu proti naše “grunty” důkladně.”
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„A o tom voni ještě nevědí, pane Kozino?” ozval se za ním tenounký hlásek,
a z pozadí věže vynořila se malounká po
stavička dohazovače a “pulbíra”, pana
Floriana Příhody, živoucích to novin
malého města nad Orlicí.
Sluha toho
pana “inšiníra”, jenž bytuje v panském
domě se mi svěřil, že kolem Ch. půjde
železnice, Čili “ajznbón”, jakž správně se
ta věc jmenuje. Vypravoval mi, že u
Pardubic je na sta Taliánů, již pracují
na železnici. U Brna je to samé a ty dvě
dráhy se mají setkat u pelyfíského kopce,
kdež prý prokopají tunel, a za rok prý
tady máme “štací” i s mašinou.”
,, Jděte, vy tlachale!” smál se Kozina,
„nedělejte si z nás, poctivých měšťanů,
blázny, a k tomu před velkou u chrámu
páně. Kudy by tady ten “ajznbón” tá
hli, vždyť naše městečko není o moc
lepší, než kterákoliv vesnice u Pardubic.
Půjde-li kudy, tedy ji povedou k Lito
myšli a dále k Svitavům a ne oklikou
přes pelyíiské skály.”
,, Ať jsem drajcen, pane radní,” dušo
val se Příhoda, ,.mluvím svátou pravdu.
Vždyť to sám pan “išenír” povídal, nu a
ten to musí přece vědět. Ostatně mělo
by naše město jen z toho výhodu. Přišlo
by sem více cizinců z Vídně a Prahy a
nechali by zde nějaké prachy občas,
kdežto nyní mimo formana, není-li tu ná
hodou Jeho knížecí jasnost, nezavadí ani
koza!”
„Výhodu, povídáte, Příhodo?” rozčer
til se Kozina, ,,rád bych věděl, k čemu
nám železnice třeba; vždyť máme dobré
silnice jako mlat, na nichž se to těžkými
povozy jen hemží. Formani oživují den
co den naše město a přiváží zboží i pe
níze, kdežto takový novověký drak po
letí kolem a neupustí ani trojníku. Jděte
mi s železnicí do horoucí skály, já o ní
nechci slyšet; co bych si počal s mou
hospodou formankou, až by více vozkové
nejezdili? Mohl bych ji zavřít a začít
zase své staré řemeslo a do toho se mi
více nechce.”
,,Pánům je na světě vše možno,”
vmísil se do řeči Doubrava, ,,budou-li
chtít vést železnou dráhu kolem našeho
města, nespravíme nic, i kdybychom se
na hlavu stavěli. Povedou-li koleje přes
mé pole, budu hledět jim je dobře pro
dat, jiného se v té věci nedá učinit.
Protož, milý příteli, jen chladně, hlavou
zeď neprorazíme a kdo ví, nebude-li to

k něčemu dobrému.—Hle, tamhle kráčí
Prokop s Helenkou a Janem a ubírají
se do kostela; myslím, že na nás již je
také čas, už zvoní po druhé.”
Obrátil se a zvolna ubíral se ku dveřím
chrámovým; za ním Kozina kroutě hla
vou. U dveří setkali se s Prokopem,
synem Doubravy, hezkým statným mla
díkem, jenž oba měšťany uctivě pozdra
vil. Vstoupili do chrámu.
Příhoda za nimi chvíli hleděl, škodo
libě vse usmívaje.
„.Železnice ti není po chuti, Kozino,
viď!” bručel polohlasitě pro sebe. „Ti
pánové tvé formance udělají brzo “garaus”, potom to kyselé pivo můžeš vypít
sám, již jsi mi ani na dluh nechtěl dát,
ač mě častokráte prahlo v hrdle jako v
peci. Nyní vše pojede po nové železnici
a ty s tvou rátejnou se můžeš nechat jít
vycpat. Doskočím na Bůžek s tou novi
nou a potěším hostinského· Itimbabu,
jenž má dopal na formanského Kozinu.
,,Ajznbón a štace”!” Otočil se na pod
patku a vesloval k nedalekému hostinci
na Růžku, jehož majitel měl na forman
ku “dopal”.

Příhoda měl pravdu. Po několika
dnech jeli vyměřovat pelyfiský vrch a
starý Kozina přesvědčil se, že měl doha
zovač přec jen “reclit”, jak říkával. In
ženýr ho těšil, že formanku nemusí za
vřít a že prodá ještě mnoho pečeně a
piva, než zavře oči. Tím se staroch tro
chu upokojil a jeho kulatá tvář skvěla se
mu úsměvem, jako kdy jindy. —
Uplynul rok od té doby, kdy měl Pří
lioda “recht” a již okolí městečka se změ
nilo. Vysoké náspy jako žluté čáry,
táhly se směrem k východu, na nichž
železná trať mizela v nedokončeném
tunelu. Neúhledná lokomotiva a za ní
řada nízkých vozů na písek, projížděla
se po nových zarezavělých kolejích, a
občas rozlehlo se pronikavé písknutí
vzduchem.
Na vozícli stáli muži i ženy opálených
tváří, smělého pohledu a černých vlasů
a očí. Mezi jízdou živě rozkládali rukama
ale jakmile vlak stanul, seskákali a jali
se shazováti křemel a kamení. Za ne
dlouho byla šutrovka “prázdna”.
Parní píšťala se ozvala a dělníci vylezli
na vozy zpět, kdežto vlak se hnul zpět
k tunelu, by znovu se nakládalo.
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„Maladetto!" zavzněl hněvivý hlas,
na jednom z vozů a štíhlá, vysoká posta
va snědého Vlacha přistoupila k jedno
mu z pracovníků, jenž mrzutě podepřen
o Jopatu, hleděl do, kraje a k zeleným
vrchům.
,,Rocco!" mluvil mladý Vlach dále,
,,co se děje s Mariettou, ze nechce přijí
mat návštěvy mé, a proč se mi vyhýbá,
chci-li navštívit tvou “osterii”, v níž
nám ubožákům prodáváš špatnou pálen
ku a ještě špatnější kořalku. Dříve ráda
naslouchala zvukům mé mandolíny, a
ač jiné přízně jsem od ní neobdržel, do
mníval jsem se, že dobudu si její lásky.
Však po nějaký čas, kde může, skrývá
se přede mnou; vždyť jsem přec nejšvar
nější hoch v celém “campu'1; tolik musíš
doznat i ty. Pohrdá snad láskou mou.
Anebo zahleděla se snad do očí některé
mu z oněch českých nemotorů, ona —
Italka?”
„Corpo di bacco!” zvolal Rocco, silný
zavalitý muž, jiskrného oka, v,, co žvastáš
o Italce? Matka její byla Češkou, nej
krásnějším děvčetem, jaké jsem kdy spa
třil. Zamilovala si mne, chudého Benát
čana. když nalézal jsem se nemocen v
jedné vesničce v Podkrkonoší, a pojala
mne za manžela. Proč by tedy dcera
moje, v jejíž žilách proudí krev česká,
nemohla si zamilovat některého z těch
švarných hochů zdejších, již navštěvují
moji kantínu.' O, Santo Marco! jeden
každý z těchto mladíků, v jichž prsou
bije srdce vřelé, jest mi milejší, nežli
ty, Lacerto, s falešným srdcem. Myslíš!”
mluvil rychle dále a hlas jeho mísil se v
klapot kol a oddychování lokomotivy,
,,že jsem nevinnou moji holubici střežil
a vychoval proto, by lecjaký vlašský
ostříž ji uchvátil? Matka její na smrtel
ném loži mne prosila, bych bděl nad ní
a choval ji jak drahokam a zřítelnici oka
svého, a nyní bych měl svěřit sladké
dítě mé prohnanému záletníku rázu tvé
ho, jenž zkazil tolik nadějných mladých
květů, a zničil blaho tak mnohé dívky
nevinné. — Ne, ne, Lacerto, ty jsi ten
poslední, jemuž bych svěřil poklad tak
vzácný — mou Mariettu. Znám tě a vím,
že lpí krev na rukou tvých. Neopovažuj
se přiblížit k nevinnému děcku, to ti po
vídám já, Rocco. Basta!” dodal a oko
jeho zaplálo děsným žárem. Mávnul
rukou jako na znamení, že nepřeje si
další rozmluvy.

Lacerto hleděl na okamžik na otce
Marietty;pak vydral se mu z hrdla hvíz
davý tón, a přes rty mu to zasyklo jak
hadu:
„Ó, fiol ďun cane! Rocco víš, že se
jmenuji Lacerta (ještěrka), jejíž uštknutí
jest smrtelné. Santo Sebastiano, opováží-li se některý z těch českých medvě
dů pozvednout oči své k Mariettě, tu—”
při těch slovech vytáhl ostrou dýku ze
zánadří s lesklou čepelí, ,,—žihadlo mé,
jež nikdy nechybí, jistě zasáhne nenávi
děného soka. Hahaha!”
„Hm — mají pevné oprátky na vrahy,
jakýms ty!” odvětil Rocco chladně a
s opovržením se od něho odvrátil.
,, Ostatně, já budu bdít a benátský můj
nůž též nechybí.”
,,Uvidíme!” zachechtal se mladý Ital
jedovatě a skočil s nízké káry vlaku.
U domku podnikatele staveb zazvonili
na znamení, že denní práce dokonána.
Lid pracující sebral své náčiní a ubíral
se rozličnými stranami k svým domo
vům.
Ve městě na kostelní vížce, rozhoupal
se zvonek a večerní klekání rozlehlo se
krajinou. Dělníci šeptali potichu večerní
modlitbu “Anděl páně”!
Do stříbrného zvuku zvonku mísilo se
syčení páry, již rychle ucházela z kotle
lokomotivy.
*
*
*
Slunce již dávno kleslo za dvořický
les, jen rudá záplava táhla se nad obzo
rem, v níž mráčky, koupaly se jako v
v zlatém moři. Dlouhé stíny, kladly se
údolím, jako tmavé přízraky.
Hvězdy vyskočily z temnomodré oblo
hy a usmívaly se na svět a měsíc, jako
by toho stříbra měl na zbyt, poléval jim
střechy domů, a koupal kulatou tvář svou
ve vodách tiché Orlice, jež zvolna plyne
kol zámku knížat Kinských ze Vchynic
a Tetova. V rozsáhlém parku šeptaly si
stromy divné báje, o starém rodu, a sva
tojanské mušky jako jiskry míhaly se
křovinami.
Na mostě zaduněly rychlé, pádné
kročeje a hned na to vynořila se postava
muže ze ze stínu staleté lípy, jež těsně u
samého zábradlí dosud stojí, a spěchala
okolo “amthausu” vzhůru k tunelu, v
jehož poblíží nalézaly se baráky a chatr
če vlašských dělníků, mezi nimiž jeden
vyšší a rozlohou přesahoval ostatní.
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„Byla to “kantína” starého Rocca, v
níž svým sourodákům prodával polentu,
pálenku, jakož i nezbytné macaroni, kte
réž krásná Marietta tak chutně uměla
připravovat.
Mladík, byltě to Prokop, minul malou
osadu a zahnul do zámeckých “alejí”,
jež se táhnou k výšinám “chlumy” zva
né, a zastavil pod jedním stromem kroky
své a podepřev se o kmen, hleděl bystře
v tu stranu, odkud přišel.
Pojednou zavzněly stříbrné zvuky
mandolíny tichou nocí a nesly se až
k uchu nočního chodce.
Eccola gondola
tutta paga!

Jemný tenorový hlas zavzněl při zvu
ku nástroje a sladká píseň benátských
gondoliérů chvěla se večerním tichem.
Hučení nedalekého splavu vyjímalo se
jako příboj moře.
,,To je Lacerta. jenž zpěvem svým
chce omámit zbožňovanou moji Mariettu”, zašeptal mladík a utřel si rukou
spocené čelo. „Zpropadený Talián, je
mi neustále v cestě a bez něho Marietta
nemůže — ”
,,Co Marietta nemůže, mio caro?” za
šeptal milostný hlásek za ním a dvě malé,
měkké ručky položily se mu na oči.
Mladík se rychle otočil a již držel v
náručí tak rozkošné stvoření, jaké kdy
žilo v údolí Oh—ském.
Mřížovím listí a větví prodral se zvě"
davý měsíc, a ozářil na okamžik luzné to
skupení. Milostná dívka spočívala na
prsou statného mládce, a hleděla svýma
černýma očima jako noc, v rozpálenou
jeho tvář.
Sladký obličej dívky, věnčen tmavými
kadeřemi, byl krásy přímo unášející, a
korálová ústka trochu pootevřená, v níž
se perlily drobné zoubky, usmívala se
tak mile a svůdně, že se Prokopovi
z toho točila hlava. Nemoha oddolati
sladkému pokušení, tiskl ztepilou posta
vu dívčí k rozbouřeným ňadrům a vášni
vě ji zulíbal.
„Marietto, hvězdo mého žití, vonný
kvítku můj!” šeptal vroucně, líbaje jí
skráně, vlasy i oči, ,,přece jsi unikla po
tměšilému Lacertovi, jenž tě chce svůd
ným zpěvem vlákat do svých tenat.”
O bella rosa
caro fiorina!

zaznívalo z otevřených dveří kantíny
Roccovy k sluchu jejich.
..Slyšíš ty zvuky, Marietto? Nevábí
tě Lacertova mandolína v kruh tvých
rodáků?" tázal se mladík rozechvěn, hle
dě děvě v spanilý obličej.
,,Ne, drahý Prokope!” odvětilo luzné
to děcko hlasem, jež zněl v ucho milov
níka jako hudbu nebes. ,, Miluj i tě ve
světě nade všecko, a v tvé milé přítom
nosti zapomínám, odpusť, i na mého do
brého otce. Tys ují vším, celým nebem.
Jsem rozenou Češkou,” tu se vyvinula
z jeho náručí a poodstouplo od něho as
krok, tak že zřítí bylo v tom pološeru
štíhlou její postavu a vlnící se rozkošná
ňádra, ,,a tělo mé drahé matičky, již
mne prvně učila sladkým zvukům naší
mateřštiny, odpočívá v Podkrkonoší, v
posvátné půclě vlasti nás obou. Vlašsky
jsem se naučila později a tam ti mi
k srdci nepřirostli, otce jedině vyjímaje,
jehož miluji co nejlepšího svého přítele
po tobě.”
Při posledních slovech mávla útlou
rukou v tu stranu, odkudž zaznívaly
jasné a vábné tóny mandolíny. Objala
milence svého a přitulíc se k němu, váš
nivě jej zlíbala. Chvíli tak stáli v pev
ném objetí a zapomenu vše na celý svět,
žili ten okamžik jen sobě.
V “butice” rázem utichla mandolína,
a dívka vyvinouc se z náručí mladíka
ustrašeně pravila:
,,Lacerta mne zajisté pohřešil a bude
mne hledat, avšak já nechci, bys se s ním
setkal; jeť on odvážný smělec a lidský
život u něho nic neplatí. Otec můj ti
přeje, ale divokého Lacertu nenávidí, že
mne pronásleduje. — Jdi tedy, milý
Prokope, alejemi dolů, až k parku, však
drž se stínů stromů, by tě ten vlašský
zbojník neuzřel; bojím se o tvůj život,
miláčku.”
,,Bláhové děvče,” odvětil statný a sil
ný mládec s úsměvem, „tři takové Talijány vezmu si na starost a polámu jim
údy. Dobrou noc, milko má, a spi slad
ce!” a vtisknuv jí poslední políbení na
růžové rty, obrátil se k odchodu, když
v tom zavzněl hněvivý hlas za stromem.
Prokop se rychle otočil, a stál nepří
teli svému a soku tváří v tvář, jenž drže
lesknoucí se ocel v ruce, vrhnouti se chtěl
na nepřipraveného mladíka.
Marietta mžikem poznala nebezpečí,
v jakém se milenec nachází, a znajíc

povahu lstivého Itala, nemeškala a vra Lacerty. Prošel celé aleje, ale divokého
zila vší silou do Lacerty, tak, že tento Vlacha zde nebylo.
„Zajisté, že ve svém baráku chladí si
zavrávoral. Okamžiku toho použil Pro
kop, a objav Vlacha mohutnou svou paží, hlavu,” mumlal do sebe, a po marném
vyzvedl jej do výše a mrštil jím o blízký hledání odebral se též na lůžko. —
kmen takou silou, že zákeřnický padouch
Avšak Lacerta nespal.
Seděl u nově vykopané šachty nad
naraziv o kořen lípy, zůstal bez sebe na
i skalou, jež vedla s vršku kopce do tunelu
zemi ležet.
„Ten má prozatím dost!’’ pravil mla l k vůli zdravému vzduchu při práci, a
dík, nahýbaje se přes bledý obličej La V(Jraje rámě o bolavou hlavu, hleděl
certy, „a doufám než se z toho vykřesá, ztrnulým zrakem do Jemné hlubiny u
jeho nohou zející. Černé myšlénky
budeme do toho času svoji.”
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Marietta mu vše vyprávěla.
kámen, tak poletíš zítra ty — proklatý
Starý vrtěl povážlivě hlavou.
Prokopio,” šeptal, vztekem se zajíkaje.
„Corpo di bacco!” bručel, „to je oškli „Před očima té záletnice zřítíš se do
vé. Avšak bídák onen to zasloužil. Pro propasti, a ona se stane pro půl hodiny
kopa musím varovat, sice mu divoký mou, než ji docela zničím. Utrhnu květ
Lacerta vrazí as osm palců ocele do těla dříve než ji pošlu za ním do pekel.
než se naděje. Ó fiol ďun ladro, ban- Halí aha!”
ditto! Jdi na lůžko, milé dítě, již se
Volným, vrávoravým krokem ubíral
připozdilo.”
se strmou stezkou se skály dolů a zmizel
Marietta zmizela ve své světničce.
ve své chatrči.
Rocco zavřel dvéře kantiny a kráčel
*
vr
k stromořadí, chtěje se přesvědčit o stavu
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Zase byla neděle a zvonili na velkou,
jako na začátku našeho vypravování.
V zahrádce před domem bohatého Dou
bravy seděl Prokop na lávce ve sváteč
ním obleku, a před ním stála boubelatá
Helenka, roztomilá sestra jeho, podáva
jíc mu jakýsi zapečetěný lístek, jenž prý
jí dnes ráno doručil malý táli jánský kluk
od tunelu.
Mladík jen hořel, když bral psaní
z rukou hezké dívky.
,,Prokope!” hrozila růžovým prstem
spanilá sestra jeho, „nezačínej si nic
s tou talijánskou čarodějnicí, ať nejsi ne
šťasten! Já a můj ženich Jan víme o
všem, avšak otec dosud o ničem neví, a
kdybu mu to někdo donesl, je oheň na
střeše — znáš ho! Mohla by jej snadno
ranit mrtvice. Proto všeho raději zanech — dobře ti radím.”
„Ale, Helenko, když ji tak neskonale
miluji,” odvětil jinoch s povzdechem,
,,zrovna jako ty Kozinovic Jana.”
,,To je něco jiného!” bránila se dívka,
rdíc se jako pivoňka. ,,Jan je z počest
né rodiny a otec našemu svazku přeje.
Ostatně víš, že by otec nejraději viděl,
kdybys se rozhodl pro Lidunku, která tě
miluje. Děvče je hezké, pořádné a má
též pěknou pomoc z domu.”
,,Od té doby, co jsem poznal Mariettu,
nemohu milovat jinou!” vzdychl Prokop
a svěsil hlavu. „Mne okouzlilo nevinné
a čisté t3 dítě a nebudu-li je moci přitisk
nout k svým prsoum, zemru touhou. Lidunka je hodné děvče, avšak lásky nechť
ode mne nepožaduje.”
„Ubohý Prokope!” litovalo děvče mi
lovaného bratra. , ,Ty musíš zapomenout,
otec tomu nedopustí. Do kostela nepů
jdeš, bratře? Koldínský pampáter bude
kázat a to víš, že se v tom vyzná.”
„Ne, Helenko, nepůjdu, není mi jaksi
dobře, jdi jen sama, půjdu na pože
hnání.”
„Nebudu ti překážet!” usmálo se děv
če, a slzy se jí draly do modrých očí,
„chceš být sám a ne s nepatrnou osůb·
kou. jako jsem já, viď?”
„Helenko, milá sestřičko!” zvolal Pro
kop a hlas mu dojmutím selhal.
„Nu, vždyť je dobře, já vím, že mne
máš mimo Marietty také trochu rád. Za
tím si přečti psaní, třeba se potěšíš.”
Projdouc zahrádku, brzo zmizela za
rohem.
„Šťastné děvče!” vzdychl Prokop,

„nepoznalas ani bolu ani žalu. Miluje
a jest milována s dovolením otce, kdežto
já —” Avšak musím se podívat, co mi
píše Marietta.” Rozevřel psaní.
,,Mio caro! — Dnes večer po deváté
hodině u “šachty”. Přijď! Tam nás
nebude nikdo vytrhovat.
Marietta.”
„Podivno!” mručel mladý hoch pro
sebe, „zdá se mi, jako by to nebyla ruka
její, avšak tahy jednotlivých písmen
nesou její známku. „Ah — bab! co by
to mohli» být? Nástraha? Lacerto leží
beztoho v baráku svém a nemůže se
hnout a jiného nepřítele nemám.”
Po těch slovech vstal a odebral se do
vnitř domu.
* -V. *

Na městské radnici odbila devátá ho
dina večerní a každý úhoz tetelil se
tichou tmavou nocí, mize v dali. Po
západu slunce se »potáhlo nebe mraky a
tvář měsíce neproniknutelnou rouškou,
tak že dosti velká tma snesla se nad mě
stem a okolím.
Nad tunelem plížila se příkrou stezkou
temná postava — občas se zastavila, na
slouchajíc, jako by někoho očekávala.
Dolezla tiše až k šachtě a zmizela za jed
ním z velkých balvanů, jež se již od pra
věků zde nalézají.
„Maladetto!”
Dle hlasu poznáváme Lacertu, jenž
krče se k velkému kamenu zdál se velice
unaven. Oko jeho plálo démonicky a
těžký dech zvedal mocně jeho prsa.
„Nyní, Lacerto, pozor! Hodina slad
ké pomsty nadešla. Pst!—Slyším kročeje, někdo přichází — toť on! Nemýlil
jsem se, můj lístek účinkoval. — Ha,
tamto přichází ona, již miluji a pekelným
žárem mohu shořet — po ní — po tom
krásném, bujném těle. Marietto, nyní
jsi má! Již vidím světlý její šat rníhati
se strání! Ó, pojď, o pojď! Ticho! Pro
kop již jest zde! Pomsta!” a prsa se mu
vzedmula očekáváním.
Zatím došel Prokop, neb on to byl,
hluboké šachty a zastavil se u nízkého
balvanu, ohlížeje se kolkolem.
„Půl desáté”, mluvil sám k sobě, „a
jí zde dosud není! Ó, sladká beruško,
budu-li tě moci brzo přivinout na prsa
svá co milovanou žínku. Můj otec jest
rozšafný muž a nebude chtít státi v cestě
štěstí vlastního syna. Kde jen mešká má
drahá Marietta!”
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„Zde jest!” zavzněl ječivý hlas za bal
vanem a černá postava vyřítila se na
Prokopa.
V okamžiku byl tento na nohou.
„Ali, Lacerto, to jsi ty ničemný?!”
zvolal Prokop a hotovil se k obraně,
„ nyní vím, odkud onen falešný dopis.
Ty —” Nedomluvil.
Jako tygr vrhnul se žárlivostí aláskou
ztřeštěný Ital na Prokopa. Dýka se
zableskla ve tmě, a rána mířená k srdci
sjela po rameni a vjela hluboko doň.
V nejbližším okamžiku objaly jej silné
paže Lacerty, a vlekly k propasti. Vida
jistou smrt před sebou, mladík, jenž měl
sílu obrovskou, ač krváceje z hluboké
rány, vzepjal se vší silou a vyrval se zá
keřnému vrahu a uchopiv jej v zápěstí,
smýkl jím, seč mu poslední síly stačily,
k šachtě.
Lacerta, ztrativ rovnováhu, a nemoha
se více na příkrém svahu udržeti, zašer
moval povětřím a zřítil se do závratné
hlubiny s děsným, kosti pronikajícím
výkřikem.
Temný pád jen oznamoval, kdy lstivý
Lacerto doletěl dna. .
Prokop vysílen ztrátou krve a rozči
lením, padl na pokraji šachty do mdlob.
Marietta na půl cestě slyšela výkřik,
jenž neměl do sebe nic lidského a do
mnívajíc se, že to Prokop, letěla, nedba
jíc ostrých kamenů, k propasti.
Přibyla právě v tom okamžiku, kdy
milenec její klesl do mdlob.
,,Mrtev!” zalkalasrdcervoucún hlasem
a vrhla se na nehybné tělo milence. Položíc ruku k jeho prsouin, ucítila slabý
tlukot srdce. „Žije!” zajásala a vezmouc
Prokopa do náručí, táhla jej celou silou,
již jí dodávala láska i zoufalství za blíz
ký balvan. Uložíc jej jak možno bylo,
vyskočila a se zvoláním: „Nyní k otci!”
ubíhala po strmé stráni dolů a za hodinu
na to odpočíval Prokop ve světničce
Marietty.
Zavolán lékař M., jenž vyšetřiv ránu,
pravil:
„Kaněný zůstane zde tak dlouho, do
kud já uznám za dobré, anebo až se
uzdraví.”
„Doma by měl ale, pane doktore,
lepší pohodlí než zde,” namítal Dou
brava.
„Hnete-li jím, nestojím za jeho život!”
rozhodné pravil lékař. „Zde v této svět
ničce se musí uzdravit, a v sličné Mari-

ettě, již znám co dívku srdce zlatého,
najde nej lepší ošetřovatelku. Viďte,
Márinko!” a kol rtů mu zahrál milý
úsměv. —
Ti doktoři vědí o všem.
„Budeme se tedy střídat, pravil otec
Doubrava, „mám jen toho a chci jej
opatrovat dnem i nocí.”
*
*
*
Po šest neděl blouznil Prokop v ho
rečce, volaje nejsladšími jmény svou
Mariettu.
Starý Doubrava dozvěděl se vše a co
nevěděl, pověděla mu Helenka, jeho
dcera.
Podíval-li se na sličnou ošetřovatelku,
jak něžně se stará o Prokopa i o něj, tu
se mu zarosil zrak a přivinuv Mariettu
k srdci, pravil:
„Až se Prokop uzdraví, staneš se mou
dcerou.”
A když mu nastávající nevěsta jako
důkaz lásky k otci vtiskla upřímné polí
bení na svadlá ústa, tu točil se s ním
svět jako s Pr?kopem a říkával:
„To se tomu klukovi nedivím, že se
mu zatočila hlava —”
Starý Kocco dal dceři plných patnáct
tisíc, jež uschránil za ta léta na rozlič
ných železnicích. S Doubravou byli
nej lepší přátelé.
Hned druhého dne po katastrofě u
šachty, našli roztříštěnou mrtvolu La
certy na hromadě kamení. Dýku dosud
držel v sevřené pěsti. Pochovali ho až
u hřbitovní zdi na “Skalách”
*

-V.

*

Ľ oltáře Ch—ského chrámu páně, jenž
zasvěcen je sv. Františku Xaveriovi,
odbývaly se dva sňatky najednou.
Mladý Doubrava s Mariettou a Jan
Kozina s Helenkou. Liduška byla za ‘
družičku.
„Vidíte, kmotře— tentononc— ne
mělo to být—jak povídám,” přál veselý
Kozina, „mě se to capartě samotnému
líbí, ač bych byl raději na jejím místě
viděl Lidunku. No, tak je to takyrecht!
Ne, co?”
A bylo to “reclit”!
Doubrava žil šťastně se svou Mariettou
a starý Kocco, houpaje vnuky na kole
nou, učil je Lacertově písni:
Eccola gondola
t utt a paga!

obbázsh:
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ZE SKUTEČNÉHO ŽIVOTA VYBRAL A SEPSAL HUGO CIIOTEK.

ÚTULNÉ kuchyňce nájemního
domku v ulici *** vesele projháněla se mladá žena a hopkujíc a pozpěvujíc chystala—
jak podle vůně již bylo možno souditi—
chutnou večeři. Za včas odběhla od
kamen do vzdálenější ložnice, by do
hlédla na malé, as pět měsíců staré robátko, první to ovoce její lásky manžel
ské, vidouc ale, že robátko spokojeně
spí, uspokojena vrátila se zpět a znovu
pozpěvujíc, dbala toho, by se pokrmy
nepřipálily.
Vesele jako ona sama vypadalo to v
celém bytu mladého strojníka Antonína
Kamenskýho. Kuchyň byla čista, jako
pokoj ozdobný, plechové a měděné ná
dobí stkvělo se stříbrem a zlatém a všude
spatřovati lze vkus jako — inu jaký spa
tříme skorém všude, kde vládne neúnav
ná, pracovitá a čistá ruka Češky poněkud
vzdělané. Věru, v ohledu tom můžeme
býti pyšni na ženy a dívky naše, neboť
ony jsou skvosty, jakými málokterý jiný
národ pochlubiti se může. Jsouť ony
věrny a vytrvaly ve všem, v lásce i v
práci a veselá mysl jejich, vřelost jich
srdce, šlechetnomyslnost jich ducha, vro
zený jim dobrý vkus a tak jsou ti skřít
kové, kteří oblažují tak mnohou domác
nost a rozsévají štěstí, blaho a spokoje
nost v rodině. — Slunce chýlilo se již
k západu a hodiny odbíjely šestou.
„Již šest hodin!” zvolala mladá žena.
„Spěš, Andulko, spěš, ať jsi hotová, až

tvůj dobrý, hodný Toník přijde z práce.
Byla by to hanba, aby, jsa hladov, musel
čekati na večeři. To se ještě nestalo a
také nesmí státi se ani dnes—” a s dvoj
násobnou rychlostí dala se do práce.
Přitlačila stůl do prostřed jídelny, pro
střela čistým ubrusem, připravila talíře,
lžíce, nože a vidličky — vše to vykonala
tak rychle a s takovým půvabem, s po
hyby tak lehkými a graciosními, že mno
há tanečnice mohla jí lehkost a půvab
ten svěží a přirozený záviděti.
„Tak! Nyní může ten milý, dobrý
„tyran” přijití!” zvolala vesele, starost
livě přehlížejíc pokrytý stůl a pak hrnéčky
a pánve na kamnech. „Však bude tu co
nevidět. Jeť čtyřicet minut přes šest a
------ áh — opravdu! Tu je! Musím ho
trochu poškádlit!” Spěšně veběhla do
malé komůrky pro špinavé prádlo, staré
šatstvo atd. a tu se schovala.
Dole, na úpatí schodů zavzněl v tom
také jasný a zvučný mužský hlas:
,,Má tys láska jediná
Andulko ty předrahá” —

— pár skoků jen, dveře se rozlétnou a
do kuchyně vrazí mladý muž v pracov
ním, avšak nanejvýše čistém obleku,
s tváří zardělou a s obličejem štěstím zářičím.

,,Tak tu jsem zase mezi vámi, mojí
drazí, na dvanáct hodin opět zcela váš,
zcela — ale Andulko, diblíku, kde ]si?—
Kde vězíš, ty čtverácko? Jen počkej,
však já tě najdu! Potom ale se těš, ty
čtveračko! Růžová ústa tvoje zaplatí
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mně hledání nejméně padesáti hubička
mi!” —
Kdo hledá, najde — zejména to, co
rádo vyhledati se dá a proto za krátko
vynášel si silný Toník milou Anničku
svoji z komůrky, tiskna jí na růžové rty
na sta polibků. V jizbě otočil se s lehoun
kým břemenem svým několikráte do
kola, potom postavil sladkou žínku svoji
na zem.
„Máš dost?” tázal se ve smíchu.
„I nemám!” zněla odpověď blažené

hodině na lenošku, vzal do ruky „Svor
nost” a jal se na hlas předčítati události
denní, úvahy a články. Román přečtla
si Annička vždy sama, neboť Toník toho
druhu čtení nebyl velkým milovníkem,
zajímaje se více pro politiku, poměry
dělnické, nové vynálezy a pak denní
události.
„Nepůjdeš podívati se dnes večer ně
kam do společnosti?” tázala se mladá
žena.
„Jsem ti nepohodlným doma, anebo

Jan Kronlílr.

ženy, která znovu mileného muže objala jsem té již omrzel?” v odvetu tázal se
mladý muž, hledě podezřivě na ženu.
a zlíbala.
,,A co dělá náš andílek, naše Annyn- „A ty zlomyslný!” hněvá se tu Annynka.
„Jak jen můžeš něčeho podobného se
ka?” vzpomíná muž.
„Pojď, milý, já tě k ní dovedu,” s dornýšleti! Já myslela jen, že po celo
ochotou doporučuje se šťastná žena a denním dření by ti hodinka zábavy ne
nad kolébkou spícího andílka dlí mlado- byla na škodu. Také třeba vyhnouti se
manžele v slastném, blaženém objetí.
lidským klepům. Bývalí přátele tvoji,
Po večeři, k níž láskyplné škádlení s nimiž stýkal jsi se dříve každodenně,
tvořilo největší část koření, zasedli mla- řeknou, že jsi pod pantoflem, budou se ti
do-manžel é ku obvyklé, každovečerní posmívat — a to já bych nerada.”
„práci”, Toník zapálil dýmku, lelilsipo„Nelam si tím svou malou hlavinku,”
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smál se mladý muž. „Po celodenním
dření nejlépe slouží odpočinek v kruhu
domácím a co se zábavy týče, tu mám jí
doma více nežli v hospodě. ., Svornost”
podá mi hojnost látky o všem co chci
věděti a ty, s veselou myslí svojí, svým
bystrým rozumem a svojí něhou stokráte
vynahradíš mně společnost, v níž bez
toho neslyšeti jen sprostotu a frivolnost.
Chci-li piti, doskočím si naproti pro
kvartík. Je to předně lacinější, a za
druhé mohu požitek ten sdíleti s tebou.
A co se týče klepů, -jichž se tak bojíš —
ty nevezmu si ani do paty, neřku-li do
hlavy. Řádný muž mně to za zlé míti
nebude a z pobudů a nočních tuláků málo
sobě dělám. IT tebe jsem až dosud blažen
a šťasten — proč vyhledával bych tedy
veselost a blaho jinde? Proč? —”
,,O ty dobrý, dobrý muži! Jak jsem
šťastna, že ti postačím, že mohu tebe
spokojeným učiniti. Věř, že přičiním se
ze všech sil, abys byl takým i pro budou
cnost.”
,, Věřím ti, věřím, milá ty má!” pravil
muž vřele tiskna žínku svoji k prsoum a
posadiv si ji pak na klín, pokračoval:
„Hleď, bude-li nám štěstí příznivo tak
dále, jako nyní, zakoupíme sobě lot.
V opička a Kubín mají právě nyní něko
lik pěkných a laciných ku prodeji. Pak
bydleli bysme ve svém vlastním a já
neměl bych do práce tak daleko.”
,, Ah, to bylo by krásné!” jásala mladá
žena.
„Ano, a za nějaký půl roku nebo rok
povýším na dílovedoucího v naší továrně.
Potom přikoupíme ještě pár lotů, posta
víme si pěkný třípatrový dům a budeme
úplne nezávislými.”
„Ó, kéž bys se neklamal a nás místo
štěstí nestihla netušená rána nějaká,”
jakoby v neblahé předtuše prohodila
Anna.
„Nestihne, milá ty má, nestihne. Já
budu pracovat v továrně, ty zase doma a
tak musíme štěstěnu připoutati k sobě.”

Taková byla domácnost našich mla
dých manželů v druhém roce jich se za
snoubeni. Dlela tu láska a domovem
byly tu štěstí a spokojenost. Avšak prá
vě takováto utěšená, krásná a souladná
domácnost je—jak lid obecný tak trefně
se vyjadřuje — čertu trnem v oku i pře
mýšlí proto, jak by ji zkazil, zničil a do

šťastné,blažené domácnosti zašil zárodky
neštěstí a zkázy. Zde neskrýval se sice
za obligátní starou jedibabu, která jedo
vatým jazykem svým rušila by mír a
shodu v domácnosti, aniž za mladou,
hezkou koketu, která, připou tajíc muže
k sobě, nešťastnou by učinila mladou
jeho ženu, nýbrž ďábel ten schoval se za
mladíky, za přátele toho, jehož domác
nost zničiti chtěl. Anton Kamenský byl
povahy mužné, srdce šlechetného; byl
pracovitý, střídmý a následkem toho
spořivý, (ačkoli nebyl „škrobem”, nýbrž
za svobodna rád „se nechal vidět”) vů
bec těšil se mnohým výtečným vlastno
stem, kterýmiž nad spoludruhy svými
vynikal. Vádou mu bylo, že bvl až příliš
citlivým, až příliš nedůtklivým a pak až
chorobně nedůvěřivým. Byla li jeden
kráte nedůvěra jeho vzbuzena, nesnadno,
ba nemožno bylo ji zvrátiti, neboť ona
stala se takřka jeho fixní ideou. Vzdor
těmto jinak nepatrným, avšak za jistých
okolností dalekosáhlým vadám byl An
tonín u spoludruhů svých velice náviděn
a tito těžce nesli toho, že po svatbě on se
jich pojednou stranil, ano, zcela od nich
se odtrhl. Z počátku vinu toho přikládali
mladé ženě, která hned v prvních dnech
dala bujnému oři řádnou uzdu a vzala si
ho pod pantofel, z nahodilých setkání
ale vyzvěděli od něho, že tomu tak není,
ano naopak, že žena Často vybízela jej
do společnosti bývalých kamarádů.
,,Moudrá to žena,” říkávali si a jeden
z nich, Mrkoslav Kazimír, obyčejně do
dal: „ale on je notný osel!”
„Musíme ho jednou dostat mezi sebe
pro celý večer,” pravil jednoho dne po
sledně jmenovaný, „a stropit si s ním
žert nějaký, nějak ho z jeho letargického
spánku, kterýž nazývá štěstím domácím,
vyburcovat. — Což abysme mu dali tak
trochu znát, že „jeho stará” ráda si „za
šilhá” za někým jiným, nebo že tam ve
dne, když on je v práci, někdo na zálety
chodí? Co tomu říkáte?”
„Pro bůh, jen to ne,” zvolal jeden ze
společnosti, zblednuv na smrt. „Znáte
jeho v ohledu tom výstřední povahu a
jsem jist, že by podobný „žert” měl za
následek hrozné, neskonalé neštěstí.”
„Paprlapap,” posměšně zvolal Kazi
mír, „kdo pak bude hned mluvit o ne
štěstí. Vždyť podobných žertů provádí
se denně na sta a nikdo na ně ještě ne
umřel.”
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,,To se neví,” stál na svém jeho pro
tivník, „ já jsem si toho jist, aspoň cho
vám ten pocit, že podobné nevčasné —
ať nevyjádřím se ostřeji, žerty již mnoho
nešťastných manželství zavinily a smutek
zanesly tam, kde dříve panovalo veselí a
blaho. Již ta okolnost, že tím uvádí se
ctnost a počestnost řádné ženy v pochyb
nost, je na nejvýše nemravná, zlomyslná
a tudiž trestuhodná. Cesť ženy nemá bytí
dotknuta ani nej jemnějším žertem, ani
v žertu nemá vyslovena býti pochybnost
o věrnosti ženy co manželky. Podobná
pochybnost jednou — a třeba v žertu —
vyslovená je jako jiskra vržená ve stoh
suché slámy. Vzplane a — velký zhoub
ný požár je tu. Haste ho potom!”
,,IIů! hů! brrr! — On z nás nadělá
hnedle zločinců, a vše to k vůli nepatrné
mu žertu," hněval se Kazimír.
,, Ano, vy jste žert ten nazval pravým
jménem. Je to zločin a nic více nebo
méně,” pravil vážně šlechetný zastan
ce žen. „Já alespoň s takovýmto žertem
nechci míti nic společného a proto po
roučím se vám co nejuctivěji, pánové!”
Po těch slovech chopil se klobouku a
následován mnohými z přátelského kru
hu, odcházel k domovu------- — — —

Manželům Kamenským uplynulo opět
několik týdnů blaha neskaleného. Po
měr jednoho k druhému nezměnil se
v ničem, ano, stával se, možno-li ještě
srdečnější, vřelejší, upřímnější a něžnější.
Jeden žil pro druhého, jeden k vůli dru
hému a oba společně pro své malé robátko.
Tak nadejel den narozenin Antonína
Kamenskýho. Den ten slavíval Antonín
již za svobodna a od té doby, co se ože
nil, stal se mu milým svátkem již proto,
že z ruky milené žínky své obdržel, třeba
skrovňoučký, tož přece velice milý dárek.
V továrně rádi dali mu pro ten den do
volenou, ano, řiditelové neopomenuli mu
blahopřáti a jej taktéž podarovati.
Tak byl den ten pro něj skutečně dnem
svátečním a on i žínka jeho těšili se na
naň po celý rok. Letos obzvláště byl jim
svátek ten dnem radosti, neboť měli tuto
s kým sdíleti. Blažená mladá matka kaž
dé chvíle vyprávěla malé Annynce, dnes
že je tatínkův svátek. Malá světobčanka
tomu nerozuměla ovšem, zasmála li se
se ale, nebo ručinkama-li zatleskala, tu
ra.ateř zajásala, domnívajíc se, že snad

rozumí tomu přec. Antonín strávil den
ten v kruhu rodinném, a teprvé večer a
to na veliký nátlak dobré své žínky vyšel
si ven mezi bývalé spoludruhy. Příchod
jeho vzbudil pravou bouři jásotu a Kazi
mír měl se k němu s vlídností až nápad
nou. Jak to při takových příležitostech
bývá nezbytným, častovalo a pilo se
mnoho a Kazimír pouštěl volně uzdu
svým někdy až příliš nevázaným vtipům
a dvojsmyslům, jichž ostří vesměs skoro
mířeno bylo proti Antonínovi a jeho,,za
kamny sezení." Prý je pod pantoflem a
neví ani, jak hezká žínka jeho nasadila
mu na hlavu veliké parohy a jak dovede
se baviti, když on nalézá se v práci.
„Možná, že to víš a proto zanedbáváš
přátele, hledaje večer ženu,” prohodil
úsměšně. Antonín, jsa již hodně napilý,
rozhněval se velice, vrhl se na Kazimí
ra, chopil ho za hrdlo a žádal důkazů.
Potměšilec ale obrátil řeč, vymlouval se,
že to byl jen žert, že chtěl ho jen trochu
poškádlit), chtěl přesvědčili se, má-li
žínku svojí opravdu rád nade vše a tomu
podobné.
Antonín se poněkud upokojil, v srdci
jeho ale přece usadil se štír nedůvěry a
žárlivosti. Pil ještě více a stal se až roz
pustile veselým. —
Mladá žínka trpělivě čekala na návrat
mileného muže, bavíc se s malou An
ny nkou.
Když odbyla však jedenáctá a on ještě
nepřicházel, počalo ji býti smutno a
teskno. Uspala malé robátko a chopila
se novin, chtíc zahnati dlouhou chvíli.
Po dvanácté hodině z půlnoci zmocnil
se jí ale vážný nepokoj a již počala litovati, že vybízela ho do společnosti.
Srdéčko sevřelo sejí bolestí jakoby tuši
lo, že nad blahem a štěstím domácím
vznáší se bouře a že z černých mraků
její vyšlehne blesk, který dosavádní ště
stí jejich zničí jedním rázem. Bylo jí do
piáče a nevěděla proč, bylo jí tak teskno
že by byla vyběhla ven za mužem a při
vedla jej zpět do tiché, šťastné své do
mácnosti. V obavách o muže milované
ho a v neblahém tušení probděla věrná
žena noc až do třetí hodiny z rána, kdy
Antonín přišel domů ve stavu nepříčet
ném a sotva moha státi na nohou, pod
píraje se silně o rámě Kazimíra, s nímž
byl až po tu dobu hýřil a kterýž dopro
vázel jej k domovu.
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Ač takovýto příchod mužův dotekl se
jí bolestně, neměla mladá žena jediného
slova výčitky, naopak, poděkovavši klid
ně Kazimírovi za doprovod, něhy plně
uložila manžela do lůžka. Bylo to popr
vé, co byla nespokojená sama s sebou a
bolestně dojmuta nad pokleskem manže
la, těšila se však tím, že to bylo naposled.
Antonín probudil se ráno dosti pozdě
a s hlavou velice těžkou. Pátravě pohlí
žel na ženu, jakoby čekal trpkých výči
tek, avšak tato byla jako obyčejně vlídná,
láskyplná, něžná. ,,Snad je ráda tomu,
že nepřišel jsem domů,” myslel si a ještěr nedůvěry a žárlivosti počal se v srdci
jeho ozývati. Neměl ani chuti jiti do prá
ce, obávaje se, že snad za nepřítomnosti
jeho nějaký neznámý sok ženu jeho na
vštíví. Přemohl se ale a šel přeci; byl
ale nějak roztržitá práce nešla mu tak od
ruky jako jindy·. Představení přičítali to
slavení svátku, neříkali nic, ba, vysmí
vali se mu ještě, že málo vydrží. Antonín
nemohl dočkati se večera — a kamarádů.
Doma zdržel se jen přes večeři a potom,
předstíraje spolky a důležité práce ,,pro
národ”, vyhledával společnost Kazimíra,
s nímž pak až do půlnoci hýřil.
Je to podivný tah v lidské povaze a
skoro nepochopitelné, jak člověk jedním
rázem přeměniti může své city a návyky a
obratem ruky vzejiti může z lásky krutá
nenávist a opáčně, avšak je tomu sku
tečně tak a bystrý pozorovatel zříti to
může v životě lidstva všude a kdykoli.
Mladá žena náhlou tu změnu pozoro
vala s hrůzou a marně namáhala se vy
světlit si příčinu, proč že muži jejímu
zhnusil se pojednou život domácí a proč
vyhledává hlučnou společnost kamarádů
a život v hostincích.. Přeci mu v ničem
neublížila, v ničem se nezměnila, v ni
čem domácnost nezanedbávala. Bylať
vždy stejně něžnou, trpělivou a mlčenli
vou. Nezasteskla si ani slovem, jen tajně
bolu svému ulevila pláčem. Mlčení to si
ale muž její vykládal jinak. Myslel, že je
tomu ráda, že odchází z domu a jedovatá
slova Kazimíra tím hlouběji zaryla se
v duši jeho.
,,Je vinna a já jí musím při zločinu
přistihnouti.” pravil k sobě, zuby skří
paje. Zanedbával práci, stál celé půldne
na číhané a — pil. Za půl roku byl pro
puštěn z práce. Doma řekl, žc společ
nost zastavila práci, jelikož má příliš
mnoho zásob na ruce a manželé žili nyní

z hotového. Malá jejich hotovost ovšem
nevystačila na dlouho a počaly se dělati
dluhy. Mladá žena byla zoufalá. Otupělý
muž nedbal ničeho, neviděl slzy bytosti
dříve tak milované, on jen žil v myšlén
ce, že žena je mu nevěrnou, že jej pod
vádí a že jí musí v nevěře přistihnouti.
Marně prosila žena, aby vyjevil jí příči
nu tak náhlé a tak děsné proměny, mar
ně zapřísáhala jej, by alespoň k vůli
děcku, tomu milému robátku změnil
způsob svého žití a stal se tím, Čím
býval dříve, hodným manželem a lásky
plným otcem a marně ždála, by vyhledal
si opět práci a plodnou činnost. On zdál
se ke všemu necitelný, jej vedla touha
z domu a na špehy, by pozorovati mohl
práh svého domu, by spatřiti mohl, nejde-li někdo k jeho ženě.
V takovémto bědném stavu opět uply
nulo několik týdnů. Úvěr Kamenskýho
byl vyčerpán, bývalí přátelé odvrátili se
od šíleného, jeden cenný kus z domác
nosti prodával se za druhým až nebylo
co k prodání více. Do domu dříve bla
hobytem oplývajícího dostavila se bída
a — hlad.
Ku dovršení všeho onemocněla malá
Annynka povážlivě. Zoufalá matka na
kolenou prosila muže, aby přivolal léka
ře a aby zaopatřil léky, tak aby alespoň
to nemluvně bylo zachováno při životu.
Antonín slíbil, že tak učiní; vzal klobouk
a šel. Na schodech ale bručel si do vou
sů: ,,A co já se budu starat o děcko,
kdož ví, je-li moje!” Šílenost jeho, vze
šlá z utkvělé myšlénky o nevěrnosti
ženy dostoupila svého vrchole. Na místě
pro lékaře, šel do hospody a pil.
Zbědovaná, utrápená a až k zoufalství
dohnaná žena marně čekala na muže a
lékaře a k večeru odhodlala se, že sama
pomoc děcku přivolá. Byla již připrave
na k odchodu, v tom vstoupil muž a po
směšně se tázal: ,,Kam pak paničko,
tak pozdě odpoledne? Chceš bezpochyby
za milánem a mně nechat nemocné děc
ko na krku? Oho, to se ti nepodaří!”
Těžce zkoušená a hluboce uražená že
na pohlížela na muže s ustrnutím, dříve
ale, nežli mohla odpovědíti, zasáhnuta
byla kulí z revolveru a klesla na kolena.
Ještě jedna smrtící kule a nešťastná že
na pozbyla vědomí.
Za hlasitého šíleného smíchu nasadil
vrah ústí smrtící zbraně ke spánku a vq
vteřině ukončena děsná truchlohra.
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Sběhnuvší se sousedé a přivolaná po ný výsledek jich tak tragický a děsný,
licie nalezli těžce zraněnou ženu a mrtvo přece mravně zničeno bývá nimi na tisí
lu muže. O dítko postarali se sousedé — ce rodin ročně.-----Je to smutný obrázek, který jsem vám
Tak k vůli ukojení nesmyslného, ano, tuto okázal, avšak je vzatý ze života
v podobném případu zločinného žertu skutečného. Kéž by následek utkvěl
zničen blahobyt jedné rodiny, rodiny, v paměti těch, jimž počestnost ženy
která za jiných okolností mohla žiti dlou není tak svátou, jak by měla býti aktéři
ho a šťastně, a ku prospěchu svého okolí. >i způsobem podobným rádi „zažertují”.
Příští obrázek můj bude druhu poně
Zel, že podobné ,,žerty” udávají se častě
kud
veselejšího.
ji, nežli si myslíme a třeba nebyl koneč
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ný boj mezi pokročilým mladším občan
stvem a starými, zkostnatělými šosáky
Zuřivý boj.
maloměstskými.
NOHÝM milým krajanům, kteří
Předními zápasníky v tomto boji byli
tento kalendář vezmou do ruky a ovšem vždy na jedné straně bujaří So
při prohlížení jeho přijdou na tuto roz kolové, kolem nichž kupil se celý mladý
marnou historku, která se skutečně svět — na druhé straně šicové. Oba
v jednom českém městečku udála, bude voje tyto utkávaly se kde mohli, nejvíce
snad titul její podivným a zvláště asi ovšem v hospodách, kde často došlo
to kratičké slovíčko „šic” bude jim vrtat k zuřivým a prudkým půtkám na štěstí,
v hlavě a pročež dříve nežli přikročím nekrvavým, neboť bojovalo se na obou
k hlavnímu ději, budiž mi dovoleno vy stranách pouze jazykem, leč spory tyto
ložit! co vlastně šic znamená.
vnikaly i do rodin a staly se zde příčinou
V Čechách jsou tak zvané privilego mnohých mrzutostí a rozmíšek.
Zvláště v městečku K. . . ., kde před
vané ostrostřelecké sbory, které hrají si
na vojáčky, jednou za čas „vyrukují” nedávném založen byl čilý sokolský sbor
buď na nějaký církevní svátek, aneb na zuřil boj nej prudčeji a došlo to konečně
funus a sloužejí tímto svým vojáčková tak daleko, že obě strany nechtěly se
ním rozumným lidem za předmět vtipu spolu ani stýkati a každá scházela se ve
a žertu. Sbory tyto platily zvláště za svých hospůdkách, kde nenávidění ne
dob, kdy odrodilec Štefek byl v Praze přátelé její se nesměli ani ukázati.
jejich velitelem, za semeniště všeho šoHlavní štáb bojující armády sokolské
sáctví a zpátečnictví a české časopisy, zasedal každého večera v hostinci „u
zvláště pak „Humory” byly jim zdat Sokola” a armády šicovské „na střelni
ci”. Zde vydávána hesla k dalšímu boji,
ným a bezohledným nepřítelem.
Nepřátelství, které proti těmto „čer- vymýšleny plány na pokoření nepřítele,
nožlutým khorům” panovalo v Praze, přísahána pomsta a zničení a jedna stra
bylo přenešeno i na venek do měst a na drtila druhou ovšem jen ústy, jako
městeček, v nichž ostrostřelci čili „šico- kdyby to byl slaný preclík.
vé”, jak se jim přezdívalo, byli a zde
„U Sokola”, kde zasedal štáb sokol
nepřátelství toto propuklo i v bezohled ský, tam bylo ovšem vždy velice živo a
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zvláště v neděli. Hluk a zpěv zazníval
odtamtud až daleko na náměstí a zvlá
ště veselý Sokolík Holub udržoval svý
mi vtipy a písničkami na šice skládaný
mi celou scházející se tam společnost
v živém rozmaru.
Jedné neděle byío již po půlnoci, leč
hospůdka byla ještě stále jak by ji nabyl.
„Holube, dej nám něco k lepšímu!”
volali ostatní přátelé na veselého svého
kamaráda. Ten nedal se dlouho pobízet.
Vstal, svlažil hrdlo hořkým nektarem a
spustil:
Hle naši statní šicové,
to jsou vám chlapíci
a každý večer scházej' e
ve svoji střelnici.
Tam hubou stále melou nás
tisíckrát na padrť,
i z nás každému prisahaj’
tu nej hroznější smrť.
Však marný jejich vztek a křik,
šicům se nedá Sokolík!

„Na zdar!” křičela celá rozjařená spo
lečnost’ a opakovala poslední verš:
„Však marný jejich vztek a křik,
šicům se nedá Sokolík!“

„Holub je přece jenom chlapík!” pro
hodil Sokol Vaněček a všichni mu při
zvukovali: „ba že je!”
„Ať žije náš Holub!” zvolal jiný ka
marád jmenem Jirásek a pozvednuv
sklenici, vyprázdnil ji jedním douškem.
Ostatní následovali jeho příkladu.
„Ať žije taky jeho holubička!” volal
znovu Jirásek a všichni se tomuto jeho
vtipu smáli, Holuba samotného nevyjí
maje. K Holubu patří přece vším prá
vem také „holubička” a proto si také
onen hezkou družku vyhledal, s níž co
nejdříve „vletěti” chtěl do přístavu
manželského. (Veplouti nemohu přece
napsat, když to byl párek „ptáků.”)
A co zatím společnost’ v hospůdce „u
Sokola” takto živě se bavila, tu po ná
městí bral se osamělý jakýs chodec. Za
slechnuv hluk a smích zastavil se poně
kud a bručel nevrle: „Ti nadělají
rámusu, ti Houskové!” Když Holub spu
stil svoji nejnovější písničku, tu noční
chodec nalézal se právě na blízku hos
půdky a jakmile zaslechl první slova,
která byla slyšitelná i na ulici, tu při
stoupil k oknu a díval se do místnosti.

„Tak ty tak!” zahučel zase posluchač
před oknem stojící do vousů, když Ho
lub dokončil. No však já ti ukážu, zač
je v Pardubicích perník, ty Housku!”
bručel dále. A když Jirásek pronesl
svůj vtip o „holubičce”, tu posluchač za
tínaje pěstě sípal: „Já ti dám holubič
ku!” Vztek učinil ho téměř slepým a
hluchým, tak že nepozoroval ani, že je
den ze Sokolův vyšel před hospůdku,
jakmile však zahlédnul postavu stojící
u okna, tu rychle zase odklouzl dovnitř
a kývnul na Holuba. Pošeptal tomuto
několik slov, ten kývnul hlavou, oba se
zasmáli a odešli do kuchyně.
V místnosti Jirásek deklamoval pa
rodii:
„Já jsem šic a kdo je víc,
tak volám já z plných plic!“

Muž u okna stojící přitisknul ucho
své ke sklu, aby mu neušlo ani slovíčko;
v tom nahoře nad ním ztichounka ote
vřelo se okno a — hrrrr! studený proud
vody vychrstnut na posluchače.
„Já ti dám poslouchat!” zvolal Holub
nahoře se smíchem a soudruh jeho mu
hlučně přizvukoval.
„I vy holoto!” zaklel muž tetele se
zimou pod studenou lázní a zahroziv
nahoru pěstí, utíkal jako když mu hlavu
zapálí.
Holuba však, jakmile zaslechl hlas
oběti svého žertu, přešel smích. Zpo
zoroval ku svému nemilému překvapení
příliš pozdě, že vyplatil svého nastáva
jícího tchána a otce své zbožňované
Bětušky, počestného Ševcovského mi
stra Kdouličku, takto také „felbébla” u
šiců.
„Hoši, to jsem tomu dal!” zvolal,
vstoupiv do kruhu svých kamarádů a
vypravoval, co byl na svém budoucím
tchánovi spáchal. Všichni se tomu smá
li, Holub nemohl však více rozmaru nabýti a záhy odebral se domů, věše hlavu
jako zmoklá slepice.
„Jestli mě poznal a poznat mě musil
podle hlasu, jako já jeho, pak je s mojí
láskou amen,” tak vzdychal, když ulehal
na lůžko, chtěje vše zaspati.
Ve spánku viděl stále rozzuřeného
mistra Kdouličku, jak zuřivě mu hrozí
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pěstí a vedle nej stála jeho milovaná
Bětuška a k slzícím očím tiskla bílou
zástěrku--------------------------------------------

II.
„Punktum a dost!”

Mistr Kdoulička přiběhl domů po ne
vítané studené lázni rozzuřen jako litý
tůr. Kdyby byl měl při ruce své učenníky, pak by byli tito nebožáci odnésti
musili všechen ten vztek, který v něm
háral.
„Zeno !
Běto!” vo
lal drko
taje zuby,
„vstávej
te a udě
lejte oheň
sice zmrz
nu!”
Paní Ka
čenka ce
lá poděše
ná vysko
čila z po
stele a
sprásknouc ruce
vzkřikla:
„Krištofe,
ty jsi buď
přeb ral,
a*nebo jsi
se zbláz
nil!”
„Katy,
nemluv
m o c, a
_Æ n toni ix
koukej
na mne,
vždyť jsem mokrý jako myš,” sípal
Kdoulička a zuby cvakaly mu o sebe v
tempu, jako když se ve mlýnici nej prud
čeji mele: tatatatatatata.
Paní Kačenka vzala světlo, pohledla
na svého Krištofa a vykřikla zděšeně:
„Prosím tě, co pak se ti stalo, muži?”
Mistr však nemohl ani mluvit a ukazo
val jen aby mu pomohla svléknouti zi
mník. V tom přiběhla již také Bětuška,
hezoučká, roztomilá to blondýnka plných
tvarů.

„Bětuško, rozdělej rychle oheň!” po
roučela jí matka. Za několik minut byl
ubohý mistr zbaven promočených šatů
a. prádla a uložen do postele. Oheň
Bětuškou rozdělaný záhy rozšiřoval ve
světnici příjemné teplo a když byl mistr
vypil sklenici silného čaje, tu teprve na
doléhání paní Kačenky počal vyprávěti,
co se mu přihodilo.
„I ti bezbožníci!” rozhorlila se paní
Kačenka. „Žádnou úctu to nemá před
stářím! A
kdo ti to,
Krišto f e,
prosím tě,
udělal?”
tázala se
po krátké
pomlčce.
„Kdo?
Hm, kdo!
Ten niče
ni a Ho
lub!”
„Holub?”
vykři k 1 a
udiveně
matka!
„Václav?’
ozvala se
polohlasitě Bětuš
ka.
„Ano,
tvůj „ho1 o u be k,”
Běto, ale
už dovrkal s te
JM.aoal.
bou, to ti
povídám.
Jestli ho dostanu do ruky, tak ho roz
trhnu jako herinka!” zuřil mistr.
„Ale Krištofe, to snad není možné,
proč by ti to udělal? Třeba byl u druhé
ho spolku, přece by ti neublížil takhle,”
pravila paní Kačenka.
„To snad jste se, tatínku, zmýlil?” do
kládala Bětuška.
„Povídám, že to byl Holub a konec!”
rozkřikl se mistr. „A ty Bětuško, ať mi
s tím větroplachem už ani slovíčko ne
mluvíš, sic . . . .”
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„Však ty si to ještě rozmyslíš, Krišto
„Prosím vás, tatínku . . . .” pravila Bě
fe,
” odvětila na to paní Kačenka.
tuška a slze vyhrkly ji z očí.
„Punktum a dost!” zvolal Kdoulička, '
„To by musil ten Holub na kolenou
nedada dceři domluviti. „A teď stará a I pěkně mě poprosit, abych mu odpustil.”
ty, Běto jdete spát,” rozkazoval oběma a
„To on asi sotva udělá.”
zabořiv se do měkkých peřin, za krátko 1
„Tak nedostane Bětušku. A teď dej
spal spánek spravedlivých.
mi stará už pokoj. Punktum a dost!”
Druhý den vypadalo tó u Kdouličků |
Paní Kačenka věděla, že se ,starým
smutně. Mistr odbyl si noční studenou : nic po zlém není. Měl on pravou tvrdou
lázeň pořádnou rýmou a poněvač každé českou palici a ktomu ještě ševcovskou,
kýchnutí mu to připamatovalo, tu byl která je tvrdší všech ostatních a proto
rozbručen jako stará basa. Uši ubohých odešla do kuchyně, kamž za ní Bětuška
učenníků přestály ten den mučennickou brzo přišla.
„Milé dítě,” pravila k ní matka, „mě
zkoušku ve vytrvalosti, jak se dají vytahovati a i paní Kačenka trpěla celý den se zdá, že ten Holub si to všecko poka
pod zlým rozmarem mistrovým. Bětuška zil. Byl to ale také od něj nápad.”
„Maminko,” bránila Bětuška svého
celý den ani slovíčka nepromluvila, se- |
děla chudáček v koutku, šila a slzičky . milence, „jistě kdyby byl věděl, že je to
jako bohaté hrášky padaly na její práci. : tatínek, tak by to byl neudělal.”
„Co je to všechno plátno, otec na to
„Nu, co pořád cedíš?” pravil k ní roz
hněvaný otec, spozoruje tichý její pláč. nic nedá a sotva své slovo zruší. Ty víš,
„Takového větroplacha dostaneš vždy že když jednou něco řekne, že je to sva
té. No, no, no, neplač,” pokračovala pak
cky!”
„Ale já jiného nechci, tatínku, nežli paní Kačenka, když viděla, že Bětuška
hlavu kloní a hořce pláče, „snad se přece
Václava,” odpovídala Bětuška.
„Když nechceš, nech tak!” krátce a dá obměkčit.”-----------------------------------úsečně řekl mistr.
III.
„Tatínku, já se utrápím, nedostanu-li
„Holub a holubička.”
Václava.”
Ubohému Holubovi nevedlo se v pon
„Však tak zle nebude. Ty víš, že už
dělí
také lépe nežli Bětušce. Nevěděl
od té doby, co stal se tím Sokolem, pa- :
dnul v mojí lásce, nyní ale po tom ha sice ještě celý dosah trestu, který na něj
nebném křtu, nesmí mi ani na oči. Pun- ! čekal za spáchaný zločin na ševcovském
a tchánovském majestátu,ale v duši jeho
ktum a dost!”
Nyní vmísila se také do toho paní stkvělo se nejisté jakési tušení, že čeká
na něj něco notně nepříjemného. Ne
Kačenka.
mohl se dočkati večera a přece zase se
„Krištofe, měj přece rozum,” pravila,
ho bál. Každého večera setkával se totiž
„snad nebudeš chtít pro takovou malič
se svojí milou Bětuškou a také dnes,
kosť štěstí naší holky zkazit!”
když bylo po sedmé hodině,' obléknul
„Maličkosť?” rozkřikl se mistr, „tako se, aby navštívil „plamen” svých tužeb,
vá nehorázná rýma je maličkost’?! Stará, leč přece váhal. Nevěděl, zda-li mistr
' nedopaluj mne ještě ty, už jsem řekl, že Kdoulička mešká doma, aneb je-li již
mi ten čistý pták nesmí ani na oči a jako obyčejně na sklenici hořkého ne
punktum a dost!”
ktaru a proto dříve vyslal svoji posluho
„No, no, no, to je rámusu pro trošku vačku ke Kdouličkovům na výzvědy.
vody a kdo ví, jestli to Holub udělal
S ním byl by se dnes nechtěl setkati
schválně?” odporovala dále paní mi ani za celý svět. Posluhovačka vrátila
se brzy. „Čekají na vás, mladý pane!”
strová.
„Bodejť, byl jsem hluchý, když na pravila a dokládala: „pan mistr není
mne dolů volal: já ti dám! Nu a když doma.”
on mně dal, já mu teď zase nedám a
Nyní bral se, (mohl bych také napsat
letěl), Holub se srdcem poněkud lehčím
jsme si kvit.”
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ke své Bětušce. Ta čekala ho již přede bil. Ostatně musím se podívat do ku
chyně a řekni to tomu větroplachovi
dveřmi domku.
Líce její byly bledé a oči pláčem za sama.”
Když odešla, tu Holub otočil rámě
kaleny. Holub, pozdravil ji nesměle.
své
kol šije Bětušky a zašeptal měkce:
Tušení jeho jej nezklamalo. Sotva mohl
vypraviti ze sebe: „Má zlatá Bětuško, „Neplač mé zlato, vždyť tak zle snad
nebude.”
co pak se stalo?”
„O tatínek je zle rozhořčen a ač ma
„Pojď jen dál, Václave,” pravila ona,
„však uslyšíš.” A vedouc Holuba za minka i já jsme prosily a plakaly, přec
ruku, vstoupila s ním do světnice. Tam bylo všechno marné. Mě zakázal, že
seděla paní Kačenka a tvářila se jaksi s tebou nesmím promluviti víc ani jedi
tůze vážně. Sotva že poděkovala na ného slůvka.”
„Proklatý nápad!” bručel Plolub, „že
pozdrav vstoupivšího. Holub věděl už
kolik uhodilo a „zavinšovával” včerejší jsem nedržel aspoň hubu, když už jsem
svůj nápad se studenou lázní do všech ho pokřtil,” myslil si v duchu. Pak na
horoucích pekel,
hlas dodal: „Snad
ale co to bylo dnes
se dá ale uprosit?’
již plátno?”
„Tatínek má
Ve světnici na
svou hlavu a po
chybuji, že povolí,
stala trapná po
mlčka, již neodvá
leda bys —”
žil se Holub rušiti,
„Co leda bych?”
aby sám nevyrušil
tázal se Holub,
bouři, z níž mělo
když Bětuška vá
do něho uhoditi.
hajíc umlkla.
Konečně paní mi
„Leda bys ho
strová ujala se
prý na kolenou po
slova:
prosil za odpuště
„Prosím vás, pa
ní,” odvětila Bětu
ška. „Tak se as
ne Holub, co pak
jste se včera zbláz
poň vyslovil.”
nil?”
„Já?” vykřikl
„Já nevím, pro
Holub. „Na kole
sím.”
nou prosit?
To
„A kdo to má
bych radši nevím
vědět? Zdravý roz
co uďál.”
Jakub Kakixška·
um jste jistě neměl
„Tak to vidíš,
když jste mého
V áclave,co j si spůsobil, nyní nezbývá nic jiného nežli se
tarého polil.”
„Já — já — já —” koktal ubohý Ho rozloučit. Ach, já nešťastná,” vzly
lub, ale ať se namáhal jak chtěl, žádná kala Bětuška.
výmluva mu v tomto okamžiku nena
Holub byl jak na žhavém uhlí. Bětušku byl by nechtěl ztratit pro živý svět
padla.
„Co jste si nadrobil, to teď musíte a na kolenou prosit pana Kdouličku,
vyjíst,” pokračovala nemilosrdně paní tomu odpírala se jeho hrdost. Jak pomo
Kačenka. „Můj starý o vás nechce ani ci si v této bryndě? Tak uvažoval, leč
slyšet. S Bětuškou máte amen a marně ač jindy měl šťastných nápadů dost a
byste si dál na ni myslil.”
dost, tu dnes byla lebka jeho jako vys
„Ale maminko,” vpadla plačky Bětu- chlá.—Smutné to bylo dnes loučení mezi
ška rozdurděné paní Kačence do řeči.
Holubem a jeho holubičkou a oba měli
„Musím mu to říct přeci,” odpovídala, špatnou noc.
ale již poněkud mírněji paní mistrová.
Páreček scházel se vzdor zákazu ot
„Ať ví, co si svou lehkomyslností spůso- cově i dále pod ochranou paní máteře,
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jednoho večera však pan Kdoulička při
šel na tyto spády, načež nastalo hromo
bití, které zasáhlo všecky tři spiklence,
nejvíce však nešťastného Holuba. Po
tomto nešťastném setkání šel domů se
„schlípenými křídly” a počal uvažovati,
zda-li by se přece neměl před otcem své
drahé Bětušky pokořiti a poprositi ho
klečmo za odpuštění. Tu však ozvalo
se v jeho nitru: „A co by tomu řekli
jeho kamarádi, vždyť by se nesměl mezi
nimi ukázat!” A hned zase zavrhnul tu
to ponižující myšlénku.
Tak uplynulo několik neděl. Přiblížil
se masopust a s ním zábavy. Hlavním
bodem taneční této saisony byl v K . .. .
vždycky maškarní ples ochotníků.-K ně
mu připravovalo se všecko co náleželo
k „elitě” K . . . . ské. Jednoho večera
přišel Holub opět ke Kdouličkovům,
když byl dříve dal vypátrati, že jest tam
„čisto”, (že pan mistr totiž není doma)
a tenkráte až dosud smutná tvář jeho
zářila čtveráckým úsměvem.
„Bětuško, už to mám!” volal hned,
jakmile vstoupil do světnice.
„A co máš?” tázala se zvědavě Bětuška jako pravá dcera Evina.
Holub naklonil se k jejímu uchu a
nyní dlouho — dlouho jí šeptal. I Bětuščina tvář se vyjasnila a když Holub
dokončil, tu zvolala radostně:
„Ano, tak tatínka dostaneme.”
„A pak hned budeme slavit svatbu na
konec masopustu,” dokládal Holub a
při tom srdečně objal svou sličnou Bětulinku.

IV.
Sokol zvitézil.

Přiblížil se dlouho kýžený večer ma"
škarního plesu, na nějž těšilo se vše?
staré i mladé. Sál stkvěl se v záři světel
a brzo počal se naplnovati maskami.
Okolo deváté hodiny večerní byly již
veškeré jeho místnosti přeplněny. Hud
ba spustila rýčný kvapík a vŠe v divo
kém letu vířilo kolem. Byl to pestrý
rej. Tu žertovala pastýřka s nábožným
mnichem, který chtěl proměniti ji v po
slušnou ovečku a zavěsti ji do svého
ovčince, tam opět svižná cikánka hádala
z ruky, zde zase sněženka procházela se

s medvědem, a v tomto reji skotačilo
hejno šaškyn a šašků. Však znáte, moje
roztomilé čtenářky, tyto maškarní plesy
z vlastní zkušenosti a nepotřebuji vám
je vyličovat. V tomto shluku různých
více méně krásných masek, vyjímala se
pěkně královská „trojice”.
Jeho královské veličenstvo mělo na
sobě dlouhý, šarlachový plášť, kol krku
zlatý řetěz, na hlavě seděla koruna a
z pod ní dlouhé vlasy spadaly na plášť.
Úplná škraboška pokrývala obličej, tak
že nebylo lze skutečně poznati, kdo pod
touto maskou se ukrývá. Paní králová
byla důstojná svého manžela a vyjímala
se vedle něho v temněmodrém sameto
vém svém šatě skutečně imposantně.
Nejhezčí ovšem byla princezna v atla
sovém bílém obleku, se šňůrami perlí
ve vlasech a na krku a kolem ní točilo
se také stále plno ctitelů a holdovatelů.
Ač mohla si z přítomných zde rytířů,
panošů a šlechticů, kteří ji obletovali,
vybrati, tu přece jen z „nepochopitel
ných” příčin snížila se k dotěrnému pe
strému šaškovi, který stále kolem ní
pobíhal, třepotaje čapkou, rolničkami
pošitou. S ním, jakmile zavířila hudba
k tanci, pustila se vždycky u veselý rej
a také její papínek, zapomenuv králov
ské důstojnosti se svou „starou” zašoupal si valčík. Šlo mu to sice, ale přece
byl rád když bylo již konec a udýchán
usednul si rřa pohovku.
„Královská jeho choť a princezna”
posadily se k němu.
Co tak blaženě odpočívaly, tu ke sku
pení tomuto přistoupil princeznou pro
těžovaný šašek a sejmuv čapku svoji,
pokleknul před krále a skloniv hlavu
svoji hluboko k podlaze, pravil:
„Pane králi můj Kdouličko I., prosím,
bys odpustil mi spáchané na tobě pro
vinění.”
Kdyby byl v tomto okamžiku pohlédnouti mohl pod škrabošku, za níž skrý
vala se tvář udiveného mistra, tu byl by
uzřel, jak tento překvapením otevřel
ústa dokořán a lapal po vzduchu jako
kapr na suchu.
„Co to má znamenat?” vypravil po
chvilce ze sebe. „To vám jistě Běta pro
zradila moji maškaru, viďte,” dodal.
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„Královská výsosti,” odvětil šašek,
„já prosil na kolenou dle tvé žádosti za
odpuštění a očekávám, že ty dodržíš
dané královské své slovo, že odpustíš
mi a svoji spanilou princeznu dáš mi za
ženu.”
Paní Kdouličková, ač věděla o tomto
plánu svého nastávajícího zetě, přece
musila se nyní hlasitě tomu zasmáti, jak
vtipně Krištofa chytil do léčky.
„Starý,” pravila, „teď ti nic jiného
nezbývá. Musíš povolit. Pan Holub
prosil tě na kolenou a ty mu musíš od
pustit.”
Nyní také i Bětuška se do toho vmí
sila: „Tatínek své slovo vždycky držel
a také tentokrát ho bude držet. Viďte,
můj milý tatínku?”
„Aby do vás tisíc šídel!” rozkřikl se
zcela nekrálovsky Kdoulička I. „Co mám
s vámi dělat, když jste se proti mne spi
kli. Ale jste mi to pálený kostelník,”

OTorázeis
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života, axačrtl

nebezpečné vrchy Pennsylvanie, kolik hrobů nalézá se v útro
bách vašich uhlonosných! Kolik našinců
a kolik bratří Slováků pochováno v do
lech tmavých, štolách nedozírných —
zasutých?! Hle, vlak unáší nás úžasnou
rychlostí malebným krajem, proslulým
černými démanty. Pohlížím oknem na
průlomy, jimiž vlak těžce oddychuje
ujíždí — pojal· mne úchvatný dojem ne
smírné velebnosti, bájné neskonalé krásy
přírody.......... Jak okouzlující to obraz,
blížíme se v údolí Connemaughské........
tam rozkošné městečko Johnstown a
onde Cambria. Všude ruch práce a čin
nosti nezměrné. Jednotlivé, krásné,
úhledné farmy táhnou se až po úpatí
údolí věnčících vrchů, blíže k městečku
mlýn na vlnu a opodál hutě železné,
Onde utěšené, imposantní, rozsáhlé za
hrady a lesy, které mezi těmi domečky
SStrmé,

dodával, klepaje Šaškovi Holubovi na
rameno. „Pěkně jste si to vymyslil. No,
tak když stará a Bětuška jinak nechce,
tak si ji vezměte.”
„Juchej!” vykřikl Holub a neohlížeje
se pranic na to, že byl v tanečním sále,
vyskočil, a chytiv „princeznu” Bětušku
kol pasu, zatočil ní a poněvač právě
začala hudba hrát líbezný valčík, tu
vrhli se oba milenci do víru tančících a
celé své štěstí vložili do houpavého
tempa valčíkového a tisknouce se k so
bě, byli by snad „válčili” tak až do
rána.
Nyní je z obou už dávno šťastný man
želský párek, jemuž osud žehná na ma
jetku mrtvém i křiklavém živém.
Boj mezi Sokoly a šici jest již dobojo
ván. „Khór” gardistů se stále zmenšuje
a když odumrou staří jeho sloupové, pak
náležeti budou šicové už jen vzpomín
kám.

T-
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krásný tvoří lem a tam opět zrcadlo vod
ní, zrcadlo jezera uměle obehnaného, a
na břehu jehož pěkná stavba klubovní
vyniká. Labutě, husy a kachny, jakož i
jiné vodní ptactvo krouží po šelestících
vlnách jezera a v hlubinách téhož laškují
vzácné druhy ryb. Jak rád bych byl
z blízka zažiti chtěl požitku prohlédnouti
si toto rozkošné údolí krásné Pennsyl
vanie; poznati tam ten lid, přičinlivý lid
v neustálé činnosti jeho. Pomalu začala
krajina ta mizeti. v lak ujížděl dále. Ale
jaký to patrný rozdíl! Před tím pověstná
úskalí romantické Pennsylvanie a nyní
pravá americká jednotvárnost celých
krajů, Peka Allegheny mizí zrakům na
šim. Hledím na všechny čtyř y strany
světa, hledím jmenovitě na východ,
abych zočil ještě kousek té romantické
krajiny — ale marně. Ticho vznáší se
nad námi; jen šum a rachot vozů, odmě
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řené a občasné zvonění parostroje chví
lemi je ruší. Jedeme dál a dále.
Tak bylo před šesti lety.
Nedaleko stanice Curanville stál malý
však útulný domek farmáře Janoše Gaj
dy, Slováka to, jenž po mnoha útrapách
opustiv zuboženou vlast svou pod Tatra
mi a po namáháních několika let pilného
strádání a práce vlastních mozolů v do
lech pennsylvánskych, pomohl si koneč
ně k malé té farmě.
Jaká byla radost jeho, když milovanou
dívku Pepičku, která byla dosud na Slovači dlela, povolali mohl k sobě — jak
velice těšil se na malé to hospodářství na
farmě, kde vládne již čilá ruka snaživé
a mladistvé hospodyně. Byl vzdálen sic
krajanů svých, avšak právě tato samota
zdála se lásce jeho nejvhodnější, nejkrasší.
Čekal na ni.
Vlak musil tu býti každé chvíle. ...
Nad krajinou stahovaly se černé mra
ky. Hrom bije, vítr stále hvízdá.... Aj,
proč Janošovi tak teskno........ tak trud
né.......... V tom znovu zarachotí hroma
blesk osvítil celou oblohu.
Bylo 31. května 1889 — pátek. Jak
smutný to den. Ale právě smutek taký
hodí se k dumě. Janoš se zadumal, opo
jila, omámila jej slasť dumy. Myslel na
ni, na milenku svou a v tom, co obraz
její na mysli mu tanul, vzpomněl i kraje
odkud přicházela, vzpomněl otčiny tam
pod Tatrami. On tu v zemi svobodné a
ona přicházela z vlasti zubožené, nad
kterou v tom okamžiku snad též černá
mračna se stahují a nikde ani koutečka
Í’asného nebe. .. .nikde zora naděje....
Ted lety neznal té slasti dumy o domo
vině, dumy, jež zaplašuje bol a útrapy
všedního života. Vzpomněl v mysli Ta
ter, zaletal tam k bratrům a sestrám,
které nepravost ubijí, poroba sužuje,
vzpomenul drahých bratří, kteří po šírém
světě rozptýleni jsou, aby chléb svůj si
dobývali, když necitelná ruka Maďarů
doma od úst jim ho dere.......... Janoš po
depřel hlavu, v oko slza se mu drala a
žehnaje nové vlasti své, vlasti svobodné
děkoval osudu, že popřáno mu dožiti se
blaha, blaha jej očekávajícího, kýženého.
Spustil se lijavec, hrom bil dále.
Janoš, jenž na farmě vše připravil si
k přijetí drahé milky a příští žínky své,
s dětinskou pečlivostí pořádal, kde co
opraviti se dalo. Však děsná ta nepo

hoda venku jej poněkud znepokojovala.
„Buďsi, jen když zatím útulný tento kouteček bude připraven," tak sám sebe
těšil a usedna u okénka, čekal. Byltě na
nádraží vyslal přítele s jtovozem, musí
tu být každé chvíle. Jak šťastným bude,
až Pepičku na prahu domu svého a pří
štího domova jejího uvítá.
V tom vlak zahvízdl, pronikavě za
hvízdl.
,, Konečně!”
Však co to? Vlak hvízdá poznovu —
zastavuje opodál stanice.
A nežli Janoš se vzpamatoval, pocítil
náhle strašný úder. Spadl se stolice a
nářadí, jež ještě před chvílí byl pořádal,
padá naň. Slyší podivný hluk, praskot a
šum vod a v to mísí se zoufanlivé hlasy:
,,Na vršky! Na vršky!” Vyskočí.
Hlasy umlkají. Lijavec řádí a šum, taju
plný šum jest stále hlučnějším. Pojednou
jako by domek jeho se hnul, neví co se
děje. V tom voda do světnice se valí.
Janoš vyjde na prali — však jak strašný
naskytuje se pohled zraku jeho. Mocné
proudy vod valí se údolím, potopa, po
vodeň!
Stál tu tak sám a sám ohromen a zni
čen úplně. Voda obklíčila dřevěný jeho
domek, na vyváznutí nebylo ani pomy
šlení. Pospíšil nahoru na krov, ale ani
tam dlouho vydržeti nemohl. Život jeho
byltě na vlásku!
Pohledl tam dolů k městečku Johnstownu. Strašný zmatek a zhouba jevily
již své účinky. Právě odbyly čtyry ho
diny a spása odnikud. V tom domek se
opět hnul a již proudem hnán, spěněnými vlnami zkáze své vstříc spěl.
Janoš byl beze smyslů. Nevěda rady
ni pomoci plul na této podivné loďce
dolů k městu, zmítán jsa sem i tam.
Zmocnilo se ho zoufalství, hučící a ječící
živel kol kolem šířil spoustu a bědu ne
změrnou.
Na cestě té setkával se již se strašný
mi doklady, že nastaly mu poslední oka
mžiky života.
Trosky farem, nářadí,
lid, zoufalý lid na loďkách, pramicích,
tonoucí ve vlnách — ó, jak hrůzný to
obraz. Jedni křičí: ,,Hyneme!" ,,Po
moc” druzí na střechách domků se na
lézajíce vyvolávají jména svých drahých:
muž ženu, žena muže, dítky; jedni se
modlí, druzí klejou. Máť hledá děcko,
nechce bez něho žít; muž ženu, mají-li
zahynout, nechť zahynou oba; tam žena
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dva přátelé plují v němém objetí na
kládě, takto smrt čekajíce........ Ó, žal no
pohleďěti! Lijavec nepřestává, vody
stále a stále přibývá.
Janoš, připraven o vše nejdražší, od
vrací se od tohoto divadla pláce, zouťalosti a kvílení, spousty jaké ten prý
dobrotivý bůh na zem seslal. Kine, klne
osudu, jenž takto umříti mu přisoudil —
ač odhodlaně hleděl v ústrety smrti. ...
Nezažil mnoho slasti, trpkosť, sklárnám'

výkřik ozval se kol. Domek se naklonil,
vlna jej vyzvedla do výše a Janoš octnul
se v chladných vlnách zátopy.
Dostal se na povrch — lidé zoufale
bráníce se nelítostné smrti, již již stude
ným ramenem po nich sahající chytali se
trámů, trosek a jeden druhého — nastal
zápas poslední. O, hrůzoděsné okamžiky!
Tonuli.......... a víc a více mrtvol pokrý
valo hladinu všelikými předměty téměř
již přeplněnou.
Když Janoš spatřil tuto spoustu, zrnoc-

ITraiitišeji Novák.

dostalo se mu za podíl po celý život. —
Kam byl se dosud hnul, všude jen bo
dláčím, trním a kamením zatarasena byla
cesta jeho. Těch pár zdánlivě blahých
okamžiků, co zažil v mládí svém a s druž
kou, milkou svou ve vlasti staré, nelze
řaditi k těm mnoha truchlým dobám,
dobám pozdějším. A přec — přec chtěl
by ještě žiti, chtěl by aspoň věděti co
stalo se sjeho Pepičkou, kde v okamžiku
těchto hrůz a potopy as dlí.
Chtěl spolu s druhými volatí o pomoc.
Slovo to však uvázlo mu na rtu n zoufalý

nila se jej posléze touha k životu, zápasil
jako lev s vlnami a naskytli jícími se pře
kážkami. Ještě jeden pokus, dostane se
opět k trámci. Byl vysílen. Proudy vod
jako by znovu se vyvalily strhly jej do
víru a Janoše Cajdy nebylo více mezi
živými. Voda se nad ním zavřela jako
nad mnoha á mnoha tisíci jiných obětí
potopy v Johnstownu..........
Nad údolím Oonnemaughským snášela
se mília. Déšť ustal. Srdcelomnéscény
následovaly jedna druhou. Pláč a nářek
těch nemno' a pozůstnlvch rozléhal Qe
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okolím a mužové zákona, šerifove a jiní
pečovali o pořádek, zachraňujíce a pomá
hajíce, kde jen bylo možno. Ukázalo se,
že hráz nad městem Johnstownem nalé
zajícího se jezera se protrhla a jezero 8
mil dlouhé a 3 míle široké vylilo spousty
vod dolů do údolí na městečka a jich nic
netušící obyvatele. Byl den to hrůzy,
tisíce a tisíce padlo životů lidských rozkácenému živlu za oběť. Neštěstí rovné
zemětřesení v Lisabonu, zasypání Herkulana a Pompejí za dávných dob. Po
několik dnů bylo celé okolí Johnstownu
pod vodou a u mostu za městem nahro
madila se spousta domů, trámů, stromů,
bláta a v této děsné masse — nesčetný
počet mrtvol. Také v Boli varu, New
Florence, Sang FIollow a Niniveli byly
podobné spousty a potopa smetla s po
vrchu země mnohou dědinu, mnohou
vesničku, ba po městech South Fork a
Connemaugh nezůstalo ani památky.
Pomoc přicházela rychle se všech stran
Soustátí. Mrtvoly pohřbívaly se po stu
tak jak nalezeny jsou, a o ty již pozůstali
pečováno, seč jen síly stačily. Voda den
ode dne opadávala a tu teprve hrůzné
divadlo v celém objevilo se dosahu........
Našli i rozedranou a zohavenou mrtvo
lu Slováka. Neznali ho a uložili jej mezi
ty, o něž nikdo se nehlásil, k té nesčíslné
řadě těl neztotožněných. Těl nad jejichž
to rovem, hromadným rovem, neměl
kdo by zaplakal..........
*
*
*

Báseň.

Tos.

YROSTLO jich co máku na souvrati
a umourány jsou až pán bůh brání!
— až otec přijde z díla po klekání,
chce matka s andílky ho uvítati.

Několik dnů na to našli šerifové šíle
nou dívku, lepých tvarů, však vysílenou,
ztrápenou a patrně nevyspalou. Bloudíc
zatopeným údolím stále cosi hledala,
nikdo nezvěděl jak se jmenuje, odkud
přišla a proč přišla zrovna clo Johns
townu. l)le zevnějšku byla v Americe
asi nedávno a Slováčka, jak veškeré
okolnosti nasvědčovaly. Šerifové se. jí
ujali a chtěli se i na dále o ni postarati.
Utekla jim a zmizela; kam — nikdo ne
věděl..........
Reka Allegheny nezastavila se proto
v běhu svém a neprozradila, zdali po
hltila i tělo oné nešťastnice.
Také ty strmé vršky nepověděly co
s dívkou se as stalo. Slunko chýlilo se
k západu, skrývalo se, bylo — a není
ho.......... jen zlaté, ohnivé červánky po
modravé stuze oblohy se rozloživší a
v hladině řeky se obrážející, hlásaly, že
tam bylo..........
v A po té ubohé ani památky, ani stopy.
Oas plynul, již dlouho tomu co udály se
věci tu vyprávěné, však ne tak dlouho,
aby ještě dnes nebyly v živé paměti nás
všech.
K hromadnému hrobu, prozatímnému
to tehdy pohřebišti v Johnstownu putují
čas od Času mnozí lidé. Rov v letě se
zelená, v zimě v bílý háv sněhový se halí
a třeba ti, již pod ním odpočívají, nebyli
poznáni, nebyli ztotožněni, tož přec jen
všechněch hrob tu společný i společně
mnohá slza skrápí

"V". Sláálca,.

I jsou v té váné jako kapři zlatí —
až cely unaví se od šplychání:
— a vlasy zarosené, jak pažit ranní,
tu andílkové stojí košilatí.

A slunce vpadá proudem ze zahrádky,
kde na kvetoucí jabloň pousmívá
se nejmladší; — květ po květu naň splývá.
A v oku zamyšlené mladé matky,
jak hledí tam, se tolik štěstí zračí! —
A v sazích popelí se košiláči.
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VYPRAVOVÁNÍ JOSEFA

RÁVĚ bylo po osudné válce
s „Prajzem”, která pro Ra
kousko tak smutně dopadla,
když odhodlal jsem se po pří
kladu několika svých kamarádův podívati se také do Ameriky, do této zaslíbe
né země, o níž se toho v Cechách tolik
napovídalo.
Loučil jsem se sice dosti těžce s rodiči,
příbuznými a soudruhy svými, s nimiž
ztrávil jsem leta svého mládí a mnohá
slza polila moji tvář, když vsedal jsem
v průvodu jejich do vlaku, který unášel
mně ku Praze, ale maje hlavu plnou na
dějí na skvělou budoucnost, která mne
v Novém světě snad očekává, záhy jsem
slze své osušil a zármutek svůj potlačil.
Teprvé opět když supající vlak přelétl
hranice milé vlasti a octnul se na území
saském, tu zase v srdci ncjak se mi zastesklo a kdybych byl moli’, ó, jak rád
byl bych se vrátil do té drahé, rodné dě
diny své. Leč na návrat nemohl jsem
ani my sliti, a tak oddav se osudu, jel
jsem cíále a cesta plynula mi rychle. Než
jsem se nadál byl jsem v Hamburku,
kde vsednul jsem na loď a po dosti pří
znivé plavbě octnul jsem se ve třech ne
dělích na půdě svobodné Ameriky.
Jaké myšlénky kolovaly telidáž mojí
hlavou, když opustiv Castle Garden,
octnul jsem se ve středu obrovského mě
sta, bez známých, bez přátel. Najulici
zazníval kolem mne ohlušující hluk a
ryk, který mne téměř omamoval z po
čátku a nevida kolem sebe nic než ne
známé tváře a neslyše jen neznámou,
nesrozumitelnou mi řeč, cítil jsem se tak
opuštěným, že musil jsem se sebrati,
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abych neztratil odvahu. Však bylo mi jí
také třeba.
Domníval jsem se dle líčení, jež jsem
v Čechách slyšel, že zde na mne budou
čekat s otevřenou náručí, práce že bude
již připravena pro mne a já každého tý
dne hromádku krásných dolárků shráb
nu do své kapsy, ale záhy jsem poznal,
že všechny ty naděje, které jsemsi sebou
ze staré vlasti přivezl, byly klamný a že
nastane mi zde těžký zápas existenční.
Byly to tehdy v Americe špatné časy.
Práce bylo pořídku a ač bloudil jsem
bez ustání a nabízel své zdravé, silné
paže ku práci, přec marně. Má skrovničká hotovosť, již mi dobrý tatík můj
dal na cestu, již došla a teprvé nyní za
čínal jsem v plné míře okoušeti slasti
toho amerického „ráje”. Celého půl
roku jsem se takto potloukal, až konečně
když už zdálo se mi to nesnesitelným, tu
odhodlal jsem se učiniti tomu rázem
konec a rozhodl jsem se, že se stanu ame
rickým vojákem. „Americká „vojna”
není tak zlá jako naše,” slyšel jsem,
„proč bych to tedy nezkusil. Hůře mi
nemůže být nežli nyní,” tak uvažoval
jsem, když jsem vkročil do odvodní kan
celáře na Canal Street v New Yorku.
Bylo mi tehdy devatenáct let, byl jsem
přeci chlapík k světu, urostlý, svalovitý,
prohledli mne tedy zkrátka,řekli schopen
a druhý den již jsem přísahal. Bo vyko
nané přísaze byl jsem ihned s jinými
rekruty poslán na Betlows Island, kdež
strávili jsme čtrnáct dní ve vojenském
výcviku čili „obrichťuňku” jak naši čeští
vojáci říkají. Na to „vyfasujíce” každý
kus špeku asi čtvercovou stopu veliký,
dále pytlík s tvrdými crakersy, na nichž
si člověk mohl zuby vylomit a proti nimž
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rakouský c. k. komisárek je pravou la
hůdkou, posláni jsme byli do Hoboken,
kdež usedli jsme do vlaku a jeli za svým
plukem.
V celku bylo nás nových obránců
svobodné Ameriky asi kolem sedmi set
a byli jsme pečlivě střeženi, aby žádný
z nás upláchnouti nemohl, takže nám
nebylo dovoleno ani při příjezdu našem
do Chicaga ze železničního ,,depot” se
vzdáliti. Po krátkém odpočinku, který
nám popřán, brali jsme se na Western
Depot. Šel jsem odměřeným vojenským
krokem zamyšlen, v tom však mne ze
zadumání vytrhnou zvuky mateřštiny.
,, Vidíš, to jsou američtí vojáci a jdou
na Indiány,” pravila jakási dobrá česká
matka ke své dcerušce, již vedla za ruku.
„A nezabijou je tam?” ptalo se děvčát
ko. —
Rozradostněn, že slyším zvuky drahé
mateřštiny, zvolal jsem k nim vesele:
„Musíme dát pozor!”
„Jemináčku, to je Čech!” vykřikla
matka překvapena a stále pak dívala se
za námi, až zmizeli jsme jí ze zraku·.
Ještě jednou na cestě svedla mne ná
hoda se dvěma krajany a sice na jednom
nádraží, kdež jsme se asi půl hodiny
zdrželi. Zde stálo něco lidí, kteří si nás
prohlíželi a rozmlouvali mezi sebou.
Mezi nimi byli dva Češi. Zaslechl jsem
je mluviti rodným jazykem, když vyhlí
žel jsem z okna vagonu. „S těmi stropím si žert,” projelo mi hlavou a rychle
vystoupiv z vozu a aniž bych byl pro
mluvil, šel jsem přímo k nim a vzal
jsem jednomu z nich pěknou českou
dýmku, kterouž držel v ruce a hned na
to zase vskočil jsem do .vagonu.
Oba krajané s udivením za mnou po
hlíželi, a nemohli v prvém okamžiku ani
pochopiti co se to stalo. Oči měli vyva
lené a tento udiv jejich působil na mne
tak komicky, že vyloživ se z okna, dal
jsem se do hlasitého smíchu.
,,Nebojte se, krajané, já vám vaši
,,fajfku” neodvezu”, zvolal jsem, a oba,
jakmile uslyšeli mne česky mluvit, rychle
přiběhli k vozu a podávali mi ruce, srde
čně tisknouce moji pravici.
„Vy šelmo,” smáli se, „my nevěděli,
co to znamená.” A majitel dýmky pra
vil: ,,Chcete-li si „fajfku” nechat, s ra
dostí vám ji dám.”
„Jak pak bych nechtěl? To víte, není
přes pokouření z české dýmky. Děkuji

vám,” odvětil jsem k dárci, podávaje mu
ruku.
„I rádo se stalo.”
Druhý krajan mezitím se vzdálil, za
okamžik však se vracel, v náručí nesa
několik balíčků tabáku a řekl s úsměvem
ke mně:
,,Máte-li „fajfku”, musíte mít také
tabák. Zde vemte, abyste měl co kouřit
nežli dojedete na ty Indiány.”
Bavil jsem se ještě několik minut
s upřímnými krajany, pak ale veleno
vstoupit do vlaku a za krátko pádil ten
to z nádraží, kdež oba krajané za mnou
na poslední pozdrav mávali svými šátky.
Po celou cestu musili jsme hlad svůj
kojiti pouze daným nám špekem a poloplesnivými crakersy. Mezi odvedenými
soudruhy počalo se proto vzmáhati zne
pokojení, jevící se nejprvé v tichých
stescích, pak konečně v hlasitých žalo
bách, vznešených k důstojníkům, nás
provázejícím. Ti však pokrčili na to
pouze rameny. To rozlítilo většinu no
váčků, a když přibyli jsme do Omahy a
zde učiněna delší zastávka, tu umínili si
sami pomoci. Vnikli násilím do skladi
ště nádražního a zde nalezli několik sudů
whiskey i vyrazili u nich dno a nyní ka
ždý čím kdo mohl, nabíral ze sudů a na
pájel se. Většina nováčků pak tímto
nemírným požíváním whiskey získala
si společnici v podobě kapitální opice.
U některých byla tato zvířátka krotká
u většiny však, a zvláště u Irčanů velice
divoká. Tito poslední zvláště řádili jako
zběsilí a když dozorčí důstojníci chtěli
zavěsti pořádek, setkali se u nich se
zuřivým odporem a jeden z nich dokon
ce vyhozen oknem vagonu. Vlak počí
nal se již pomalu pohybovati, odjížděje
z omažskébo nádraží, na štěstí však se
nepřihodil důstojníkovi žádný úraz. Kon
duktér dal vlakzastaviti, důstojník vstou
pil opět do vagonu, mezi nováčky se
však více neodvážil.
Ač nerozuměl jsem všemu tomu, co
soudruhové moji mluvili a křičeli, přece
chápal jsem dobře z jejich posunků, proč
se to všechno stalo, ale vida tu zdivočilosť,’kterou pití whiskey u nich probudi
lo, děsil jsem se těch zuřivcův a skryv
se do nejzazšíbo koutku vagonu pozoro
val jsem jejich řádění.
Po sedmi dnech namáhavé, vysilující
cesty dorazili jsme do tvrze McPherson,
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kainž určeni jsme byli ležeti posádkou. pronikavý výkřik a celá tlupa tryskem
Kol tvrze, sestávající mimo hlavní budo pádila úvozem v divokém kvapu nazpět.
vy z několika dřevených baráků, a dvou Za krátko zmizeli z našeho obzoru a je
řad stanů, rozkládala se pustá prairie. dině obláčky prachu ukazovaly směr,
Po očistění se z prachu, dlouhé cesty kam Indiáni prchali.
a částečném odpočinku bylo nám vele
Tři dny na to — byla právě neděle —
no pak, abychom sestoupili se v řady, celá posádka hověla si v klidu, v tom
načež zjištěni hlavní vinníci vzpoury, však ozve se poplašné znamení od stráží:
spůsobené v Omaze a odsouzeni — bylo ,,Indiáni!’' A skutečně blížil se k tvrzi
jich v celku šest — do vězení. V celku veliký roj rudochův, v čele jejich náčel
dopřány nám tři dny k odpočinku, načež ník, který však třímaje dýmku míru nad
zase musili jsme pokračovati v dalším hlavou, snažil se důstojníkům dáti na
I jevo, že nepřichází v úmyslu nepřátel
vojenském výcviku.
Tak jed
ském. Zá
li o t várně
hy byla ji
plynul ži
mi tvrz pře
vot náš ode
plněna a
dne ke dni.
n áčelníci
Stále těšil
počali vyjsem se na
jednávati s
dobrodruž
důstojnicství, která
tvem o vý
na nás čeměn u ně
kterých po
kati budou
v boji s di
tře bn ý cli
pro sebe
vokými ru
docíiy a za
před m ětů.
tím 1 eželi
My zvěda
jsme v tvrzi
vě jsme si
divoké sy
nečinně již
ny prairií
kolik neděl
a Indiána
prohlíželi a
vmísili se
j s m e ani
okem neza
mezi ně.
hlédli.
Sel jsem s
jedním ka
Tu j e dmarádem,
nou v sobo
Brownem;
tu, my pě
šáci skon
v tom týž
se zastavil
čili již svá
a pohlédna
cvičení,
zkoumavě
kdežto muž
Josef* Zelenka.
na jednoho
i stvo baterie
Indi á n a,
B. a O. od
třetího dělostřeleckého pluku bylo ještě chopil ho za nohu, visící v třemenu a
zaměstnáno výcvikem, objevila se v úvo zvolal: ,,Halloh Smith! Tak tys teď
zu za blízkým pahorkem tlupa Indiánův. Indiánem?!” Jakmile tento viděl, že byl
Jeli pomalu na bystrých koních jakoby poznán, tu nepromluviv, vyrazil divoce
nejdříve vypozorovati chtěli, nehrozí-li ze tvrze a pádil do prarie. Byl to vojen
jim žádné nebezpečí. Děla obrácena byla ský zběh, který se připojil ku kmenu
právě ústím svým proti přijíždějícím rudochův. Když Indiáni vyjednávání
rudochům a my připravovali jsme se svá ukončili, tu táhli k blízké řece a roz
již k boji, držíce v rukou pušky své ložili se zde táborem. U Indiánů jest
k výstřelu hotové. Leč jakmile vůdce žena otrokyni svého muže. Ona musí
této tlupy rudochův vyjel z úvozu a všecku těžkou práci výkonávati sama a
viděl černé jícny děl, tu jako bleskem tak také jakmile mužové usedli si kol
obrátil svého koně, vydal ze sebe jakýs bůvplích kůží na zemi rozprostřených,
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tu ženy přinesly nejprve rychle zhotove
ná jídla a pak odběhnuvše k řece, naře
zaly zde vrbového proutí, oškrábaly z něj
kůru a nacpaly jí dýmky, podavše je
můžům svým.
Pro nás byl to život nový a s udive
ním jsme na vše hleděli. Já usednul
také mezi jedno kolo Indiánův po hosti
ně pokouřujících, domnívaje se, že mi
dají také „bafnouti”, leč Indián vedle
mne sedící podal dýmku přese mně své
mu soudruhovi. Když sklánělo se k ve
čeru, tu rozkázali důstojníci tábořícím
Indiánům, že přes noc nesmějí na tomto
místě zůstati, načež bylo celé ležení
v několika málo minutách strženo, náči
ní a buvolí kůže naloženy a již rudochové vzdalovali se opět do prarie. Mužové
napřed, ženy za nimi a konečně nejzad
něji táhl jeden kůň jakýsi druh postele
na kolách, v níž spočívala Indiánka s no
vorozenětem.
Za několik neděl vyslána nás byla
četa do prarií, abychom zásobili vojenské
stanice a sloužili za stráž třiceti spižním
vozům, proti možnému přepadnutí Indiá
nův. Jsa poněkud nemocen, bylo mi
dovoleno vystoupiti z řady, i zůstal jsem
pozadu za četou, kráčeje pomalu za po
sledním spižním vozem. V tom uslyšel
jsem za sebou dupot koňských kopyt.
Ohledná se, spatřil jsem několik rudochů
tryskem k nám se blížících. Již chtěl
jsem upozorniti na blížící se nebezpečí,
v tom však zpozoroval jsem, že v středu
Indiánův jest jeden z našich důstojní
kův. Byli najati jako naši průvodčí
• Černými horami. Byl to dlouhý pochod
nežli zastihli jsme Fořt Landers, kdež
odpočinuvše si a zásobivše zdejší posád
ku, ubírali jsme se do Cannoe Plains a
odtud do Fořt Fetterman. K tvrzi této
poutá se zajímavá hrozná událost. Před
mnohými, mnohými lety, kdy ještě hor
dy Indiánův řádily daleko zběsileji, než
v roce 1867, přepadena byla tato tvrz,
tenkráte jinak se nazývající, od rudochův a vše v ní nemilosrdně bylo povra
žděno. Trubač této posádky očekávaje
také smrtící ránu položil se na zem a
zavřel oči, aby neviděl tomahawk nad
ním se zvedající. V tom však přistoupil
k němu náčelník kmene Siouxů a chopiv
jej za rameno, zvolal: ,,Jdi a řekni
bělochům, že Ŕead Cloud takto ztrestá
každého, kdo odváží se loupiti mu jeho
majetek!’· Trubač vyšvihnuv se na koně

pádil z místa hrůzy. Indiáni veškeré
mrtvoly skalpovali, pouze velitele této
posádky, nazývajícího se Fetterman,
ušetřili a na památku jeho pojmenována
pak tvrz dle jeho jména.
Po odpočinku ve Fořt Fetterman byli
jsme přiděleni k setnině 18. pluku a hned
druhý den vyslán jsem byl na eskortu
s Četou 18 mužů do Fořt Casper, kterouž
tvrz měli jsme strhnou ti, dříví naložiti a
přivézti. S námi posláno čtyřicet pět
vozů, každý tažen byl šesti mezky. Třetí
den byli jsme na blízku cíle své cesty.
V místech, kde asi tvrz stála, zvedal se
veliký sloup dýmu, jímž probleskovaly
rudé plameny.
,,Indiáni jsou ve tvrzi a zapálili ji!’’
myslili jsme všeobecně a okamžitě z vozů
učiněna ohrada a my vstoupivše do pro
střed čekali jsme, že za nedlouho dostane
se nám nevítané návštěvy. Cekali jsme
dlouho, načež seřadivše vozy vždy po
dvou, abychom každým okamžikem při
možném přepadu, ohradu z nich utvořiti
mohli, opatrně brali jsme se v před.
Když dorazili jsme blíže, tu viděli jsme,
že obavy naše byly zbytečný. Nebyla to
tvrz která hořela, nýbrž dřevěný most
přes řeku Nortli Platt, jejž některá zlo
volná ruka zapálila. Vykonavše uloženou
nám práci, strhnuvše tvrz a naloživše
dříví na vozy, nastoupili jsme zpáteční
cestu a bez veškeré nehody dorazili zase
do Fořt Fetterman.
Za čtrnácte dnů vyslán jsem byl opět
ně v eskortě osmnácti mužů do Fořt
Laramie s poštou sestávající z dvou vozů.
V „ranči” nazvané Loboudi strávili jsme
noc prvou, na noc druhou dorazili jsme
do „ranče” Borseshoe.
Po večeři jsa
náruživým jezdcem, vyžádal jsem si od
svého kamaráda spřežení pošty řídícího,
že půjdu za něj pásti mezky, k čemuž on
s radostí svolil. Vsednuv si na jednoho
z nich, jel jsem kus cesty k potoku vrou
benému hustým křovím, kde bylo pro
mezky dosti bujné pastvy. Molilo býti
asi kolem desáté hodiny večerní, kcíyž
pojednou nočním tichem rozlehnul se
divoký skřek. Mezci dosud klidně se
pasoucí tímto hlukem splašeni divoce
pádili cestou k Loboudi a můj mezek, na
němž jsem seděl, letěl za nimi. Marně
jsem trhal uzdou, zvířata tato jsou jak
známo tvrdošijná a v takovém okamžiku
raději by dala se zabít nežli by poslechla
vůle jezdce.

— 143 —
Za mnou rozlehal se divoký hluk a
rány z pušek. Pochopil jsem co to zna
mená. Moji kamarádi byli Indiány pře
padeni. Pádil jsem tryskem a bez odde
chu a bez potravy do Fort Fetterman a
zde důstojníkovi vysvětlil co se bezpo
chyby stalo. Ihned vypraveno opětně 18
mužů a já pouze málo si odpočinuv po
silnil se, jel jsem zase sebou do Horse
shoe, kdež se přepadení událo. Zde
nalezli jsme hrozné stopy barbarství
Indiánův. Celá četa byla jimi povraždě
na, mrtvoly byly stepní mi vlky roztrhá
ny a pouze
hromádky
kostí, to
bylo vše co
z našich ka
marádů zby
lo. Vozy,
když všecko
cenné z nich
vybráno
bylo, byly
rudochy za
páleny. Zů
stali jsme
zde přesnoc
a abychom
chráněni
byli p ř e d
náhlým pře
pádem, vy
stavili jsme
na všech
stra n á c li
stráže. Noc
však minu
la, aniž by
co podezře
lého zpozo
Josef
rováno bylo
a ráno vra
celi jsme se zpět, bychom smutnou po
dali zprávu o nešťastném osudu našich
soudruhův. Mně tvrdošíjnost mezkova
zachránila život.
Následující noc postaven jsem byl na
stráž jako číslo první. Bylo temno, vichr
skučel i musel jsem napínati zrak i sluch,
neboť mohlo se očekávati, že i nás by
mohli Indiáni svojí návštěvou ,,poctíti”.
Hledě tak do temna, spozoruj i pojednou,
že blíží se někdo ke mne. , ,Stůj! Kdo
to?” zvolal jsem a hotovil pušku k vý
střelu. ,, Dobrý přítel”, odvětila postava
a brala se ke mně. Byl to majitel ranče,

Loboudi, která byla přepadena Indiány
a všechno v ní povražděno. Pouze jemu
podařilo se život zachrániti i přikvapil
do tvrze, aby zde o tom podal zprávu.
Časně ráno opět vyslána eskorta k pro
hlédnutí krajiny. Ve veškerých rančích
ve vůkolí bylo znáti stopy divochů. Ve
škeré ranče byly vyloupeny a vše zde
povražděno. V nešťastné Horseshoe na
lezli jsme hromadu vypálených patron,
které byly spotřebovány v zoufalém boji
s Indiány, při čemž tito však přece zví
tězili, neboť po přepadených nebylo nikde ani pa
mátky. V
celku vylou
pěno divoc h y osm
ranci, jak
jízda z rort
Larmie na
ob h 1 ídku
vyslaná zji
stila.
Nechtěje
se nositi s
,,břízou” či
li puškou na
rameně a
maje k jez
dění zvlášt
ní zálibu,
hlásil jsem
se k voza
tajs t v u, i
byl jsem k
němu také
přidělen a
hned na to
vyslán s vo
zem se spížľ aid r.
k četě vojíí
nů pracují
cích v lese na pile, patnáctmil od tvrzevzdálené. Vezl jsem jim zásoby na
třicet dní. Důstojník vypravující mne,
dal mi poučení, že kdybych viděl se
ohrožena Indiány, tu jen abych uřízl postranky u jednoho mezka a vsednuv na
něj, uprchl. Poučení tohoto bylo mi
třeba, neboť uraziv se svým povozem asi
osm mil, spatřil jsem pojednou na blíz
kých pahorcích hlouček Indiánův, kteří
sotva, že zahlédnuli osamělý můj vůz,
ihned jako šípky letěli na malých, hube
ných svých koních k němu. „Kdo uteče
vyhraje,” pomyslil jsem si a řídě se dle

144
rady důstojníkovy, vyšvihnul jsem se na
jednoho mezka a upaloval nazpět do
tvrze, zanechav všecko ostatní „ve šti
chu”. Druhý den vypraven nový vůz
s novými zásobami, přidělena mi stráž
čtyř vojákův a nyní dorazili jsme, aniž
bychom byli znepokojováni, k pile.
Až dosud jsem při každém setkání
s pány Indiány vyšel se zdravou kůží,
ale jednou dopravovali jsme potravní
zásoby vojákům pracujícím v Černých
horách a byli jsme opět překvapeni In
diány. Nás bylo pouze sedm, jich byl
počet několikanásobný.
V otevřeném boji jsme se jim nemohli
tedy posta viti. Opustili jsme tedy spře
žení a spěchali k našim skrýším, které
jsme měli na cestě v horách upraveny a
odtud chtěli jsme se brániti. Právě když
vklouznouti jsem chtěl do ní, tu ucítil
jsem v boku jakési bodnutí i chmátnu
v ta místa a vytrhnu — indiánský šíp.
Krev crčela mi z boku i snažil jsem se ji
šátkem svým zastaviti. Tu zaslechl jsem
pojednou ránu z pušky. Vyblednu ven
a vidím jedn.oho rudocha klesati k zemi.
Vedle něj ležel jeden náš soudruh, vojín
jménem Carter a byl, jak se zdálo,
mrtvý. Indiáné vzavše zastřeleného
svého kmenovce rychle na koně, tak
rychle jak se byli objevili zase zmizeli.
Naše mezky vzali s sebou. Vyběhli jsme
ven a spěchali jsme ke Carterovi. Týž
byl skutečně mrtev. Při útěku do skrýše
zasažen byl několika šípy. Jeden Indián
chtěl ho skalpovati, vojín Brotvn však
vzal divocha na mušku a když právě
hotovil se k ohavnému dílu, tu ho za
střelil.
Poranění mé nebylo sice těžké, ale
bolestné a podpírán jsa jedním ze sou
druhův, kulhal jsem nazpět k pile. Ne
šli jsme ještě mnoho, když jeden z mezků
Indiány uloupených uprchnuv jim, přiklusal za námi. Kamarádi pomohli mi
na něj a nyní již rychlejším pochodem
brali jsme se zpět.
Na pile byla mi rána vymyta, obvázá
na a já poslán do Fořt Fatterman. Na
štěstí šíp nebyl jedem kalený a rána má
se brzo zahojila.
Poslední má výprava, kterou jsem
z tvrze Fetterman konal, byla do Fořt
Reno, vzdálená asi 120 mil. Byla nás
opětně četa 18 mužů a opatrovali jsme
45 vozů. Za průvodci na této nebezpeč
né cestě pustinami sloužilo nám dvanáct

Indiánů kmene Urows a ztratili jsme na
ní' opět jednoho soudruha, vojína Edwardse. Jedné noci totiž, když z vozů
utvořena ohrada a my uprostřed kol ohně
se zhřívali, tu pojednou zasvištěl nad
našimi hlavami šíp a zaryl se do ohně.
Naši průvodci Indiáné, kteří š námi spo
lečně seděli u ohně se zvedli a usednu
vše na své koně vyrazili z ohrady, aby
pátrali po útočnících. Edwards je násle
doval na mezku z pouhé zvědavosti.
Víc se však nevrátil. Cekali jsme na něj
celou noc, ale marně. Ráno nalezli jsme
hromádku kostí a hadry z jeho uniformy,
to bylo vše, co z Edwardse zbylo. Patrné
že byl Indiány zabit a mrtvola jeho vlky
sežrána.
Navrátivše se z této výpravy do tvrze
Fetterman, vystřídáni jsme byli dne 9.
května 18G8 čtvrtým plukem a my na
stoupili cestu do Colorado.
Byla to únavyplná, dlouhá, mnohými
útrapami ale také i příjemnostmi koře
něná cesta. Průvodčím naším byl mavor
Bridger a volil cestu již známou, leč
důstojníci domnívajíce se, že tato cesta
má příliš mnoho oklik, usnesli se, aby
karavana táhla přímou cestou k cíli naší
cesty. Zaplatili jsme však toto rozhod
nutí dosti draho, neboť neurazili jsme za
den více nežli 10 mil a v cestu kupili se
nám takové hrozné překážky, že po vel
kých svízelích vrátili jsme se opět na
cestu starou mayorem Bridgerem nám
ukázanou. Lovem krátili jsme si dlouhou
chvíli, neboť zvěře kolem nás jen se
hemžilo, a srnčí pečínku ve volné příro
dě upravenou, měli jsme nyní každého
dne. Ve vysokých horách, do nichž
jsme nyní vnikli a jež musili jsme pře
kročit!, zažili jsme mnohé lovecké dobro
družství, při čemž soudruh jeden vojín
Johnson octl se jednou i v nebezpečí
života. Toulaje se v době odpočinku v
horách za lovem, nalezl brloh medvědí
a v něm dvě mláďata již dosti povyrostlá.
Dvěmi dobře mířenými ranami je skolil
a chtěl právě odvléci je z jeskyně, když
za sebou uslyšel zlostné bručení. Matka
mláďat, medvědice, mohutné to zvíře
blížila se rychle k němu. Johnson nasa- ·
dil rychle pušku, namířil a střelil, leč
kule medvědici pouze poranila a tím
více rozdráždila. Nyní nezbývalo Jolinsonovi nic jiného nežli útěk. Avšak
utíkat v těchto roklích a po skalách na
nichž nebyla žádná stezka, to bylo ne
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snadno a medvědice již již byla Jolmson- do města a vrátil se úplně jsa zpitý teovi v patách. V tom napadla tomuto prvé ráno do tábora zpět.' Za trest ulo
spasná myšlénka. Uviděl před sebou ženo, že musí příští den na pochodu nésti
tenký strom a poněvač strach před divo tele, čili tornistru, úplně napakovanou
kou medvědicí dodával musily, tu obrat na hřbetě.
Brown předstoupiv před důstojníka
ně jako veverka vyšplhal se nahoru a
usednuv do pní, počal na medvědici pá- tázal se ho, zdali skutečně má napakova
liti. Rozčilením však se mu ruka chvěla né tele za trest nésti.
,,Ovšem že," odvětil důstojník jmé
a nežli svoji pronásledovatelkyni skolil,
vypálil do jejího kožichu čtyřiadvacet nem Breitel.
LeČ v tom již Brown strhl pušku ze
ran.
Já s jedním ještě kamarádem mezi tou svého ramena, namířil na důstojníka a
dobou ulovil dva pěkné paroháče, jeleny, vypálil. Ten s výkřikem skácel se mrtev
a když zaslechli jsme rány, které tak k zemi. To vše bylo dílem jednoho oka
rychle následovaly za sebou, tu zdálo se mžiku. Teprvé nyní ostatní důstojníci
vrhli se na vra
nám to byti ná
ha a odzbrojivše
pádným i běželi
F’r'íkladLný kazatel.
ho po zuřivém
jsme v tu stranu
zápase, dali mu
odkud zaznívaly
svázati ruce. Na
a uviděli jsme
pochodu musil
právě Johnstona
kterak slézá ze
jiti za zadním
stromu. Několi
vozem v průvo
ka slovy nám vše
du dvou vojínů,
z nichž jedním
vysvětlil a my
byl jsem já. Ru
nyní spojenými
ce jeho provazy
silami medvědici
i její mladé a oba
sepjaty na zá
dech a silně uta
jeleny dopravili
do našeho tábora
ženy n e j d říve
počaly mu ruda večer ten vedle
nouti, pak mod
jelení kýty při
pravili jsme si i
raly, Brown mu
sil trpěti hrozné
kousek mladého
medvědího, já
bolesti, neboť
však nenalezl
skřípaje zuby po
jsem v přisladlé
jednou se zasta
chuti tohoto ma
vil a nechtěl ani
sa mnoho zalí
o krok dále jiti.
,,Kajte se, lidičky! Zdržujte se jídla, pití, jinak
bení.
Přikvapil kapi
všickni zahynete!
Překročivše
tán a plochou
hory octli jsme
šavlí nutil jej k
se opět na prérii a zde těžce zkoušeli jsme dalšímu pochodu. —,,Nepůjdu,*’ vzkřikl
následkem nedostatku vody. Nikde da Brown divoce, musíte mne zabít anebo
leko široko nemohli jsme nalézti žádného zabijú ještě já někoho z vás!*’ A lehnul
pramenu, až konečně přišli jsme na jednu si na zem.
Důstojníci sestoupili se nyní v soud.
kaluž, v níž vsak byla bělavá voda od
porné příchuti, tak že jsme ji samotnou Porada trvala pouze několik minut a
ani pozříti nemohli a žízeň svoji hasili rozsudek zněl: ,,zastřelit!”
Ruce Brownovi nyní rozvázány, leč ty
jsme připravenou z ní kávou. Dobrá
ovšem také nebyla, ale z nouze čert byly již tak černý, že nemohl jimi téměř
ani vládnouti. Jeden voják chtěl mu šát
mouchy lapá.
Právě třicátého dne dorazili jsme do kem zavázati oči, on však obvaz loktem
Wyoming City a rozložili se u řeky tábo shodil s hlavy a pravil: ,,Já se smrti ne
rem. Všem vojínům přísně zakázáno, bojím!”
aby se z táboru nevzdalovali. Vojín
,,Jdi!” rozkázal mu nyní kapitán a
Brown však vzdor tomuto zákazu utekl Brown šel. Když byl vzdálen asi patnáct
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„Jak pak bychom nechtěli!” zvolali
kroků, veleno šesti mužům k střelbě
připraveným ,,palte!” Šest ran zahouklo. radostně oba krajané.
Brnwn klesl do předu a my táhli dal,
,.Tak pojďte se mnou.”
Zavedl jsem je do naší kuchyně a zde
aniž by kdo na padlého se ještě jednou
předložil jim zbytky našeho obědu. Prá
podíval.
Když dorazili jsme do nej bližší tvrze vě náhodou jsme měli téhož dne fazule
Sanders, bylo to k večeru, tu velitel její a ač je krajani neradi, tu přece slupli
vyslal pro Browna ambulanci. Ta však jich polovici pekáče. Pak jsem jim před
vrátila se bez výsledku.
Bro vn byl ložil ještě kávu, chleba, vůbec vše co
pryč. Co se s ním stalo, kdož to ví? Od naše kuchyň jim poskytnout!mohla.
té doby nebylo po něm ani vidu ani
„Teďka kdyby tak bylo ňáký cigáro,
to bych si zabafčil,” pravil opět jeden
slechu.
Odpočinuvše si poněkud ve Fořt San z krajanů, když se byl řádně najedl.
Zaslechnuv to přinesl jsem každému
ders, brali jsme se pak do Sidnee Station
a odtud do Fořt Sedgwick v Uolorado, ihned hrsť doutníků.
kteráž cesta trvala nám celých jeden
Překvapeně pohlíželi na mne.
advacet dní. Zde opět přidělen jsem byl I
„To je zrovna tak, jako kdyby nám
k vozatajstvu, avšak žádné dobrodruž ten voják rozuměl,” šeptal jeden dru
ství více mne nepotkalo.
hému.
„Toť se ví, že vám rozumím," spustil
Zajímavou byla honba na stádo bůvolů, kterouž uspořádalo naše důstojnictvo jsem nyní s hlasitým smíchem česky a
a jíž jsme se také my lepší střelci súčast- oba s otevřenou hubou zůstali udiveně
nili. Zde nás Indiáni neznepokojovali a na mne koukati.
Ztrávili jsme spolu několik příjemných
pouze 7 Okalala se jednou objevili a spá
livše tam dva mosty zase rychle prchli. hodin, na to naloživ jim do tlumoků
Nabaživ se jezdění žádal jsem opětně ještě jídla a každému láhev whisky, vy
za vřadění k setnině a byl jsem přidělen provodil jsem je po draisině dvacet mil
jako stráž na stanici Julesbourg.
Byl za Julesbourgh a srdečně se s nimi roz
to život pohodlný, bezstarostný.
loučil.
Abych americké vojančiny notně užil,
Jednoho dne ležel jsem na rampě, za
háněje si dlouhou chvíli kouřením a po tu byl náš pluk opět přeložen a my od
zorováním obláčkových dýmů, jež ztrá jeli do St. Louis, kdež vsednuvše na lodě
cely se ve vzduchu, v tom ozve se pode pluli jsme po obrovském veletoku Missis
mnou hlas:
sippi do Memphis a odtud brali jsme se
„Ti chlapi mají život. Koukej se na do Atlanty v Georgii.
Praví jedno české přísloví, že kde bůh
něj, nic nedělá, kouří, jí, já bych ho sra
zil hned dolů.”
ve světě nechal někde díru, tu že osud
Pohlednu překvapen ve stranu, odkud zastrčil ji Čechem a skutečně aspoň v
hlas zazníval a vidím dva dobré krajany, Americe je to pravda. Čecha nalezneš
jak závistivě na mne pohlíželi, když jsem snad všude. A zvláště je ti milým tako
si tak hověl. Již chtěl jsem seprozraditi vé shledání v místě, kde bys ho nikdy
a z volatí k nim také česky: ,,i vítám vás nehledal.
kamarádi, kde pak jste se zde vzali?”
Já sotva jsem první noc strávil v Atale pak jsem si zase myslil, že je poslou- lantě, tu již náhoda svedla mne zde s kra
chati budu ještě dál. co jim leží na srdci. janem Bucharem, majitelem hostince na
Druhý na to povídal: ,,Co pak je to Maine Street. Byli jsme oba z tohoto se
plátno. Každý nemá štěstí. Co bych tkání potěšeni a já pokud jsem v Atlantě
za to dal, kdybych měl aspoň kus chleba. trávil, byl jeho nej věrnějším „kostymKručí mi v žaludku.”
rem.”
,, A já bych se spokojil i s fazulemi, jak
V Atlantě přidělen jsem byl na stráž
je nerad jím. Pekáč bj ch jich teď snědl, ke generálu Terrymu a zde dosloužil
jaký mám hlad.”
jsem svoji lliůtu.
. „Hoši!” vzkřikl jsem na ně nyní an
Koku 1870 dne 22. srpna rozloučil
glicky. „Kam pak jdete?”
jsem se svojí setninou i svými kamarády
„Do Chicaga,” odpovídali oba mrzutě. a s uniformou amerického obránce vlasti
„Nu a což nechtěli byste sé něčím na 1' a odejel do Savannah, kdež vsednuv na
tak dlouhou cestu posilnil?”
I loď po moři plul jsem do New Yorku.—

viůj živý s.FkN.
Opravdovská historie, kterou už sám neví kde sebral Sláv Beránek.

EDELEJME našim lutristkám p »kladech. Ale když druhé noci opět
křivdu, že ony jen mají živé sny. jsem se kochal p« »hledem na Priamovy
Každý člověk věří více méně ve sny. poklady, počal jsem následujícího rána
Pripomeňme si jen zvířecího snu bibli býti již dosti nepokojný. Než průběhem
ckého Faraóna, jemuž se zdálo, že sedm dne a zažitím mnohých radovánek a zá
hubených krav sežralo sedm krav tlu bav před ulehnutím, již jsem si na svůj
stých a přece ona hubená dobytčata ne- sen ani nevzpomněl. Ale sotva jsem
sťloustla. Povolán Josef, syn Jakubův, zase usnul, již opět stál jsem před ote
od druhých bratří zašachrovaný, a ten vřeným výklenkem, chovajícím tytéž ne
ukázal milému Faraónovi k nemalé ra smírné skvosty a totéž nevídané bohat
dosti i žalosti, jak jeho sny jsou víc ještě ství. Probudil jsem se celý spocen a
nežli živé. O dokončení tohoto snu nechť zimničně rozčilen a bez rozmýšlení hajdy
směrem ke stěně
mluví bible sa
ma. Nyní raději
ve svém pokoji,
kdež dle mého
račiž se diviti,
velectěné čtenář
snu měl se nale- stvo, jaké taky
žati tajný onen
výklenek.
Za
já mám živé sny,
klepal jsem na
ale jenom ně
zeď a skutečně,
kdy, neboť od
zeď podivně, du
jakživa pěkného
tě zněla. I ne
a dobrého poma
meškal jsem, ulu, jak tomu též
cliopil kladivo
bude s touto opravdu pravdi
a počal p rolám ovou historií.
vati zeď.
Sen můj sku
Bydlím v jed
nom omažském
tečně byl živým
elegantním hote
snem. Netrvalo
to dlouho, a já
lu.“) Jedenkráte
se mi zdálo, že
ve zdi se proko
ve stěně mého
pal ku skrytému
Ona:—Vstávej muži, přejeli jsme stanici!
pokoje našel
výklenku, na ště
On (v rozespalosti):—Pro pána boha, ne
stalo
se
jí
nic?!
stí jen ze dřeva
jsem tajný vý
zhotoven ému.
klenek, o němž
jsem neměl do
Různé předsta
sud ani nej menšího tušení. A ve vý vy o nalezeném pokladu tolik rozčilo
klenku tom nalezl jsem báječné poklady. valy celého ducha mého, že jsem musel
Bylo tam stolní zlaté i stříbrné náčiní, na okamžik ustátí a přitisknouti ruku
různé skvosty všelikých podob a nesmír svou na pr§a, aby srdce v nich snad se
ně vzácné, jakož i jiné velice cenné mi nerozkočilo samou toužebností, tak
předměty ze stříbra, zlata i drahokamů. jako v blahých letech mládí, kdy poprvé
Poněvadž nalézám se náhodou v po ubíral jsem se za stříbrného svitu měsíce
měrech zámožných, nevěnoval jsem vel k dostaveníčku za svým -zlatém. A tak i
ké pozornosti svému snu o báječných nyní před okamžikem, kdy toto své zlaté
zlato opravdu budu moci provždy na*) Kdo zc ct. čtenářů přál by bí zvědět číslo a ulici, kde
zvati svým, tak i nyní prudce bilo srdce
se zdají živé sny, nechť se obrátí na redakci “Amerikána”,
a ta mu ochotně sdělí, že onen nositel zdrobnělého jména mé i všechny tepny řídkým blahem,. že
vlnatého čtvernožce silného pohlaví v žádném elegantním
dosáhl jsem hledaného pravého zlata.
hotelu nebydlí.
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Avšak zmužile. Pryč s každým otále
ním a nerozhodností. Směle dláto k ruce
a v nejbližšíin okamžiku roztříštil jsem
dřevěnou stěnu výklenku. Úžasem div
jsem nezšílel. Jaké to báječné bohatství.
Zlaté náramky, brilianty vykládané; ná
ušnice s démanty; zlaté, těžké řetězy;
umělecké hodinky různých velkostí a
vzorů; stříbrné, skvostné náčiní stolní
v sametových skříňkách atd. atd. Zřel
jsem tu před sebou tolik skvostů a draho
cenných předmětů, že daleko přesaho
valy mé všechny tři sny o dobytém tom
to pokladu.
By clil e probral jsem se z úžasu a počal
předměty z nalezeného pokladu ukládati
do svého stolku. Při tom vymýšlel jsem
plány, jak bohatství svého užiju a jak
změním dosavadní svůj život v život nový
pohodlný, bezstarostný.
V tom zavzněly kroky na schodech,
právě v okamžiku, když jsem chtěl při
stoupí ti k řešení těžké otázky, jak bych
nalezený poklad převedl v předměty
,,udatelnější” — v peníze, neb snadno
k pochopení, že není tak lehko, udat
tisícidollarový, démantový prsten a kou
pit si zaň třeba jen jednu porci ústřic.
Maně pojal mne strach a počal jsem na-

slouchat, zda snad osudné kroky nemíří
ku dveřím mého bytu. A skutečně.
Obava má se vyplnila. Na mé dvéře
bylo zatlučeno. Otevřel jsem a do vnitř
rychle vstoupil muž celý vyděšený, který
trhaně ku mně zvolal:
,,Pane, u vás je zloděj!”
„Cože, zloděj?” koktám a divím se, že
já o tom dosud nic nevím.
„Ano, zloděj! Právě v tomto oka
mžiku vloupal se ke mně průlomem, ve
vaší zdi učiněným a ukradl mně množ
ství zlatého a stříbrného zboží/'
Během krátké této řeči míjelo mi
z hlavy vyplnění mého živého snu. Muž
onen byl můj soused zlatník a já se vlou
pal do jeho skříně se zlatým a stříbr
ným zbožím. Vypravoval jsem mu živý
svůj sen, trojnásob se mně ve spaní zje
vivší a vrátil jsem mu všechny nalezené
skvosty, načež on mne ujistil, že se tímto
„vyrovnáním” spokojí.
Nešťastný, tisíckrát nešťastný zlatník.
Proč se den před tím neodstěhoval! Mně
by se byl jistě vyplnil můj živý sen. Od
té doby nikdy nebydlím v sousedství
zlatníka, ale co je to plátno, od téže do
! by neměl jsem nikdy více živý sen.

. ->PRO VLASTNÍ ZÁCHRANU·^
Črta z. železxxxčixíixo života, — Z

„V. M. Veinovi, v Chicago, 111. —i
Vrchní dohlížitel Orson byl zavražděn a
oloupen Mexikány. Přijeďte okamžitě i'
přineste výplatu pro havíře.
Tom Deere.”
Hned po obdržení tohoto telegramu
učinil jsem potřebná opatření, abych co
nejrychleji vydatí se mohl na cestu k do
lům do starého Mexika. Dospěv ke
trati, seznal jsem, že vlak již ujel a že
budu nucen čekati až do pozdního odpo
ledne příštího dne, kdy nej bližší vlak
oním směrem vyjede.
Vysvětloval jsem své postavení řiditeli nádraží, tázaje se, zda-li nemohl
bych dostati se k cíli své cesty po něja

přeložil

Molkup.

kém zvláštním neb nákladním vlaku.
Bvl jsem velice rozmrzen, když na r lůj
dotaz dostalo se mi záporné odpovědi.
V téže chvíli přistoupil k řiditeli klerk,
podávaje mu jakousi depeši. Sotva že ji
řiditel přečetl, zvolal: „Sečkejte nějaký
okamžik; zdeť bude příležitost pro vás
dostati se odtud. Stala se tam dole kdesi
nějaká nehoda, tak že stroj vlaku, jenž
dnes ráno odejel, jest porouchán a my
budeme nuceni vysiati tam zvláštní lo
komotivu. Můžete se při pojiti k mužstvu
na parostroji, ale pravím vám již napřed,
že ť> bude divoká jízda.”
„O to se mně nejedná, jen když dosta
nu se k cíli co nejdříve!” odvětil jsem já.
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„Průvodčí jednoho vlaku na dráze
V půlhodině na to letěl stroj náš po
kolejích s větrem o závod; nepamatuji Oro Grande ondy no také náhodou pře
se na podobnou rychlou jízdu v celém jel jakéhos Mexikána a seděl za to již tři
svém životě. Jízda podobná byla již měsíce vc vězení a což ta práce, kterou
častěji popisována, než abych vše opa měl konsul s mexikánskými úřady, než
koval, vskutku však může péro pouze mu zajistil svobodu! Ba, věřte, oni,
chabě zobraziti ( nen let stroje a všechny pakli při nějakém neštěstí přijde Mexidojmy, jež při podobné jízdě prolétají kán k úrazu, zatknou a pozavírají celé
hlavou účastníků. Ujížděli jsme po čisté, mužstvo na vlaku. Majíť nás, ty „Grinrovné trati s rychlostí přímo hroznou. gos”, jak nám přezdívají, v hrozně malé
Na hovor nikdo ani nepomyslil. Stroj lásce. Víme i to, že-mnohdy zatknou
vedoucí a topič mlčky stáli u okének a nějakého ubožáka, o němž dobře vědí,
hleděli si své práce. V tom náhle, jak že nikdo k vůli němu nestrhne křik a
stroj letěl po ostré zátočí ně, zazněl po pak pošlou jej se stráží na „čerstvý
divný skřek — slabě poznatelný náraz vzduch”. Stráž jej někde zastřelí a
schválně se vrátí
následoval—pak
rychlý p ohyb
bez něho, ozná
Zvláštní
cenník.
mí
c, že pokoušel
strojvedoucího —
se o útěk,” vy
zaražení páky —
puštění zpáteční
právěl topič.
„Dobře, do
páry — a my se
bře! Ale zde
strojem zvolna
státi nemůžeme
pohybovali
se
po celý den. Na
zpět.
,,To byl člo
ložme jej do uvěk nějaký, že?”
heláku
a do
pravme na nejtáži se.
,, My
slím, že byl,”
bližší stanici,”
zněla temná od
pravil strojve
pověď. Stále je
doucí.
ště jsme couvali.
„Ne,ne, chraň
Ano, tam na pís
bůh!” zvolal to
pič. „Nechci se
čině ležel Mexikán — a když
dostati do ně
kterého z me
zastavivše, při
blížili jsme se k
xických žalářů v
němu, seznali
dolech.”
jsme, že je již
„Co si však
„Na tyhle hodinky mám už dávno gustíčko;
mrtev a strašně Francku, co mohou tak stát?“ — ,, „Co? Nákých
počneme?” tázal
zohaven. „Nu,
se
strojvedoucí.
osmnáct měsíců a pár dní dunklu.“ “
teď jsme ztrace
„Pohřbíme-li jej
ni! Podobný pří
zde, najde jej
pad znamená několikaměsíční vězení v zvěř, vyhrabe ho a s námi bude pak
mexickém žaláři a živobytí za 6 centů ještě hůře, že jsme to neoznámili. Hodídenně s tou nadějí, že bude člověk ko me-li ho někam, bude tělo jeho rovněž
nalezeno a oni snadno poznají, že byl
nečně zastřelen.”
„Proč to, vždyť celé to neštěstí zavi přejet na dráze. Pak pozatýkali by
nila pouhá náhoda a oni zajisté po dů veškeré mužstvo na vlacích, které jsou
kladném vyšetření všeho nebudou vás v běhu. Jest zřejmo, že nezbývá nám
trestati. Buďte bez starosti, chci sám ve ničeho, než vžiti jej s sebou na nejbližší
váš prospěch svědčiti,” pravil jsem po stanici.”
chvíli.
Pozoroval jsem, že topič po několik
„Mexikáni nevěří náhodám a podobný okamžiků upřeně se na mě díval. Tvář
výrok nebéře se u nich na váhu. Oni jeho na místech, jež nebyly pošpiněny
z pravidla člověka dříve zatknou a za kouřem a prachem, byla bezbarvá, z očí
střelí a potom jdou vyšetřovat i,” odvětil jeho sálal po několik okamžiků divoký,
děsivý svit, tak že jsem se domníval, že
strojvedoucí.
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ubožák zšílel. Jednou neb dvakrát jeho
rty s sebou křečovitě zaškubaly a zdálo
se, že chce promluviti, nicméně nebyl
jediného slova mocen a ani dosti málo
slyšitelný zvuk neprošel těmi zsinalými
rty. Obrátil jsem se k strojvedoucímu,
zda-li změnu onu také spozoroval.
Topič v tomto okamžení konečně pro
mluvil: Odpusťte, nezmíní vás, pane.”
Slova ta pronešena byla zvolna, jako by
ten, kdo je pronášel, trpěl nevýslovně
vnitřním, duševním bojem. ,,Vím pouze
tolik, že zajímáte se o doly v Negřitos.
Chci vám však hned říci, že pakli vezme
me mrtvého Mexikána s sebou na nejbližší stanici, že nás tam všechny zavrou
a po případě i zastřelí. Co tomu říkáte?”
Věděl jsem již z vlastní zkušenosti a
z rozličných zpráv, že topič skutečně
nepřehání a že obavy jeho jsou oprávně
né. Zakusil jsem sám mnoho nepříje
mností s mexickými úřady, ne snad
pochybením zákona, neboť zákony me
xické zajisté nejsou horší jiných a lze
lehce jim vyhověti, ale pro různá nedo
rozumění s hlupáckými a hlaváčskými,
nic nevědoucími úřadníky. Nikoli, já
sám též nestál o uvěznění a také jsem se
v tom směru vyjádřil.
,,Dobrá, Mexikán tento jest již mrt
vým, není-li pravda?” děl topič ,,a jeho
tělo neučiní žádnému nic dobrého, kdež
to naopak mohlo by nám značně uškoditi.”
Pochopili jsme, co tím míní. Byla to
hrozná myšlenka; na okamžik pohřížili
jsme se všichni v hluboké zamyšlení.
Jen oddychování stroje rušilo ticho. Pak
jako by na povel všichni chopili jsme se
těla a nesli je ku stroji. Poáoupli jsme
je do uliláku a dvířka u výhně byla ote
vřena. Uvnitř zdálo se liučeti a praskati
celé peklo a ohnivé, plamenné, vysoko
šlehající jazyky zdály se nedočkavě oče
kávat! kořisť. Co živ budu, nezapomenu

onoho okamžiku. Připadalo mi, že ten
to Mexikán ve svém národním kroji,
s červenou, širokou bandaliérou kolem
pasu, s tím krví potřísněným vlasem a
očima jakoby nepřátelsky na nás vypou
lenýma, a tváří pořezanou klne nám
svými pootevřenými ústy, z nichž škle
bily se hrozně bílé, krásné zuby, mezi
nimiž prýštila se a usedala krev. Tak
mi projela hlavou myšlénka, že já,
strojvedoucí a topič jsme ďáblové u jícnu
pekel stojící, kteří přináší v ty plamenné
útroby svou oběť.......... Pak ještě jediný
pohyb — přiražení a zařinčení železných
dvířek a vše bylo vykonáno. Strojvedoucí
trhl pákou a stroj opět jal se pohybovati.
Pronikavé vřeštění píšťaly změnila si má
rozechvěná obrazotvornost v bojovný
ryk tisíců, pronásledujících nás nepřátel.
Stroj opět letěl, jako by sám prchal z
děsného místa. Rychlost zvýšována kaž
dým okamžikem a myslil jsem, že se
zalknu. Ač letěli jsme přímo, přec jen
každý z nás občas pohlédl zpět, jako by
se obával, že nějaký mstící démon letí
za námi------Záliv na to rychlost stroje byla již
umenšována a za několik minut zarazil
strojvedoucí páku. Parostroj zastavil.
Vyskočil jsem na perón, ale v témž oka
mžení zatemnilo se mi vše před očima a
já bez vědomí skácel se k zemi. Když
otevřel jsem opět oči, slyšel jsem, jak
jeden z jednatelů pravil: Jízda na divo
kém stroji byla pro něho přec jen příliš
mnoho.” Měl pravdu, bylo to pro mne
skutečně příliš mnoho.

Není tomu dávno, co četl jsem zprávu
o rozbitém vlaku na jedné z východních
drah. Oba oni muži, s nimiž podnikl
jsem tehdy divokou jízdu, strojve
doucí i topič, byli při neštěstí tom za
biti. Proto to, co· jsem zde o nich napsal,
jim více neuškodí.

o ExÍbán£''í<·
,,Ruku líbám, milostpaní!” pozdravuje milostivá paní spanilou ručku svoji sama
domácí přítel choť svého známého, a k líbání. Jest zdvořilý a galantní po
přibližuje se k ní s hlubokým úklonem. zdrav ten vlastně jen surogatem skuteč
Avšak nepomýšlí, aby učinil, co byl prá ného polibku.
Ruce líbali již staří, a jest to projevem
vě řekl, leda snad jen tehdy, nastaví-li
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zvláštní úcty, oddanosti i lásky. U Řeků, vání něžněji a milostněji zní, pochází
kdož bohatstvím neoplývali a dary bo přímo z ráje, neboť k blaženosti a spoko
hům obětovati nemohli, líbali sobě na jenosti nej vyšší, jakáž z počátku v ráji
vzájem i bohům ruce. U Řeků pak líbání byla, nezbytně potřebí jest — hubičky.
rukou bohům bylo výslovně přikázáno, Láska, blaženosť bez hubičky není ničím,
a kdo by byl tak neučinil, toho stihl jest mluvou slepého o barvách. Nemůže
krutý trest. Kovněž u Židů, jako jest bytí ani dost malé pochybnosti, že pra
dosud u Indiánů, líbání rukou v módě otec Adam svoji nejmilejší Evu právě
bylo. Král Šalomoun řekl svým po- tak líbal, jako to činili a činí všichni
chlebníkům: „a líbati budete o závod jeho potomci, neboť nelze si mysleti, že
ruce pánům a příznivcům svým!” Nej- snad my bychom v tomto ohledu něčím
vyšší státníci, úřadníci, obřadníci a voje se honosili, co první rodiče by nebyli
vůdcové u dvora římského za zvláštní znali a již také ve skutečnosti neprová
poctu pokládali, dovoleno li jim políbiti děli.
ruku císaři, zvyk ten dosud se zachoval
Polibek povstal zároveň s první láskou.
u královen ital
S prvními milen
ských.
Líbání
ci přišla na tento
Laciná reklama.
rukou v dobách
hříšný svět i prv
dřívějších zvlá
ní hubička, a ti
ště bylo zavede
sotva vzali si při
no u kněží. Po
vdej na svůj vy
líbení na ruku
nález, jejž by byli
značilo úctu a
snad chtěli pro
oddanost věří
sebe v tajnosti
cích k duchovní
udržeti. Právě
mu pastýři. Pře
naopak, polibek
devším bylo to
rozšířil se záhy
výsadou bisku
po celém světě,
pů, jimž i ti ruce
a vše, co se mělo
líbati musili,
rádo, líbalo se
kteří jim při služ
na potkání.
bách božích při
Jakmile mile
sluhoval i. Sunec přiblížil se
k vyvolené srdce
premus papa —
papež místo ru
svého, a vyřkl
ky dává si líbati
osudné to slovo
— pantofel.
,,miluji tě” a po
,,
Co
děláte
tak
kyselý
obličej?
“
—
,,
To
já
jen
Polibek pak v
znal, že navzá
dělám svému zboží reklamu, neboť cestuji pro
užším slova smy
jem milován
továrnu s octem.“
slu, aneb, prostě
jest,prvním jeho
řečeno,hubička‘
činem byl — po
jest znamením důvěrného poměru mezi libek. A věřte, první hubička nejlépe
přátely a milujícími. Plinius připisuje chutná, je nad cukr, nad med sladší a
původ polibku pouhé náklonnosti římské zdá se vám, jako byste ani nemohli z ní
dámy k vínu, což upřímně řečeno, je po veškeru tu sladkosť její opojnou vyssáti.
čátek velmi prosaický. Zkoumali a pátrali „Polibek” nazývá se první stanice na
prý přísní manželé tímto spůsobem, zdaž dráze c. k. privilegované společnosti mi
manželky v nepřítomnosti jejich si byly lenců do ráje vedoucí. První hubičkou
snad více než slušno a potřebno ohnivé jako prvními ranními červánky probou
ho nektaru přihnuly. A to prý jim pora zíte se ze sna k životu, skutečnému bla
dil Cato.
ženému životu, plnému blaha a rozkoší.
To však se jenom povídá, a není věru Hubička jest doputovaný důvěrník mi
žádné podstatné příčiny, abychom tomu lencův, vyslaný ke dvoru ženského srdce,
věřili aneb věřiti musili. My, ubozí mezitím co diplomatické noty, pohledy a
smrtelníci a zvláště ti mladší z nás věřiti tisknutí rukou dobrému výsledku jeho
budeme vždy, že polibek, sladký polibek poslání napomáhají, jsouce znamením
A ujednaná
či lépe řečeno hubička, kteréž pojmeno vnitřního dorozumění.
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smlouva ta, Či alliance srdcí teprve tehdy
platnosti nabývá, vtisknuta-li na ni pečet
lásky — polibek. Srdce dam a pevnost
musí se dobý váti a to dosti dlouho, při
čemž obyčejně zdar prvního náběhu ne
svědčí o dobrotě a vytrvalosti pevnosti a
ochránců její; žena, která již při prvním
setkání polibky rozdává a pevnosť, která
hned při prvním nepřátelském náběhu
se vzdává, za mnoho nestojí a vítěz ma
lou potěchu nad dosaženým vítězstvím
činí. Pravý bojovník teprve tehdy vítěz
stvím svým i dobytou kořistí se honosí,
zmocnil-li se jí po tuhém boji, a několi
kátém již náběhu, třeba i z ran již utrže
ných krváceje. Hubička ale stává se
často nešťastným „casus bel li,” pro
rodiče, kteréž pak s veškerou svojí mocí
do pole jdou a boj ukončí a mír uzavřou
teprve po podepsání — smlouvy svateb
ní. Někdy ale se stává, že potom obno
vuje se válka a propuká s tím větší
zuřivostí.
Hubička jest med, kterýž milenec z rů
žových rtíků své dívky ssaje, je magne
tem, který ústy srdce pojí a ohnivým
vozem prorokovým, po němž srdce naše
do sedmého nebe vjíždí.
Mnozí z nás mužův mají také ten zvyk
že na rozloučenou aneb přivítanou se lí
bají na znamení přátelství. Toho jsem
rozhodným nepřítelem, neboť připadá
mi to tak, jakoby Jidáš Krista líbal.

i

Polibek jest důkazem největší lásky;
matka líbá dítě, které porodila, milenec
milenku, o níž myslí, že jenom jemu
náleží, ženich svoji nevěstu a muž ženu.
Ovšem jsou ty manželské polibky po
prvních měsících manželství již hluchý
mi, prázdnými slupkami ořechovými,
jádro nemajícími. V době líbánek jest
hubička ještě něčím, tehdy má ještě do
sti sladkosti, aby oba opojila, avšak po
zději, když z růžových rtíků pel setřen,
ovšední a jest pouhým mechanickým
dotknutím se bez dalšího účinku. Man
želé líbají se také často jen ze zvyku, a
nikoli z lásky.
Láska pozdravuje člověka polibkem
matčiným, když se byl narodil, a láska
dětská polibkem opět se loučí s rodiči
svými. Polibek jest prvním a posledním
dárkem, jejž láska chuďasovi uštědřuje.
Básníky již při narození jejich zasvě
cuje musa polibkem na čelo příštímu
jich povolání; avšak často bývá polibek
tento pravým polibkem jidášskýro, který
ubohého pěvce bídě, pronásledování a
nešťastnému osudu v oběť vydává, až
uštván a na smrt lion dán bývá.
Jako říká se: ,,pozdravit je zdvořilost
a poděkovat povinnosť,” možno i tvrditi
,,polibek úcty a příchylnosti nikoho nezneuctí, aniž cti ubere.”
Líbati budou se lidé nejen do smrti,
ale do skonání světa. —

*

Ze školy.
Professor: ,,Jen dále: Drahokam zů
stane drahokamem —”
Zák: ,,Drahokam zůstane drahoka
mem a — a—”
Professor: ,,Nu, jen dále: a byť ležel
i....”
Zak: ,,V zastavárně.”

Urážlivá otázka.
M.; ,,Viděl jste poslední kometu?”
B.: „Co pak si to o mně myslíte? Do
mníváte se, že jsem takový lump, abych
teprve o 4. hodině ráno chodil domů?”

Léčivé víno.
,,Tatínku, co pak to jest ,,léčivé ví
no”?”
,,Víš, hochu, to já vlastně nevím, ale
bude to bezpochyby takové víno, na něž
když se ho trochu vypije, musí se bráti
okamžitě lék, aby neškodilo.”
Zcela opravdové.
Pastor: Nuže, moji milí, jak pak se
vám líbilo první kázání mého syna?
Sedláci: O, překrásně, velebný pane;
už jsme všichni povídali, aby pámbů dal
a toho starého vzal čert, tak abysme do
stali mladého za faráře.
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Dvojí živobytí.
Jeden, jenž tomu rozumí.
Statkář: Jak jsem již pravil, pane po
Poddůstojník'. ,,Voni jednoročníku
ručíku, vypusťte mou dceru ze své mysli. Veselský, teď jsou v uniformě a ne v ci
Jsem ze zásady proti vojenskému stavu.” vilu a to potom musí přestat všecka civiPoručík (na pohled velice tragicky a lisace, rozumějí?”
zoufale): ,,Já však nemohu bez vaší
Emilie bytí živ.”
Statkář: ,.To vám skutečně věřím,
když si pomyslím na skrovné vaše služ
né, pane poručíku.’'
Dáma'. ,,Drahý doktore, mě je hroz
ně. O mé migréně, hučení v uších a
chvění nervů nechci ani mluviti, ale ta
tíha v mých nohou, škubání ramenou,
tlukot srdce, mžitky před očima, bolesti
v hlavě, a ty mé sny....”
Lékař'. ,,Jak zdravá musíte být, mi
lostivá paní, že všechny tyto nemoci
můžete snésti.”

Soustrastná.
Professor: ,,Ano, milostivá paní, jedi
ná noc na severním pólu trvá 41 dní.’’
,,Můj bože, jak lituji tamní
noční hlídače.”

,,Já řku, sousede, copak že vás není vidět
v žádném zahradním koncertu?“
,, Jsem blázen?“ To já se raději za vstupné
hodně nacucnu a žena mně pak už doma za
hraje sama.“

Reso lutiií.

Jiti dolů neb klesati, jest v životě prá
vě jako při chůzi snažším, nežli stoupati,
neb v.ystupovati.
Táta’. ,,Isáčku, máš ty fláký talent
k počítání, co pak znamená tento straš*
ný účet?”
Isák'. ,,Počítal jsem, mnoho-li by to
dělalo do dnešního dne, kdyby býval náš
kmenový praotec pro nás ukládal jenom
jeden cent denně s přirážkou desíti pro
cent.”
Táta\ ^Gott der Gerechte! Nechci ani
viděti tu sumu, musil bych našeho praotce
na věky proklít, že na to nepomyslil.”
Jen smrt.
Krátce před jednou bitvou dal se ohlásiti jeden z generálů co nemocný. Napo
leon I. mu vzkázal: Císař nezná žádnou
jinou nemoc než smrt.

Tedy dubrá! jestliže do nového roku nic lep
šího se mi ueuatrefí, hned na začátku masopustu si vás vezmu.

Při obědě.
LLatka (k malé své dcerušce): ,, Jak’s
Starý známý.
nešikovná, Márinko, převrhneš sklenici
tak dobrého vína.” (Marie pláče). Jeden
Soudce'. ,,Obžalovaný, myslím, že se
z hostů: ,,Milostivá paní, to dítě jest již známe.”
nevinno, víno bylo tak slabé, že se samo
Obžalovaný'. ,,Zajisté, zajisté. Co pak
převrhlo.”
dělá vaše milá paní manželka?”
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Strašná hrozba.
Koště a štětec.
A: „Dejte mi lístek druhé třídy do H.”
V jedné společnosti se vyprávělo, že
Úradník'. „50 centů!”
jistý proslavený hollandský malíř jest
A: „Nemůžete to udělati za 40?” ,
s to proměniti malbu, představující
Úradník'. „Ali, nezdržujte mne! Zde
úsměvný obličej dětský jedním tahem
štětce v plačtivý. ,,To přec není žádné se nesmlouvá.”
A'. „Nu, jen nebuďte tak hrdým,
umění,” pravil jeden z posluchačů, „to
vždyť
je tady ještě více nádraží!"
já dokážu s pouhou násadou od koštěte.”

„Až nyní zase k nám čáp přiletí, co
bys měl raději, Karlíčku, bratříčka nebo
sestřičku?”
,,,IIm, jestli je to všechno stejné, to
bych měl nejradši houpacího koně.”

On\ ,,Dovolte mi slečno, sděliti Vám,
že Vás šíleně miluji.”
Ona'. ,,To se jen obraťte na mého otce,
on jest lékařem v blázinci.”

Také sváteční radost’.
„Nu, Ludvíku,” pravil drožkář ku
svému nejmladšímu hošíku, „dnes jsou
tvé narozeniny, čím bych ti spůsobd tak
nejspíše nějakou radosť?”—Ludvíček (po
krátkém přemýšlení). „Nařež přeci jed
nou také tamhle mému bratru, Karlovi,
ale notně.”

Anděl míru.
„Ale Honzíku, jak pak můžeš tak raPán'. „Vy tomu nevěříte, že stává bijácky do nich mlátit, když ti do celé
skutečně psů, kteří jsou chytřejší než jich záležitosti ničeho není.”
„Co pak nepozoruješ, že chci spůsojejich pánové?”
biti
mír?”
Lesník'. „O, já vím, já mám doma
sám takového.”
Dvoj myslné.
„Pane
inspektor,
venku jest řezník,
Mistr: Ty kluku set. ... jestli nebu
chtěl
by
prý
rád
vidět
toho vola.”
deš lepší, zmaluji tě tak, že budeš celý
„Jdu hned.”
modrý i žlutý.
Učedník: A to prosím, pane mistře,
Také příčina k žebrání.
také na zeleno, neboť to jest má zamilo
„Drahý
pane, mám tak zlou ženu, že
vaná barva.”
dovoluji si vás požádati o nějakou po
moc.”
Soudce'. ,,Co vás přimělo, aby jste při
„Nu, co pak ale v tom mohu já pro
hádce tasil nůž?”
vás učiniti?”
Obžalovaný'. „No, víte, milostpane,
„Darujte mi něco, abych své starosti
člověk ho přece nebude nosit celý rok
bez potřeby v kapse.”
Praktické zužitkování.
Chce jistotu.
„Jak pak to přijde, že náš mlynář
On\ „Konečně nadešel toužebně oče všechny své děti najednou od hlavy do
kávaný okamžik, kdy mohu Vám svou paty temnězeleně oblékl?”
lásku vyznati, drahá slečno.”
„Oh, on tuhle prorazil v kavárně su
Ona\ „Pro vše na světě, jenom tady kno kulečníku.”
ne!” —
On\ „Pročpak ne? Vždyť zde není
Soudce'. „Boty, které nalezeny byly
žádných svědků?”
na místě činu, byly vašimi zrádci.”
Ona'. „Právě proto.”
Obžalovaný'. „Pane soudce, to bych si
byl na ty boty nikdy nepomyslil.”
Pozoruhodná hra přírody.
On\ „Jest to pozoruhodné, jak rychle
V divadle.
se příroda mění. Pohleď tam na ty stro
Během představení „Loupežníků” od
my. Před nedávném byly ještě zelené a Schillera ukradeny byly jednomu pánovi
dnes jsou již holé, chladné.”
v parteru hodinky. „Upokojte se,” těšil
Ona'. „Ano. právě tak podivuhodné jej jeden z okolních diváků, „to bezpo
jako způsoby mužů po svatbě.”
chyby patří již ku hře.”
______________
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Omluvitelná príčina.
Otec (k synáčkovi, který přichází ze
školy): „Ale, ale, Frantíku, co pak’s to
dělal, vždyť jsi samý inkoust.”
Synáček'. ,, Jo, tatínku, my měli dnes
krasopis.”

V restauraci.
Host: Jakže, pětadvacet centů za má
slo? — Sklepník: Ovšem, vy jste přece
chtěl solené.
Z plovárny.

„Jak nazývají se poslední zuby, které
člověk dostává?” tázal se učitel žačky.
„Falešné,” zněla přesvědčující odpo
věď. —
______
Dobré znamení.
„Nu jak se vedlo Vaší paní dnes
v noci?”
,,O, díky bohu, pane doktore, myslím
že nastal obrat k úplnému uzdravení.
Dnes ráno hodila již lahvičku od léku
služce na hlavu.”
Professor'. „Směl bych si tu milost
vyprositi, vám své poslední literární dílo
co nejuctivěji připsati, pane Bohatý?”
Po Bohatý „Pakli že je nebudu mu
sit čisti — tak třeba.”

Příklad ze sčítání.
Dáma, která předstírá býti o mnoho
mladší, nežli jest, táže se: „Jak myslíte,
barone, že jsem stará? Setník hádá 25,
nadporučík 22. Co myslíte vy?”
„Já myslím, že ti pánové to úhrnem
vzali dobře.”

„Ach, děvčata, já bych chtěla být vodní pan
nou!“ —„ „No, tím bys asi svého otce tuze nezarmoutila!“ “ — „Proě myslíš?“—,, „Inu po
mysli, co by uspořil peněz za tvé šaty!“ “

Přece něco.
(Jestujicv. Přenocovat! se zde nemůže,
k jídlu se zde ničeho nedostane, dle čeho
se tedy vlastně pozná, že jest tu hosti
nec?
Hostinský'. Mohu vám vystaviti účet,
pakliže si přejete.

V opeře.
Hoses'. „Dej phozor, Rebekho, teď
pšijde tlien slávnej zphěvák.”
(Ona přehne se přes zábradlí, aby lépe
viděla).
Moses'. ,, Pro phána krále, Rebekho,
nesphadni dolů, tham jsou přec vyšší
„Ukaž mi, Emo, kterak Arthur před tebou
phrajzy!”
klekává?“ —„ „Dětino, zde to přece nejde,
vždyť ve vodě ještě nikdy přede mnou nekleŽebrák klepá na dvéře lakomé stařeny ěel!
“ “
a jest odmítnut. Na zpáteční cestě bru
Učitel: „Utvoř mi jméno, kde podstat
mlá: „Vy jste měla byl Evou!"
Stařena', „Evou, proč pak?”
né jméno jest naznačeno svou vlastní
Žebrák'. „Poněvadž by jste byla jabl barvou, ku př. jako zelená tráva.”
Žák: „Modré pondělí.”
ko sama shltla."
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Příjemný host.
Hm!
A. : „Povězte mi, milý příteli, proč
Sklepník: „Máte porci pečeně, pět
ona mladá dáma tamto jest vždy obleče sklenic piva a láhev bordeauxského —
na v černý šat a bílý živůtek?”
máte ještě něco?”
B. : „Chce dáti bezpochyby na jevo,
Host: „Ano, prázdnou tobolku.1'
pokud až sáhá její nevinnost.”
Také prostředek k živobytí.
Jak to?
Policejní komisař (k vagabundovi:)
A: „Nu, jak se Vám daří letos na do ,,Máte nějaký prostředek k existenci?”
bytčí výstavě?”
— Vagabund: ,,() zajisté, velice dobrý
jB: ,,Ah pramizerně! Pomyslete si,
žaludek. “
telata našeho strýce letos nedostala žád
nou cenu, leč doufám, že mé prase přece
V restauraci.
čest naší rodiny zachrání.”
Host: „Ale sklepníku, ta pečeně není
v
k jídlu. Jak pak je již stará?”
Žádná záruka.
Sklepník: „Odpusťte, milostpane, to
Dlužník baron: ,,Prosím, prodlužte já nemohu říci, já servíruji v tomto re
moji směnku ještě jedenkráte — můj staurantu teprve od osmi dnů.”
otec převezme záruku.”
Věřitel: „Co mi prospěje záruka od
Nej lepší cvičení.
otco, který jest tak lehkomyslným, že
Pan A.: „Vy jste skutečně výtečným
ručí za takového syna, jako jste vy?”
stenografom; čím jste nabyl tak výbor
ného cviku?”
Jen vznešeně.
Pan B..’ „Víte, já pokoušel se pokaždé
„Vy jezdíváte každoročně k moři, mi postačiti stenografovat noční kázání mé
lostivá slečno, to budete zajisté znáti ta ženy, když jsem přišel pozdě domů z lioké onu malou vesničku. ...”
pody.”
,,Odpusťte, pane, já a moje matka
známe pouze města.”
Válečná lesť.
Židovský bankéř II. zahledl na pro
Jistá známka.
cházce parkem jeda na koni jednoho ze
,,Sklepníku, nebyl zde můj přítel Ne svých hlavních dlužníků barona Y. Jak
dbalský?”
mile jej uzřel, uzavřel upomenouti jej
„Nedbalský —Nedbalský — ano, tu jemně na dluh a okamžitě k němu také
ším, že ano, onen pán právě zaplatil a jel. Dříve však, nežli mohl židák ústa
odešel.”
otevřít, oslovil jej baron, který tušil, co
„Že zaplatil? Nu to jistě nebyl on.”
asi pan věřitel chce: „Ah, na mou vě
ru,” pravil, „famósní to zvíře! Škoda
Chladnokrevný hráč.
jen, že na jednu nohu napadá!”
A. : ,,Pravím, že člověk při hře vždy
,,Wie hajat, napadá?” Pan II. bodl
má zůstati chladným.”
koně, aby ukázal baronu svižný a ele
B. : ,,To máte pravdu. Já ku příkladu gantní klusot svého koně. Kůň se dal
vyhrál jsem včera při hře pět dollarů a do trysku, ale milý pan baron ovšem již
ani dosti málo jsem se nerozČilil.”
nevyčkal návratu věřitelova.
— Člověk může vážiti dva centnýře a
přece jen býti ,,lehkou osobou“.

Nej novější vynález.
A. : Slyšel jste o tom, že nyní dělají
i papírové zuby?
B. : Tak? To budou tedy zubní lékaři
úplně zbyteční.
A. : Jak to?
B. : Přirozeně: papírové zuby vytrhají
se již samy sebou.

„Tento muž v tom obleku, na němž
každá nitka se svítí, že jest ten proslave
ný Jovec?”—„Ah, právě proto může tomu
býti tak, když má oblek tak prostřílený.”
Poručík (padnuv dámě k nohoum):
„Odpusťte, milostivá slečno, nemohu ji
nak, nejsem již pánem sebe sama—hlava
mi hoří. ... ”
Dáma: „Ah, jen nedělejte tolik křiku
pro trochu slámy.”
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Urážlivá přímost.
Moderní dítky.
Hostinský
(k nafoukanému zeleňáku):
Malá Mary obdržela o vánocích od
„A
co
pak
Vás
k tomu přimělo vydatise
svého bratra, který měl malý tiskařský
lis, dvanáct navštívenek. Příštího dne do Ameriky?44
Zeleňák: „Nepříjemná náhoda. Vzne
tázala se matky: Smím jiti naproti
šený
jeden hejsek urazil mou sestru, já
k Emině Linbergově, maminko?
vyzval
jej na souboj — policie se o tom
Matka: Ale dítě, ty přece víš, že Linbergovi odejeli včera k rodičům paní dozvěděla, a já musil se vytratit!44
„Hostinský: „Tak? Hm! A jak dlou
Linbergové do N.
ho
trvala Vaše cesta přes moře.14
Emma: Právě proto. Kdyby byli do
Zeleňák:
„Třináct dní!44
ma, nemohla bych přece odevzdati mou
Hostinský: „Tak dlouho? A za tako
navštívenku.
vou dobu vám žádná chytřejší výmluva
nenapadla?44
Americké pojmy o Evropě.
Topkins: „Helloh, starý mládenče;
Celá rodina shromáždila se kolem lože,
kam pak tě vede cesta?11
na
němž ležel otec v posledním tažení.
Perkins: „Do Evropy s ^Umbřií44.44
Tompkins: „Tak? A jak dlouho míníš Po straně postele seděla věrná manželka
a stopovala hluboké jeho dýchání, jímž
tam zůstati?44
Perkins: „Hm, sotva osm, deset dní; prsa jeho namáhavě se zvedala. Náhle
chci se na tu věc pouze také jednou po otevřel on oči a tak potrval po několik
okamžiků. Manželka osušila si slze s očí
dívat!41
a štkala: „O to jest jeho poslední oka
mžik— nyní se duše jeho již zajisté obírá
Ta móda.
bohem. Tu narovnal se poněkud umíra
Manželka: „Musím si ještě obléci ru jící a dal na jevo, že si přeje promluviti.
kavičky, pak jsem hotova jiti.’1
Vše přiblížilo se těsněji k loži, by slyšeli
Muž: „Ty desíti-knoflíčkové? — Nu, jeho poslední rčení a zvláště manželka
to mohu ještě pohodlně napsati si něko naklonila se k němu, by ni jediné slův
lik obchodních psaní.1'
ko jí neušlo. Výrok jeho zněl: „Pověz
te: píše se „Cognac1* s C nebo s K?44
K názornému vyučování.
Učitel (k žákům:) „Milé dítky, zítra
Mnohostranné nadání.
vám budu vyprávěti dějiny o Kolumbo
Soudce: Obžalovaný Mazánku, při vy
vu vejci. Aby vám ale vše bylo jasnější, zdvihování zákonitých papírů udal jste
přineste každý s sebou jedno vejce — také, kdy a jak jste byl posledním časem
kdo nemá však doma právě vejce, může zaměstnán?
přinésti také kus másla.44
Mazánek: Jo, to jsem pracoval půl
roku v D. co košíkář, čtyry měsíce v B.
Mrs. Plump: „A za tento malý obrá jako švec, šest měsíců v M. jako zedník
zek jste zaplatila 500 dollarů? To je pří a v K. tři měsíce jsem dřel nádeničinu.
mo neslýchané!44
Soudce: Jak pak jste přišel k tolika
Mrs. Van Du Prop: „Ano má drahá, různým zaměstnáním?
s obrazy má se to právě tak jako se psy;
Mazánek: To sám pánbů ví. Já jsem
ty menší jsou vždy dražší.4*
se tomu taky divil, že v každé káznici
viděli ve mně jiné nadání.
Zlé svědomí.
Zpovědník: „Vyslov se, můj synu, co
Dvorní šašek anglického krále Jakuba
tíží tvé srdce?4*
I. urazil jedenkráte těžce jakéhosi kava
Mladý muž: „Oli, ctihodný otče, při líra, tak že tento mu pohrozil, že jakmile
pravil jsem za posledních několik let se mu přiblíží, jej zabije. Šašek stěžoval
mnoho zla a jsem pro tutéž příčinu též si na to králi. „Buď dobré mysli," těšil
spoluvinníkem na mnohé lidské smrti.44 jej král, „jakmile se šlechtic onen pokusí
Zpovědník (udiven): „Vyjádři se urči přivésti tě se světa, dám jej příští den
těji, milý synu.44
pověsiti.” — „Mně by'to bylo na každý
Mladý muž:
„Já jsem totiž lékárni pád milejší,” odvětil blázen, „kdybyste
cký m pornocn í kem.4 4
jej dal raději den před tím pověsiti.”
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Spatná výměna.
Divadelní řiditel: ,, Poslechněte, pane
Herst, s tou výměnou, kterou jsem s vá
mi podnikl, učinil jsem prašpatný ob
chod.“
Obchodník s losy: ,,Jak to, špatný?“
Divadelní řiditel: Já jsem vám dal
lístky do divadla za vaše lósy. Vy při
cházíte a odcházíte z divadla každého
dne, ale vaše losy nevychází nikdy.
Obchodník s losy (těše jej): Jen trpě
livost, však ono to již přijde.
Divadelní řiditel: Trvá to již ale pro
klatě dlouhý čas.
Obchodník s lósy: ,,Nu a myslíte, že
ve vašem divadle není dlouhý čas?“
Nedávno provdaná paní: ,,Ráda bych
věděla, proč se ti ptáčkové zde dnes více
nesletěli. Vždyť jsem jim naházela včera
přece celou spoustu drobtů z koláče,
který jsem byla sama upekla.“
Manžel: ,,O, je-li tomu tak, to já se
pranic nedivím.“

Vydavatel (k místnímu redaktoru drže
v ruce oposiční list): To je proklaté ho
spodářství! Proč pak nemá náš list také
zprávu o sebevražedném pokusu hereč
ky H ...?
Místní redaktor: Vždyť jsem tam po
slal zpravodaje a ten vyšetřil, že na celé
povídačce od A až do Z není ani písmeny pravdy.
Vydavatel: Ze to není pravda? Není
to pravda? Od kterého pak času musí
vše, co přijde do novin, býti pravdou?

Šikovnost žádné cary.
Jistý zubní lékař, který daleko světem
cestoval, rád vyprávěl o zažitých dobro
družstvích.
,,Nu a byl jste také v Egyptě a u Ni
lu?” tázal se ho jednou jeden ze zná
mých.
,,To bych řekl, že ano,” zněla odpověď
,,a nejen u Nilu, nýbrž i v Nilu.”
,,Nemožno! Vypravujte!” doléhali nan
přátelé ze všech stran.
,,Představte si tedy, že kráčel jsem
jednoho dne podél břehu Nilu, maje
skřínku s mými nástroji pod pažím a
nemysle na nic zlého. V tom zakopl
jsem a bác — již jsem ležel ve vodě.
Sotva jsem se dostal opět na povrch
řeky, vidím ku svému největšímu zděše
ní velikého krokodíla, právě ke mně mí
řícího. Netvor otvíral již na mne svou
tlamu a lapal po mně, leč v tom já jeden,
dva tři — uchopil jsem kleště a jedním
tahem vytrhl jsem zvířeti zuby z tlamy
dříve, než-li jich mohlo použiti. Byl jsem
zachován!” —
Ze tomu každý z posluchačů věřil jako
svátému evangeliu, netřeba podotýkati.

Dobrá odpověď.
Proslavený lékař Orsila přítomen byl
jedenkráte trestnímu přelíčení co odbor
ný znalec a předseda soudu, chtěje si
jej dobrati, tázal se ho, zda-li by mohl
říci, mnoho-li arseniku je třeba ku otrá
vení mouchy. Orsila odpověděl:,,Každo
pádně mohu to udati, nicméně musím
dříve znáti stáří mouchy, její spůsob ži
vota, její zaměstnání a životní okolnosti
i zvyky, dále musím s jistotou věděti,
Novomanželé.
„Můj drahý, dobrý mužíčku, dnes ale zda-li jest svobodná neb vdaná, vdova
přicházíš pozdě domů! Hleď, jest již půl nebo mladice. Jakmile mne o těchto
věcech zpravíte, okamžitě odpovím.''
třetí, mužíčku!”
,,Nu, co ale máš proti tomu, má drahá
Laciný dárek.
ženuško? Kdybych byl zůstal doma,
bylo by nyní zrovna také půl třetí.”
Paní A: ,,Co pak darujete vašemu
manželi k svátku, paní B?”
Prostředek ku spaní.
Paní B: ,,Víte, já béřu nyní každého·
Isák'. Kdybych jen věděl, co mám dne svému muži z tobolky jeden doutník.
dělat, nemohu ani jednu noc pokojně Nežli rok uplyne a jeho svátek se při
spáti pro samou starost, mám pozítří blíží, budu jich míti již plnou bedničku,
zaplatiti směnku na 60 dollarů starému a ty mu pak daiu ji.”
Nathanovi.
Jalculr. Víš co, já ti dám radu. Jdi
Professor: A nač tedy myslíte, drahá
k Nathanovi a řekni mu, že těch $60 slečno, když zde tak sedíte a na nic ne
nezaplatíš. Potom bude mít starost on myslíte?
a ty se budeš moci pokojně vyspat.
Slečinka: Na vás, pane professore.
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Ze zkušenosti.
Kupec: ,,Chcete, abych odebral sva
zek vašich básní? To rád učiním, milý
pane, neboť cítím s vámi soustrast........ u
Básník: ,,Soustrast? O prosím — mé
básně mají nyní již velkou cenu------ ‘4
Kupec (vpadnuv mu do řeči): Uo pak
mi chcete povídati? Mám smutnou zkuše
nost s mým vlastním bratrem. Nešťast
ník ten kráčel jednoho dne kolem jistého
domu, — zahlédl tam jakousi dámu —
zakoukal se do ní — poslal jí nějakou
rozplývající se báseň — ona byla dojmuta — provdala se zan — a dnes mají
devět dětí a žádný chléb. Vidíte tedy:
,,Člověk nemá básniti.“

Kousek amerického Kocourkova.
Nejen Kocourkov v Čechách, ale i
v tom ,,novém světě” nalézá se hojně
osad a městeček, v nichž občané a na
prvním místě slavná městská správa
mohli by s pýchou uhodí ti se v prsa,
hrdě se vypnouti a zvolati: ,,Co Ko
courkov, co jiní, vždyť mi také se nedá
me ještě v podobných věcech zahodit.”
Tak asi zrovna má se to i v městě Gardine (Me.), kde na každé věži mají jiné
hodiny,každé jinak tlukou a politická stra
na také vždy při každém obecním voleb
ním zápase oznamuje, pro jaký ten ‘tajm’
či čas bojuje. Měliť tam as před šesti
lety také správný čas, který poměrně
shodoval se s časem v okolních městech
a ve státu vůbec. To ale některým těm
veleduchům tamním nevonělo, oni mohli
míti přec také něco zvláštního a tehdy
zaveden v slavném městě čas novýj zva
ný ,,standard” a nehleděno na to, že byl
o 22 a půl minuty opožděnější, než pra
videlný. Lid mohl zůstati o něco déle
spáti a posedéti si rovněž o něco déle na
večer, což ovšem bylo na první pohled a
záhy po zavedení nového loho spůsobu
velice vítaným. Přišlo léto. Dělníci,
vlastnící malé zahrádky, brzy seznali, že
slunce nedá si docela nic předpisovati
novým časem a vychází a zapadá právě
tak, jako dříve. Sneslať se vždy temno
ta na zem tak záhy po jich večeři, přispůsobené dle nových hodin, že jim ne
zbylo ani času, aby mohli dohlédnouti
ku svým záhonům. A naopak, když
ráno podle svých hodin šli do práce,
stálo již slunce vysoko na obloze, což
zavinilo, že cítili se línými jako pobudo

vé. Ušetřili-li něco času z rána, stěžo
váli si opět, že nemohou ho stejně využitkovati u večer. — Také a podobné
důvody zavinily, že v několika letech
zvolena tam opět ,,lokální” městská
správa nadšená pro místní čí\s. Však
po dvou letech zvítězila oposice a starý
,,správný” čas opět zaveden, fčíkali stra
ně, která proň horlila, také ,,Standard.”
Ctitelé ,,místního” čili ,,lokálního” času
však nedali se zahanbiti a poraziti. Ihned
počata sbírka na zakoupení kostelních
hodin, které by šly podle ,,lokálního”
čili místního času. Výsledek byl ten, že
za nedlouho na přídi metodistického ko
stela stkvěly se hodiny, pořízené za šest
set dollarů, jakoby na vzdory a zrovna
naproti hodinám na Universálním ko
stele, které šly opět dle rozvrhu druhé
strany. Zvon na metodistickém kostele
zvučel také vždy o deváté hodině dle
místního času, kdežto v kostele episkopálním zvonili devátou, když bylo devět
na těch jejich hodinách. Dnes tam ty
hodiny jdou právě tak, s tou výmin
kou pouze, že v episkopálním kostele
zvoní devět podle místních hodin a zvon
na metodistickém kostele jest umlčen.
To zavedeno bylo novou městskou radou,
která otázku času tamního měla rozhodnouti. Když záležitost ona ohledně ho
din přišla k projednání v prvním sezení
nové městské rady, tu inayor, hlasovav
pro správný čas, porušil svazek, který
rada, co se času týče, činila. Aby si však
druhou stranu opět naklonil, hlasoval
mayor pro to, aby městský zvon řízen
byl ,,místním” časem. A od té doby
zvon hodin, které pořízeny byly za sbír
ku, vůbec nezvoní, neboť ctitelově míst
ního času praví, že jednoho zvonu je
dost. Jak si tam nyní věci stojí, neví
člověk ani, zda-li již má míti hlad aneb
ne. Padne-li jeho zrak na metodistický
kostel, shledá, že oběd bude hotov za
deset minut, pakli že ale obědvá s něja
kou rodinou, která se řídí dle druhých
hodin, tu nucen jest čekati nejméně půl
hodiny.
Pakli že některý zaměstnán
jest ve velkých obuvnických továrnách,
aneb v jistých tamních mlýnech, může
se po válo váti ráno tak dlouho, až slunce
zaplaví jeho lože svými paprsky, pracu
je-! i ale opět někde jinde, v některé
jiné továrně neb mlýně, musí již býti na
cestě, když ručičky městských hodin
ukazují půl sedmé. Také jinde mají
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správný čas, nicméně zaměstnavatelově,
by vyhověli poněkud dělníkům, zavedli
pracovní hodiny od 6:30 do 11:30 a od
12:30 do 5:30. Z toho je zřejmo, že
v malém tom městečku řídí se každý ji·
ným časem, kdežto by mohli býti spoko
jeni s jedním dobrým a pravidelným.
Počínaje od půl sedmé vřeští tamo píšťa
ly dle městského času, byvše za deset
minut následovány továrnami, kde mají
hodiny řízené ,,místním časem’’ a dvacet
minut po té slyšet je opět ,,standard”
píšťaly. To se opakuje pak o polednách
i na večer. — Mimochodem jen dodává
me ještě, že ctitelé všech těch rozvrhů
času jsou pevni ve svých předsevzetích
a budou prý se tak dlouho o to tahati,
dokud neuťvoří se tam opět nějaká nová
,,hodinová sekta.”

Co jest láska.
Láska jest to nej vyšší božství, jakého
jen stává v náboženství. Jí na počest
stavěny jsou obětnice a sám král Šalo
moun vystavěl lásky chrám. Kněžími,
kteří u oltářů chrámů těch obětují, jsou
ženy — ale mužové jsou volové, kteří co
oběť na oltář jsou kladeni.

Vždy obchodnicky!
Mladá paní, která se byla s manželem
svým z nějaké příčiny pohašteřiia, při
běhla k rodičům a zde se vyslovila, že se
již více zpět nevrátí. Otec mladé paní,
starý to obchodník, dal této psaní s po
známkou, že ono zajisté zase usmíří roz
vaděné strany. Šla tedy zpět domů a
odevzdala manželi psaní. Tento je zlost
ně rozevřel a četl: „Osobné vybra/né zboží
se zpét nepřijímá.” Smíchem a polib
kem byl po té mír spečetěn.

Domácí prostředek.
„Pane doktor, můj syn jest již tak
vyčerpán, tak unaven, on Vám nikdy
před třetí hodinou nemůže usnouti—ne
mohl byste mu něčím pomoci?”
„Hm! Zkusíme to s jednoduchým do
mácím prostředkem; odejmeme mu klíč
k domovním dveřím."
Starý praktický lišák, aby uvaroval se
všech nesnází, které s sebou mnohá přá
ní přináší, a nemusil nikoho obdarovati,
zamkl se vždy o novém roce a zvenčí
křídou napsal na dvéře, brdečné díky!
Vše co vy přejete mne, přejí i já Vám.

Zná své zboží.
Vinař (ke svému obchodnímu cestujícícímu): „Co pak Vám to tak najednou
napadlo, pane Ocet, dáti mi okamžitou
výpověď? Já s vámi přece zacházel vždy
úplně slušně.”
Obchodní cestující: „Tojesice všecko
pravda, ale já to musím učiniti ze zdra
votních ohledů. Kamkoli přijdu se svý
mi vzorky, tu lidé vždy chtí, abych sám
též dřív všeho se napil, než oni to okusí
— a to už, víte, déle nevydržím!”
Co dělat?
Soudce: „Přiznáváte tedy, že jste
otcem onoho dítka?”
Obžalovaný: „Přísáhati na to zrovna
nechci, ale myslím, že to tak nějak
bude.”
Soudce: „Well, pak tedy budete této
dívce platit týdně dva dollary.”
Obžalovaný: „Člověk se těm soudům
nikdy nezachová: Vezme-li někomu život,
odsoudí ho, dá-li někomu život, je také
potrestán! To je mi pěkná spravedlnost!”

Lázeňské známosti.
Moderní doba.
(jVa břehu v plaveckých šatech.)
„Ale míti tak roztrhanou košili na
Paní A.: To jest moje dcera pane R.
sobě, Emmo! Co pak se již zcela nic ne
Pan R.: Těší mne velmi, těší. Voda
stydíš?”
byla dnes velice příjemná, není-li pravda?
Dcera: ,,K čemu tolik křiku? Vždyť
Slečna B. (stydlavě): Zajisté, ale vzduch
dám přece přes ni ty nové atlasové šaty.” byl poněkud studený — jistě, že odpustí
te, vzdálím-li se již, doufám však, že bu
Velice lichotivé.
du mít to potěšení viděti Vás večer v ho
Host: „Sklepníku, kousek chleba.”
telu u tabule.
Sklepník (výsměšně): „Více nic?”
Pan R.: Bude mi velice příjemné.
Host: „Ne, neboť jakmile jsem vás Směl bych prošiti, abyste mi oznámila,
uzřel, okamžitě mně přešel veškerý jakou toilettu budete míti, slečno B. —
abych Vás opět mohl poznati?
hlad.”
Vj|l|r
t<ľ-r

H
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Jako této dívce,
všem se často děje;
kyselosti naší
svět se jenom směje.

Po nás kuřácích bylo by veta
bez odkrytí Kolumbova světa!

S tiše trpícími
soustrast’ vřelou máme;
od křičících ale
spěšně utíkáme.

Chceš-li’pláči odučiti ženu,
nepouštěj jPku strouhání křenu.

Dobrý počátek.
Prakticky.
Mladý muž nalézal se v železničním
A: ,,Slyšel jsem, že se chcete provdati
voze právě naproti hezounké nějaké dě- za Vaši hospodyni, o níž přece celý svět
vušce, s níž by byl rád rozhovor zapo ví, jak zle vás okrádala?”
čal. Když se tedy vlak začal již pohyboB\ „Ano, jest tomu tak. Víte, jdu na
vati, tázal se, chtěje rozepříti toužebný to chytře. Ožením-li se s ní, přijdu tak
hovor: ,, Slečinko, jedete také s sebou?” nej jistěji zpět k svým penězům.”
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„Odporné však zdravé”
staré je přísloví;
a že je to pravda,
babička ti povi.

Milý pane! kde pak rozum máte,
že prach, špinu do nosu strkáte?

Ožrala (na cestě k domovu): „Džízes,
dnes se mnou bude míti můj andělíček
strážce zase kus práce!”

Sladké věci jídat,
ústům sice lahodívá;
však pro příští hospodyně
špatnou školou bývá.

Kdo nezkusil, rozkoši nechápe,
když se šňupák na kýchnutí sápe.

Ali tak!

„My máme nyní služku, která vstává
ráno o páté hodině, aniž bychom ji mu
sili buditi.”
,,Jak pak mi padne můj nový slaměný . ,,Toť skoro k neuvěření!”
„A přece — náš mlékař jest jejím mi
klobouk?”
lencem!"
„O, jako by ti byl z hlavy vyrostl.”
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Kdo nesnese kouření tabáku,
ať nesedá naproti kuřáku.

Za velkého vedra
důležito vědět,
kde při dobrém pivu
v chládku možno sedět.

Pospěš děvče, dokud růže voní;
jak po kráse, brzy bude po ní.

Mudrce již často
zahanbili hoši,
jak si zjednat snadno
pravdivé rozkoši.

Pravá příčina.
Podivuhodné.
Pan A. (u hostin skéjio): ,,Vy jakožto
Jistá dáma, jedouc na své cestě po
trati, která teprv nedávno byla otevřena malíř a umělec, pane Štětko, měl byste
a k užívání odevzdána, uviděla před jed podniknouti nějakou uměleckou cestu,
ním blídačským domkem asi půl tuctu to by vám dozajista nebylo na škodu.”
Pan Štětka: „Víte, ctěný pane, uzná
dětí. „Podivno!” zvolala. ,,Železnice
jest sotva týden otevřena a hlídač má už vám, že máte úplnou pravdu; když já ale
nemohu ta cizá piva snést.”
šest dětí!”
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Výtečný hoch.
Maminka na procházce k synáčkovi:
,, Pohleď Karlíčku, jak mnoho pěkných
kamenů tu leží.”
Karlíček, když se byl kolem do kola
rozhlížel: „O, ano, a ani jedno okno tu
není, do něhož bych mohl některým
udeřit.”

V době velkého horka.
V Harlemu překvapila domácí paní,
když z nenadání vrátila se z města domů
svoji služku při objímání nějakého cizého muže. Když se jí paní pak na celou
tu záležitost tázala, vymlouvalo se děvče,
že jí bylo již takové horko, že nemohla
to déle vydržeti a když přišel ledař, že
vrhla se mu kolem krku — k vůli ochla
zení.

Znamení doby.
,,Ale, ctěná slečno, já vás nemohu poKdyž bylo předloni tak ohromné hor
chopiti, proč se nevdáte.” — ,,Příčina
ko,
stal se v San Franciscu přes odpo
je zcela jednoduchá: poněvadž nemohu
ledne
zázrak. Stalo se tam totiž velké
žádného muže uživiti.”
parlorové zrcadlo průhledným. Zatím co
paprsky sluneční bez ustání pražily do
Roztomilé děti.
krásného zrcadla, stoupala v tomto rtuť,
Osmiletý Frantík pri obede'. ,,Ale ta která, jak známo, nachází se na zadní
tínku, ty hltáš to jídlo jako medvěd!”
straně každého zrcadla. Rtuť bez přestá
Desítiletá Aninka: ,,Ale nech přece ní stoupala až nahromadila se všechna u
tatínka, vždyť on musí také pracovat hořenního ránu, kdežto veškerá dolejší
jako vůl!”
čásť byla průhledná.
Emil'. ,,Tetičko, kdy pak bylo to první
Slečna Katy: ,,Ty jsi mi krásná pří
křižácké tažení?”
telkyně,
Ottilo; víš to již od třech dnů,
Tetička'. ,,To nevím, milé dítě!”
že
slečna
M. svolila podati ruku panu S.
Emil·. ,,Ale vždyť otec přec praví, že
tys už křižácká tažení spoluprodělala.” a mne si o tom neřckla ani slova. Vím
přeci jistě, že ti pan S. sdělil své tajem
Otec: ,,Co pak je to za potvoru, co ství.”
Slečna Ottilie: ,,Tajemství? Oh, o
jsi namaloval tamhle na zeď?”
tom
já neměla ani ponětí! Myslila jsem,
Synáček: ,,Ale, tatínku, vždyť to pře
že
to
ví již celé město. Na mou česť,
ce máš by ti ty!”
můžeš být přec jista, že kdybych byla
věděla, že je to tajemstvím, že bych ti to
Skromný.
Kuchařka (ku svému amantu): ,,To je byla přišla hned oznámit.”
hezké od nich, Karel, že se dají zase vi
Šibeniční vyjádření.
dět. Jistě že vypijou malou sklenku
piva?”
Obchodní cestující (k právníkovi):
Voják (skromně): ,,O, prosím!”
Judge, já bych rád zadal žalobu proti
Kuchařka: ,,A malý kousek chleba dráze Kansas & Missouri na deset tisíc
s máslem také pojedí, že?”
dollarů — bylť jsem při jedné srážce po
Voják: ,,O, děkuji.”
raněn a zlámal jsem si levou nohu. Ne
Kuchařka: .,Nu, a malou sklenkou li převzal byste ten ,,kejs”?
kéru také neopovrhnou!”
Právník: Well, já jej převezmu, ale
Voják (jakoby stydlavě): ,,O, prosím, pouze proti ,,(Jontingence Fee”.
vždyť nepotřebuje být všecko malé!”
Obchodní cestující: Contingence fee?
Co pak to je?
Po vánocích.
Právník: To jest asi tolik jako: Ztratíme-li proces, nedostanu já ničeho a vyPani'. ,,Chcete si vyjiti, Anežko?”
Služka'. ,,Ano, chci jiti k přítelkyni, hrajeme-ii, nedostanete nic vy.
slíbila jsem jí, že jí povím, co jsem do
Z malého světa.
stala na svátky.”
Pani'. ,,Dobře tedy, ale nezůstaňte
Malá Eliška (která, sedíc na kolenou
tam dlouho.”
svého strýce, hraje si s jeho zlatými ho
Služka'. ,,Buďte bez starosti, těch ně dinkami a náhle také spozoruje jeho ku
kolik hadrů, co jsem dostala, snadno latý, rovněž zlatý medajlonek): „Strýč
vyjmenuji.”
ku, je to tvých hodinek „bejby”?”
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In vino veritas.
( Ke víně pravda.)

Hostitel: Ali, zdeť přichází burgund
ské, iné panstvo. Toto víno mám již
od — François, jak dlouho leží již to ví
no v našem sklepě?”
François: To obdrželi jsme právě tři
dny před tím od pana dědouška, než
přišla slečna Zuzana na svět. A to bude
nyní již devětadvacet let. (Slečna Zuza
na div neomdlela a když bylo po tabuli,
obdržel lokaj François několik velice
pěkných titulatur, jako pitomá ovce, osel
a poď.)
Domýšlivost.
Paní A. (spěchajíc za jakýmsi pánem):
Mistr Reidmann, mistr Reidmann!
(Pan R. se ohlédne a paní A. sezná,
že se mýlila).
Ah, prosím tisíckráte za odpuštění, já
jsem se zmýlila, ale ten pán, co jsem
myslila, že jste to Vy, je Vám nápadně
podoben!
Pán (takto „dúd”): Tak? To pak
ovšem pochopuji, že za ním dámy tak
běhají.

Nepříjemný cestující.
Cestující: „Say, konduktére, nejsme
ještě v Syracuse?‘‘
Konduktor: ,,Kde pak!? Tam máme
ještě na nejméně deset stanic. “
(Po půl hodině).
Cestující: „Say, konduktére! Jest to
už Syracuse? Já tam musím totiž........ “
Konduktér: „Ne, ne, ne, upokojte se
jen, já vám již, řeknu až tam dojedeme.
(Cestující usne. Záhy na to dospěl
vlak do Syracuse, a brzy na to, ježto ni
kdo nevystoupil, ujížděl opět dále.)
Několik okamžiků později uzřel kondnktor spáče, který stále dotazoval se po
Syracusách a na nějž on byl úplně zapo
mněl. Bylo mu nyní úzko, že si cestu
jící bude třeba stěžovati a on že by mohl
ztratiti své místo. Spěchal tedy rychle
k strojvedoucímu a žádal jej, by jel zpět
do Syracuse, k čemuž tento svolil, neboť
byl beztoho o něco s časem napřed.
Vlak jel zpět a konduktér zatřásl spá
čem a zvolal zlostně:
„Syracuse! Račte vystoupiti, milý
pane!“
Cestující: „O ne, já nechci vystoupiti
— má paní mi pouze pravila, abych ne
opomenul v Syracusách vžiti p i 1 u 1k u , tak aby se po té náš doktor nemohl
na nic vymluvit. Proto jsem se na to
místo tak často ptal.“

Zbytečné starosti.
Ona: Nešel byste se mnou na nějakou
hodinku do parku? Mohli bychom se
dnes výtečně proháněti na ledu.
On: Já a klouzati? Co pak vás to na
padá, slečinko, já bych si zajisté při
A: „Jak se vede, starý příteli? Člověk
prvním pokusu zlomil vaz i hnáty.
tě
teď ani neuvidí!“
Ona: O, nedělejte si zbytečných sta
B:
„Byl jsem právě nemocen; pakostrostí, můj otec jest výtečným dobytčím
nice tížila mne tak, že po tři neděle ne
lékařem.
mohl jsem učiniti jediného kroku.“
A: „Nu to přece nebylo tak zlé! Já
Mr. Brown (vyrábitel doutníků): Ulicejedenkráte
po tři čtvrtě roku nemohl se
te-li někdy kouřiti dobrý doutník, pane
E. tu račte použiti mých doutníků, sám postaviti na nohy!“
B: „Tak? O tom já ani nevím — kdy
zajisté uznáte jich cenu. Stojí jich tisíc
pak
to bylo?“
sto šestnáct dollarů. (Podá mu jeden.)
A: „Když jsem přišel na svět.“
(Několik dní později.)
Mr. E. (podává p. Brownovi doutník):
V době novoročních návštěv.
Vy jste přece znalec! Povězte mi, zda
tyto doutníky za devadesát dollarů ne
Domácí přítel (k nějakému cizímu ho
jsou příliš draho zaplaceny?
stu): „Jak krásně to ti lidé zde ale mají
Brown (zapálí sia učiní několik tahů): zařízeno! A toto množství stříbrného ná
Fuj tajil! Je to svinstvo! Mnoho-li. pra činí!”
víte — devadesát? Ty jsou drahé za še
Cizinec: „Dobře, dobře, starý pane,
desát.
jenom hleďte, aby jste neměl s tím stří
Mr. E.: Hned jsem si to myslil! To je brným náčiním mnoho co činiti— mimo
zrovna ten stošestnáctidollarový doutník chodem řečeno, jsem detektiv a mám za
kterým jste mne před několika dny po povinnost dávati pozor, aby se nic ne
ctil.
ztratilo. Rozumíte?”
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Ze soucitu.
Služebná (k prodavači): b paní bude
za těžko mluviti — náš pán je na smrt
nemocen.“
Podomní prodavač: ,,Vím, vím ale
právě proto chci 8 ní mluviti. “
(Služebná se vzdálí a záhy na to obje
ví se hluboce zarmoucená paní.)
Paní: „Co si přejete, milý pane?“^
Obchodník (velice soustrastně): Četl
jsem dnes ráno v novinách o velikém
neštěstí, které vás potkalo, že Váš dobrý
milý muž byl přejet, tak že mu obě nohy
musily býti odejmuty. Přišel jsem Vám
vysloviti svou nejhlubší soustrast a otá
zat se Vás, zdali byste mi nechtěla pro
dati veškeré jeho punčochy a střevíce,
kterých bohužel nebude nyní více potřebovati. Zaplatím Vám dobrou, velmi
dobrou cenu, poněvadž jsem pohnut tím
Vaším neštěstím.

Místní redaktor (k plačící paní): A jak
dávno jest tomu, co Váš manžel zmizel?“
Paní: „Tři dny. A překrásný malý
mopslík se mi také ztratil!“
Místní redaktor: „Tak? A chcete výpsati nějakou odměnu pro nálezce?“
Paní: „Ovšem! Deset dollarů za psa!“
Místní redaktor: „A za vašeho muže?“
Paní (po delším rozmyšlení): rL&toho?
Pro mně třebas pět dollarů!“

□Tak to bývá.
Paní: „Dokud jsem byla tvou milen
kou a nevěstou, nazývaľs mne vždy
svým „zlatouškem”, proč pak mne nyní
tak nepojmenuješ?”
Muž: „Ano, tehdy jsem to mohl ještě
říci, ale nyní v manželství již ne. Co jest
mi plátno zlato, které se nedá proměnit?”

Dobrý manžel.
Nemocná manželka: „O tyto strašlivé
Příliš mnoho žádáno.
bolesti! Přála bych si skoro, aby smrt
Lékař: „Jak dlouho trpíte již nezáživ- učinila mému trápení již konec — pouze
ností.“
pomyšlení, že nemohl bys zaplatiti velké
Pacient: „O, již skoro přes rok!“
poplatky s pohřbem spojené, zdržují
Lékař: „Tak, a jaké jest Vaše zaměst mne od podobného přání.”
nání?“
Muž (pohnutě): „Pravda, pravda, mé
Nemocný: „Prodavač.“
dítě, ale tím bys se neměla dáti zdržo
Lékař: „Beřte tedy ráno na: lačný ža vat.”
ludek pint horké vody. Pak nepožívejte
žádnou nezáživnou stravu, nýbrž nejlépe
Přehnané otcovské starosti.
takhle pečená kuřata. Ledovou vodu
Pan Budilovský od tří neděl těšící se
také nesmíte piti, právě jako ne pivo;
se
svým prvorozencem, ku své sestře):
mnohem lepší je vypiti při každém obědu
asi půl láhve bordeauxského a poté ještě Nechoď teď do vnitř, Mary, „baby” spí.
Sestra (oblečená k vycházce): Musím
třeba několik sklenic nějakého stejně
si
přinésti slunečník.
dobrého. Kouřiti také nesmíte mnoho—
Pan Budilovský: Odlož tedy napřed
nanejvýš jeden neb dva lehké havanské
klobouk,
má tak křiklavou barvu, že by
doutníky denně. Pak by bylo nejlépe,
se
tím
dítě
zajisté probudilo.
kdybyste šel na několik neděl do Karlo
vých Varů a pakli nemůžete tam, tedy
Také přitažlivost.
aspoň do Saratogy, a piti tamní vodu.
Paní A: Věděla bych ráda, v čem jen
A zde z tohoto prášku berte po každém
pozůstává
ta přitažlivost, kterou k sobě
obědu plnou čajovou lžičku. (Píše.) Tak
ona
dáma
tam
ty pány poutá. Něco pi
a poslechněte jen, co vám pravím a uvi
kantnosti
jí
ovšem
nelze upříti, ale není
díte, že budete záhy na tom dobře.“
Nemocný: „Pane doktore, když jste na ni ničeho, co by bylo zvláště tak
už jednou v tom psaní, nemohl byste krásným.
Paní B: Ona jest však již od tří mužů
být tak dobrý a vystaviti mi také hned
„check“, abych Váš předpis do všech rozvedena, to je ten magnet!
Paní A: Opravdu? To by však mělo
podrobností také hned mohl provésti. “
býti spíše odpuzující!
Poklesne li kdos větší, strhne obyčej
Paní A: Právě naopak, má drahá; pakli
ně více lidí s sebou — právě jako větší muži ví, že si žádného z nich nevezme na
kámen, padnuv do vody, spůsobí na vždycky, tu stanou se mnohem odváž
ploše této širší kola.
nějšími.
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Rychlá obsluha v restauracích.
Host (chce se právě usaditi u dlouhé
ho stolu.)
Sklepník: Nebyl byste tak dobrým a
usedl si k jinému stolu, tento jest již
pro více denních hostů zadán.
Host (usadí se zlostně u nej bližšího
stolu a vezme jídelní lístek): Dejte mi
tedy rychle něco k jídlu — mám velmi
na spěch!
Sklepník: Co to má být?
Host: Přineste mi pěkné pečené kuře.
Sklepník: To by se musilo teprv péci
a to trvá dobrých dvanáct minut.
Host: Nu, tedy mi přineste srnčí kýt
ku.
Sklepník: Odpusťte, té zde více není
— já jsem pouze zapomněl ji z jídelního
lístku vyškrtnouti! Nepřál byste si „Beef
á la mode” s pečenými zemčaty?
Host: I třeba, jenom rychle! Po del
ším marném čekání.) He, sklepníku, co
pak jest s tím mým ,,Beef á la mode”?
Sklepník: Ještě okamžik, prosím. Mu
sili dáti k opékání nová zemčata
Host: Nu, tedy mi přineste zatím
sklenici piva. (Po opětném delším čeká
ní.) Sklepníku, co jest s mým pivem?
Sklepník: Hned bude čerstvé naraže
no.
Host (odhodiv ubrousekl: I aby do
Vás tisíc láteř. ... (Odběhne zlostně a
vůbec „nelunčuje”.)
Ze šetrnosti.
A: Co říkáte tomu bláznovi Veselýmu? Ožení se s tak mladým stvořením—
skoro s dítětem?!“
B. „Právě proto, že ona jest děckem!
To učinil z pouhé lakoty — tak aby až
se vydá na svatební cestu, mohl platiti
za to děcko jenom poloviční cenu. 44

V pravém slova smyslu.
Manžel (třístaliberní to mužíček, klada
se do postele, vzdychá z hluboká a skoro
bez ustání).
Manželka (odpočívající po jeho straně):
Co pak je ti, Josefe, že skoro pořád
vzdycháš?
Muž (vzdychaje): Starosti, mé dítě,
starosti!
Manželka: Jaképak, prosímt ě, ty máš
starosti?
Manžel: Starosti o živobytí.
Manželka: Jak’s pošetilým — muž,
který má jistý příjem dvanáct tisíc dol
larů — jak ty můžeš mí ti starosti o živo
bytí?
Manžel: A což to nejsou starosti o ži
vobytí, když člověk dnes neví, co bude
míti zítra ku snídaní!?
Stejně naměřeno.
„Nemohu vám ničeho více dáti na
úvěr,“ pravil kořalečník k jednomu své
mu velice sešle vyhlížejícímu zákazníku.
„Kdybyste nebyl tolik té kořalky pil,
molií jste se dnes vozit ve vlastním ko
čáru. 4 4
„A kdybyste mi byl vy tolik té kořal
ky neprodal, možná že by jste byl dnes
mým kočím,44 zněla odpověď.

Fotograf: Tak, jen prosím — dělejte
nyní jen veselejší, přívětivější obličej.
Myslete si na něco, co by vám bylo příjemno.
Zákazník: Nu — ale na co tak?
Fotograf: Myslete si třeba, že potře
bujete mi zaplatiti za tucet obrazů pouze
dva dollary.

Pan Rozumný: „Kudy hodláte cestovati, pane Vosický?”
Pan Vosický. „Po atlantickém oceánu
„Bedříšku, čáp přinesl ti malou se
do
Long Bran cli.”
střičku. Chceš ji viděti?”
Pan
Rozumný: ,,A to béřete také
Bedříšek: „Sestřičku? — Ne, ale Čápa
vaše děcko s sebou? Já myslím, že tomu
bych rád viděl.”
by bylo záleželo více na Tichém než na
Divadelní referent (k svému sousedo Atlantickém oceánu.”
vi): Co pak je Vám, pane Šedivý, že
pláčete? Zakončení tohoto jednání má
Ona'. „Pohleďte na ty krásné růže,
být ovšem vážné, ale tou mizernou hrou které mi byly poslány; jsou to první
stal se celý děj velice směšným.
nové růže; jste také milovníkem ruží?”
On\ , ,0, ano — ale první nové bram
Soused: Milý příteli, vám jest se lehce
smáti co referentu— ale já musil za své bory s marinirováným herinkem jsou mi
sedadlo zaplatí ti půl do1! aru a to bolí.
přece jen milejší.”
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Jak to?
„Víš-li, co je nejnovějšího? Starý M.
zasnoubil se dnes při projížďce v loďce
po jezeře se slečnou Helenkou.” — „To
se teď ale přihází těch neštěstí na vodě,

Noc na venkově.
Hostitel'. „Jak pak se Vám to dnes
u nás spalo?”
Host'. „O na tu noc budu pamatovat.”
Hostitel'. „Není-li pravda, jak pevně
a krásně se to na venku spí!”
Hosť. „O ne — já pro štěnice vůbec
spáti nemohl.”

Jen rodinně.
Baron (volaje za svou paní): „Amálie,
Pokrok.
Amálie!”
Lokaj John: „Milostivá paní, váš starej
„Váš syn vzdělává se také k divadlu.
na vás volá!”
Jak pak daleko již pokročil?” — „O, já
myslím, že učinil již značný pokrok,
dalť
se minule jako Othello již fotogra
Pani'. „Ale, Adolfe, ty opět zapácháš
fovat.”
červeným vínem!”
Muž'. „Ale, drahá ženuško, snad ne
Poetický švec.
myslíš, že budu k vůli tobě piti kolínskou
Švec
(spravuje
pár roztrhaných bot
vodu?”
k ženě): „Stará, se mnou to jde dolů,
konec můj se blíží. Obávám se, že tyto
Obezřelý.
Kejklíř: Směl bych prošiti o zapůjčení boty budou můj labuti zpěv.”
mi vašeho cylindru?
Jen dáti domluvit.
Divák: Prosím—račte jen složití deset
dollarů záruky.
„O, slečinko, vy máte raménko k na
kousnutí.”
„A, jděte, vy pochlebníku.”
Z chicagské školy.
„Ale musily by k tomu býti dobré
Professor: Mnoho-li střevíců měří je zuby!”
den yard?
Žák: Obyčejně 3 střevíce, ale střevíce
Vysloužilec s dvěma dřevěnýma noha
st. louiskě dívky měří půl yardu.
ma přišel k lékaři: „Jsem velice nastu
zen, pane doktore, nemohl byste mi něco
poraditi?”
Aristokratické děti.
„Hm, koupejte často nohy v teplé
Malý „baronek”: Papa, buď tak dobrý
vodě.”
a dej mi padesát centů.
Velký „baronek”: Nač pak, mé dítě?
Moderní stavby.
Malý „baronek”: Chci si koupiti pár
Domáci pán'. „Domovníku, dojděte
rukaviček. Mladý don Kleišt nazval mne již přece k té nové partaji a řekněte ku
oslem a tu chci mu rukavici hoditi před chařce, aby okamžitě přestala s naklepánohy.
váním masa, sic nám dům ještě spadne
na hlavu.”
„Ale strýče, věřte tomu, že jsem sku
Její slabá stránka.
tečně rád, že jsou svátky již pryč; třikrá
ranička (slzíc): „Já se s tebou na půl
te po sobě kázati, to není žádný špás.”
Strýc: „Ale což potom třikrát po sobě k smrti usoužím!”
ta kázání poslouchati, to je teprv kus
Muž'. „To je právě co mně zlobí — že
práce, pane faráři.”
ty děláš všechno jen polovičaté.”

aneb: hlavní rysy přirozeného světového řádu jakož i mravouky
na něm založené. Pochopitelně líčí Prof. Dr. Ludvík Buechner.
Tlumočí F. B. Zdrůbek. Cena vkusně vázané a velice užitečné knihy této jest
p ouze $1.00; k dostání u Augusta Geringera, 150 West i2th Street, Chicago, 111.

Síla a hmota,

-^PRO DOMÁCNOST A HOSPODÁŘSTVÍM
Akutní chronická rýma vyléčí se dle
ruského lékaře Prokopa Popova nejlépe,
když se pacient denně dvakráte (z rána
a na večer před spaním) studenou vodou
umyje a pak drsnou látkou dobře odrh
ne a osuší, aby tělo zčervenalo a churavý příjemné teplo pocítil. Celá proce
dura netrvá déle 5 minut a již druhého
dne může churavý úlevy zpozorovati.
Jmenovaný lékař vyléčil tímto spůsobem
více než 300 osob.
Celer — léěivý prostředek proti rheumatismu. Celer rozkrájí se na malé kousky,
vaří se, až úplně změkne, a vodu pak,
ve které se vařil, pije nemocný. Měkký
celer svaří se napotom s trochu čerst
vým mlékem, moukou a muškátovým
ořechem na pekáči, což se teplé s osma
ženým chlebem předloží a s brambory
jí —- bolesti ihned povolí!
Čistění a osvěžení kožešin. Na počátku
zimy nebude nemístné zmíniti se, jak na
Rusi čistí a osvěžují kožešiny všech
druhů. Žitné otruby postaví se v nádo
bě na kamna, kdež se ponechají tak
dlouho, až se oteplí; dlužno však jimi
stále míchati, aby se nepřipálily. Potom
vsypou se horké otruby na kožešinu a
roztírají se po ní vší silou. Ku konci ko
žešina řádně se vyklepá, až jest od otrub
očištěna. Kožešina nabude svého při
rozeného lesku a bílé kožešiny stávají
se tímtéž způsobem jako nové.
Čistění karet. Znečistěné karty vyčistí
se velmi rychle a důkladně petrolejem.
K účelu tomu navine se na ukazováček
’ pravé ruky bavlněný hadřík, který se
pak namočí do petroleje a jím se karty
zlehka trou; na to se každá jednotlivá
karta ještě jednou přetře suchým hadří
kem. Jsou-li karty na obou stranách
‘Vyčištěny, přetrou se zábělem, aby na
byly hladkosti; potom se karty rozloží,
aby se z nich petrolej vypařil, což se
během 48 hodin stane.
Desatero zdravotníah přikázáni. 1. Ne
požívej žádných horkých pokrmů a ná
pojů, zejmena nepožívej čerstvě pečené
ho chleba. 2. Nepij, jsi-li uhřátý. 3.

Jez pomalu a sežvýkej vždy všechny
pokrmy důkladně. 4. Když se ráno pro
budíš, vstaň a nelež více v posteli; večer
jdi však před n. hodinou spát. 5. Ne
choď nikdy do vrchu a po schodech
vzhůru rychle a pohybuj se častěji na
čerstvém vzduchu. 6. Jdi proti větru
vždy se zavřenými ústy a nestůj nikdy
v průvanu. 7. Měj hlavu vždy v stude
nú a nohy v teple; v letě nos oděv lehký,
v zimě teplý: nenos žádné úzké a malé
obuvi, v boku se nestahuj a krk neměj
nikdy velkým a teplým šátkem obvázán.
8. Myj se ráno vždy studenou vodou a
nezapomeň nikdy na čistění zubů svých.
9. Nemáčej sobě nikdy vlasy vodou,
nýbrž jen je vodou potři. 10. Nebydli
ve vlhkém bytu, provětrávej denně byt
svůj a v zimě netop přes příliš.
Hojivá sila hlíny jest dosti známa u
lidu. Nyní odporučuje se při zlomení a
vymknutí nohou a rukou. Hlína mábýti
prosta písku, suchá a má se v hmoždíři
roztlouci na prášek. Na to se má vodou
navlhčiti, aby byla řídká jako kaše. Pak
se rozetře v tlouštce asi čtvrt palce na
mušelín a položí se kolem rány. Náplasť
tato se zaváže obvazkem, aby vlhkost
hlíny neunikla. Každých 13—24 hodin
obnoví se hlína. Tím způsobem docílí
prý se vodou rychlé zahojení rány. Rov
něž pomáhá velice, nasype-li se suchá,
na prášek semletá hlína na vředy a
jitřivé rány.
Jak si poěinati za bouřky? 1. Jsme-li
v širém poli, chraňme se předmětů jed
notlivě stojících, jako stromů, obilních
stohů (mandelů, kozlů atd.) a neprodlívejme na blízku vody a zvířat. Známý
fysik radil, aby se na každý strom o sa
motě stojící zavěsila výstražná tabulka
se slovy: Zde člověka zabije hrom! Dále
chraňme se, abychom v širém okruhu ne
byli nejvyšším předmětem, poněvadž
bychom byli my bouřným mrakům nej
blíže. 2. Jsme-li na ulici, jděme raději
prostředkem nežli okolo samých domů;
zvláště však se varujme takových míst,
kde se voda se střechy hrne silnými
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proudy. 3. Ve světnici nebo vůbec pod
střechou někde jsouce, chraňme se, by
chom tělem svým nevyplňovali mezeru
v nějakém přerušeném spojení. Taková
místa na př. jsou pod lampami (svícny)
zavěšenými na kovových řetězích pod
komínem, poněvadž saze jsou dobrým
vodičem atd. Nejlepší místo ve světnici
je v prostředku. Blízko kamen, zrcadla,
klavíru, železných klik a oken se nezdr
žujme. Celkem je člověk v přízemí bez
pečnější nežli v patrech. Okna v čas
bouřky není třeba zavírati, ba je zrovna
radno nechati je otevřena tam, kde je
mnoho lidí pohromadě, poněvadž se tak
předejde možnému nebezpečí zadušení,
kdyby hrom udeřil do světnice. Za silné
bouřky je radno uhasiti oheň v peci,
poněvadž kouř je dobrým vodičem elek
třiny. 4. Kovových předmětů v čas
bouřky u sebe bez potřeby nenosme.
Stavbám poskytuje nejlepší ochranu
hromosvod, vodivosť jeho sluší však
častěji zkoušeti.
Jak lze zabrániti tvořeni se uhrů v obliče
ji aneb je odstraniti. Pod naší kůží máme
mnoho malých žlázek, zvláště na mí
stech chloupky porostlých, jež vyměšují
hojnost tuku. Některé tyto žlázky ústí
do pór a právě tato ústí se velmi snadno
zacpávají prachem, jenž smísiv se s tu
kem, jaksi zátky v oněch pórech tvoří,
jež se objevují jako malé černé tečky,
které ale velmi dobře jsou viditelné,
zvláště na obličeji. Časem se též okolí
zapálí a ony velmi se podobají tak zva
ným trudům, které se však liší tím od
oněch (uhrů), že po odstranění jich ků
že červenou se stane, kdežto po uhrech
zase úplně bledou a čistou zůstává.
Mladí lidé trpí vyvíjením se uhrů, kdež
to trudy větším dílem u starších osob se
nalézají. Zabrániti tomu, aby se uhry
nevyvíjely, lze mytím nejméně jednou
denně teplou vodou, jelikož obyčejně po
delším a stálém mytí jen studenou vo
dou, která ne tak dobře veškerou neči
stotu kůže odstraňuje, jako voda teplá,
se uhry objevují. Že by studená voda,
jak se povídá, zvláště dobře účinkovala
na hebkou kůži, není pravda již proto,
že kůži poněkud stahuje a tato stává se
tvrdší. Dále každého večera před ule

hnutím jest třeba suchým šátkem obli
čej si dobře otříti, aby veškerá mastnota
a prach s obličeje se odstranily; toho lépe
se docílí suchým šátkem nežli snad stu
denou vodou a kdo ony černé body již
má a rád by se jich zbavil, ať se řídí
následovně: Na noc nechť si na obličeji
uhrovitá místa natře směsí z 2 gr. bílého
praecipitátu a 20 gr. creme celeste a rá
no vždy dobře opět teplou vodou omyje.
Asi po 5 dnech se uhry lehce nějakým
tupým předmětem (jako kostí neb pod.)
slabým vymáčknutím odstraniti dají.
Hned na to ona místa se natrou draselnatým mýdlovým lihem, jemuž je při
míšeno něco glycerinu a ve vodě rozpu
štěné kyseliny bórovové v poměru:
mýdlový líh 20 gr., glycerin 10 gr., vody
deštil. 10 gr. a kys. bórové 2 gr., což se
asi po půl hodině vlažnou vodou smyje.
Velmi prospěšno jest potom každoden
ně mýti se tak zvaným boraxovým mý
dlem.
Jak za zimy ošetřovati květiny v pokoji.
Mnohému příteli květin způsobí to bo
lest, počnou-li mu květiny v pokoji na
stalým podzimem opadávati, takže do
jara jen suché větvičky zbudou a i ty
na mnoze pohynou; bolest jeho je tím
větší, an musí viděti, že u souseda zele
nají se tytéž květiny po celou zimu co
nejbujněji, ba na mnoze i kvetou. Zá
zrakem to není, toť se rozumí a bují-li
květiny sousedovy i v zimě, dovede za
jisté jimi zacházeti a jim vyhověti. Aby
se také našim čtenářům květiny dařily,
podáváme jim následující naučení. Nej
víc škodí květinám, kdež v pokoji se
topí, velké množství prachu v bytě, ne
boť ten ucpe buničné otvory na listech
a tím ucpe květině plíce; nezapomínej
me, že květiny těmi otvory dýchají a
tedy žijí, pročež musí v zimě, čím více
se topí, tím častěji být listí květin kro
peno aneb ještě lépe, umýváno. Praví
me umýváno a nikoli zaléváno; za zi
mní doby se vlhkota vzduchu tak rychle
neztrácí, pročež ani květinám hlína ne
vysýchá, tudíž se v zimě nemá denně
zalévati. Zalejme květinu, až spodkem
květníku voda vy crčí, pak ale nechrne ji
nezalitu, až když hlína již trupelnatí á
některý z nejmladších lístků vadnouti

— 171 —

počíná. Nabylo se přesvědčení, že veš
kerým rostlinám, jež v pokojích se cho
vají, přes zimu mnohem lépe se daří,
očístí-li se jich listy čas po čase měkkou,
ve vlažné vodě namočenou houbou. U
rostlin drobnolistých odporučuje se po
lévání neb postřikování, což však venku
se díti smí pouze za počasí mírného.
Častější umývání zahání též hmyz a to
jmenovitě, upotřebíme-li vodu, v níž
rozpuštěno jest něco mýdla. Druhá hlav
ní věc jest, aby denně aspoň dvakrát,
ráno a odpoledne otevřela se horní kří
dla oken aspoň na chvilku; mohou-li
zároveň otevřití se protější dvéře, vyči
stí nastalý průvan vzduch ve světnici
již za deset sekund. Tím se suchý vzduch
vystřídá se vzduchem vlhkým, jenž jest
přímo potravou pro květiny. Třetí věc
jest, aby hlína v květníku zahrnovala
v sobě buď trochu staré rašeliny, neb
trouchnivého hnoje, čímž se vlhkota v ní
déle udrží a květinu souměrněji živí. Dostaly-li květiny mšice, pohubíme je tím,že
dáme květníky pod bednu a pouštíme tam
otvorem tabákový kouř; leč tím nejsou
mšice ještě zničeny, nýbrž jen omáme
ny, pročež se musí kartáčem setříti a
zničiti. Konečně buď zásadou, květník
denně otáčeti, tak aby denně jiná strana
obrácena byla k slunci neb aspoň k den
nímu světlu v okně. Tím porostou vše
cky listy stejně, ne bujněji jedny a ne
zakrněleji druhé. Proto nebude pak jed
na vrstva listí náchylnější k opadávání,
nýbrž zůstane všecko na květině. Nejlíp
ovšem poslouží se ve světnici květinám,
koupíme· li na ně od klempíře skříň se
skleněnými stěnami; stěny propouštějí
slunce, listí zůstane nepoprášeno a
vzduch v uzavřené skříni této zůstane
vždy vodou zkvětníků vypařenou vlhký,
což udrží lupeny stále čerstvé. Zvadlé
květiny uříznuté ponoříme-li se stonky
poněkud seříznutými do horké vody, pak
zase obživnou. Jest to pokynutím, jak
zacházeti s churavými květinami v hrn
cích. Má-li a možno-li jim vůbec pomo
ci, pak bývá polévání horkou vodou neb
častější ponoření květináčů do horké
vody často nejlepším prostředkem k do
sažení účelu toho. Oleandry a j., nechtějí-li kvésti, možno k tomu přivésti,

polívají-li se častěji horkou vodou, řek
něme asi tak, pokud možno ruku v ní
vydržeti.
Jak zeli před housenkami zachrániti. Nasází-li se málo semence mezi zelí, nebu
de po housenkách ani stopy.
Jalovec protichřipěci. £ kg. jalovce, i kg.
puškvorce, J kg. surmy, £- kg. soli ku
chyňské na prášek se utluče, kterého se
nemocnému koni do obroku as 3 gr.
natrousí.
Máslo tak nasolené, že několik let výdrži.
Jeden díl cukru, jeden sanitru a dva díly
soli kuchyňské se smíchají a na £ kg.
másla 35 gm. této smíšeniny se upotřebí.
Máslo se s ní dobře propracuje a po 3—4
nedělích jest nejlépe ku potřebě, a za
tři léta jest ještě vždy dobré, upotřebi
telné.
Maso uzené se na dlouhou dobu čerstvé
zachová, když zabalí se do papíru a vlo
ží do bedny, kde nalézá se prosátý po
pel. Takovým způsobem dá se rok i
déle uzené maso uschovati. —
Mrveni květin. Chceme-li docíliti buj
ného vzrůstu květin zejména ve květi
náčích, posýpejme prsť vždy po 14 dnech
malou špetkou uhličtanu ammonatého,
jejž lze dostati v každé lékárně.
Míšeňská jablka prostředek proti neduhům
oěnim. Shnilá jablka míšeňská se roz
krájí, v kamenné nebo skleněné nádobě
se roztlačí a šťáva protlačí se lehce váp
nem. Pomaží-li se zapálené oči ráno a
večer tou šťávou, brzy zblednou. Po
dobně působí léčivě vlažná pára z vaře
ného semena feniklového.
Nelíbejte děti na ústa! Líbati děti na
ústa je všeobecný, ale velmi škodlivý
zvyk, kterým se často mnohé nakažlivé
nemoci dutiny ústní a hltanu, o kterých
člověk dospělý někdy ani tušení nemá,
na dítky přenášejí. Kdyby rodiče zvykli
dítky své, aby se od nikoho líbati ne
daly, mnohý mladý život neodpočíval
by předčasně na hřbitově.
Nátěr na železo neb dřevo. Na prášek
utřené 4 díly plavené hlíny smíchej s 2
díly kysličníku zinečnatého a 1 dílem
práškovité tuhy. Smíšeninu rozetři pak
dobrou fermeží z lněného oleje, až ji
možno pohodlně štětcem nanášeti.

Nepromokavé plátno. Chceme-li si poříditi nepromokavé plátno na přikrývání
vozu a pod., postavíme 8 litrů lněného
oleje na oheň, přidáme k němu ioo gr.
klejtu olověného a ioo gr. umbry (hněď
horská), a smíšeními tu ponecháme 24
hodin na mírném ohni opatrně vařiti,
aby nepřekypěla. Napotom natíráme
tuto tekutinu, kterou též pak libovolně
zbarviti můžeme, pomocí štětky na
plátno.
O piti při polní práci. Mnozí rolníci
přemáhají žízeň při polní práci, aby za
bránili přílišnému potu. To však není
správné a může za okolnosti spůsobiti i
nemoci. Žízeň připomíná, že tělo vyža
duje, aby se mu dostalo náhrady za
ztracené tekutiny. Přemáhá-li někdo
přílišně toto připomenutí, u toho může
se dostaviti zhuštění krve a po případě
i úžeh sluneční. Nehledě k nejhorším
následkům, nelze popříti, že nedostat
kem tekutin trpí i výživa tělesná. Není
tudíž radno, žízeň úplně potlačovati,
nýbrž jest třeba piti zvolna a mírně.
Kořalka chvilkově utišuje žízeň, ale hubí
tělo. Velmi dobře prospívá, dá-li se do
vody kyselina citrónová aneb značně
levnější kyselina solná. Avšak nejlepším
a nej zdravějším nápojem při práci na
slunci jest studená Černá káva. Nespůsobuje zemdlení, nýbrž osvěžuje síly a ne
vyžaduje žádných velkých výdajů.
Oznobenéruce a nohy. Zima nastává a
sice zima velmi tuhá, nu a tu bude namrzlých nohou, rukou a uší! Proto bude
s prospěchem, uvedemeli některé osvěd
čené prostředky proti oznobeninám.
Oznobené údy třeme buď sněhem nebo
studenou vodu, nebo směsí 50 dílů ka
frového líhu a 5 dílů tanninu: nebo tink
turou duběnkovou a lihem kafrovým
stejným dílem. Nebo koupejme ruce
nebo nohy ve dvou litrech vlažné vody,
v níž jsme na dvě lžice vápna chlorové
ho rozpustili; nebo koupejme oznobeni
nu ve vřelém louhu z dřevěného popele,
v tak vřelém co vydržet můžeme. K lou
hu přimíchá se několik kapek líhu terpentýnového; nebo vařme oves se špe
kem a oznobeninu odvarem natírejme
nebo natřeme lněný hadřík vřelým klíhem a úd hadříkem obalme. Obkladek

tento nechrne tak dlouho na ráně, až
sám sebou odpadne. Také velmi dobře
působí, natíráme-li oznobeninu několik
dní po sobě kolodiem, až se bolest korou
potáhne, načež se v krátkosti zahojí.
Průvan. Průvan, praví jistý lékař, ni
komu neprospívá. Neobjeví-li se jeho
následky hned, dostaví se svým časem
jistě a třeba krutěji. Tak mnohý člověk
způsobil si průvanem dlouhotrvající a
třeba nezhojitelnou chorobu.
Krční
choroby a katarrhy, záněty trubic a plic,
rheumatismy, žaludeční a střevní ka
tarrhy nejvíce povstávají takovým prů
vanem, jejž způsobilo náhlé ochlazení.
Doma snadno lze se jemu ubrániti, ne
tak ve veřejných budovách a místno
stech, proto zde již šatem na to třeba se
připraviti a v průvanu s holou nepokry
tou hlavou nikdy neprodlévati, a vůbec
raději takovým místům se vyhýbati,
zvláště když již jednou nějaký nepříz
nivý účinek v tom ohledu jsme byli po
cítili. Jestliže trochu jsme se již zachla
dili, prospěje dobře starý prostředek
vypocení se, zvláště když zachlazenina
nezastarala, alespoň než lékař se do
staví.
Prostředek k napečeni chutného i vydat
nějšího chleba. Obilí nemá na sobě ve 100
lib. než jen asi 2 lib. nezáživné slupky;
a tolik měly by i otruby obnášeti, kdyby
mletím jen holá pouhá slupka s obilí se
oddělila. Avšak otrub bývá více; ze
100 lib. semletého obilí bývá 20 liber
otrub a v mnohém mlýně ještě více.
Viděti z toho, jak mnoho živné látky,
t. mouky do otrub přichází. K tomu
jest to pak látka nejlepší; neboť zkouš
ky s drobnohledem ukázaly, že právě
pod samou slupkou nachází se nejvíce
lepku a to jest právě, co dodává síly; lepek
jest látka dusičnatá a dělá maso. Avšak
živné této látky v otrubách lze dobře
použiti na pečení chleba, aspoň z velké
části; aniž třeba dávati do chleba otrub.
Chce-li hospodyně péci chleba, vezme
otrub pšeničných neb žitných a naleje
na ně do velkého hrnku aneb do kotlíku
říčné vody — a sice naleje vody as o
polovici více než co by bylo třeba na
zadělání. Nyní dá se to vařit a míchá při
tom pilně vařečkou. Když se tak poně-
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kud povarilo, procedí pak závar žíněným
sýtkem neb řídkou plenou a procezeným
pokud ještě je vlažné, zadělá pak v díži
mouku na chleba. Zadělané nechá se
pak jak obyčejně vykysati, smísí se ai
vyválí a napotom peče — vše jak oby
čejné. Chléb takto nabylý jest chut
nější i spořejší; jest to asi o jednu pětinu
více než po obyčejnu, bez otrubového
vývaru pečený. K tomu otrub samých
jen málo ubyde, a ty dávají se ještě do
bytku ku krmení.
Skvrny po Červeném vině odstraní se
ze stolního prádla nejrychleji vřelým
mlékem. Skvrna vřelým mlékem politá
ihned vybledne; bylo-li víno zbaivené,
polije se skvrna vícekráte a kluckem se
tře. Skvrny zastaralé odstraní se oby
čejným mýdlem, jímžto se skvrna natře
a pak vypere mlékem.
Staré vejce poznají se zcela jednoduše,
ponoříme-li je do vody, v níž jsme před
tím něco kuchyňské soli rozpustili. Čer
stvá vejce ponoří se ke dnu; starší pak
plovou ve vodě, zcela stará pak docela
na povrchu vody.
Spáleniny hojí nejlépe smíšenina, sklá«,
dající se ze 4 dílů lněného oleje a 2 dílů
mandlového mléka, což se na ránu při
loží. —
Stará mouka stává se jedovatou, zvláště
ležela-li delší dobu (rok a déle), v py
tlích. Ležením vytvořují se totiž v mou
ce jedovaté alkaloidy. Pomíjejíce tuto
líčení chemického processu, dokládáme,
že těstem z mouky 18 měsíců staré otrá
veni byli při pokusu vrabci.
Tmel ku připevnění dřeva na sklo. Gelatina rozpustí se za tepla s kyselinou
octovou, až nabude hustoty těsta. Roz
tokem tím natřeme dřevo a na sklo do
bře přitlačíme. Po vystydnutí nabude
tmel takové pevnosti, že naprosto nemo
žno slepené takto předměty od sebeodděliti, aniž by sklo neporušeno zůstalo.
Tmelu upotřebiti se musí v teplém stavu.
Tvrdá vápenitá voda učiní se způsobi
lou k prádlu i k mytí, přidáme-li jí čpav
ku, a sice stačí na 5 litrů vody kávová
lžička čpavku nebo jak lid obyčejně říká
salmiaku. Do vody k prádlu dáno budiž
něco více salmiaku, jenž tu koná mno
hem platnějších služeb, než obvyklá

přísada sody. Zejména doporučuje se
slabý roztok salmiaku ku praní barev
ných látek, neboť salmiak neúčinkuje
tak na barvy jako soda. — Rovněž tak
doporučuje se přídavek salmiaku do
tvrdé vody, kterouž se mají zalévati
květiny, jimž tvrdá voda nesvědčí.
Vyčistění sazi. Plná hrsť bramborových
slupek hodí se do ohně v peci, při čemž
se však dvířka u pece ihned pevně za
vřití musí. Páry, které se z hořících
slupek vyvinují, odchlípnou usazené sa
ze a ty komínem vyletí. Častější upo
třebení tohoto prostředku obmezí znač
ně obtížné čištění kamen a pecí.
Vlhko ze sklepů vypudí se. K účelu tomu
koupíme si v lékárně či u materialisty
za několik centů chloridu vápenatého,
jejž potrousíme na prkno, které se kosmo postaví a o mísu aneb o hrnek se
opře. Chlorid vápenatý vssává vlhko
do sebe, a sice jednou tolik co sám váží
a čím vlhčí je sklep, tím rychleji odtéká
z prkna tekutý chlorid do postavené
nádoby. Necháme-li vodu z chloridu
odpařiti a usušíme jej, může se opětně
upotřebiti. Takovým způsobem lze si
ve sklepě suchý vzduch zachovati, takže
v nejvlhčích prve sklepech ovoce, zava
řeniny atd. dlouho ukládati a zachovati
lze. —
Zarezavěni šroubků možno odstraniti,
namočíme-li tyto do řídké směsi oleje a
prášku tuhového. Šrouby ty možno po
letech opět bez poškození snadno vyndati. —
v
Zalévání květin v zimě. Ze není v zimě
třeba květiny tou měrou zalévat jako
v letě, netřeba podotýkati. Rostliny,
které na zimu listí své ztrácejí (jako na
př. růže, hortensie, fuksie), není třeba
v zimě více zalévat, než tolik, kolik tře
ba, aby se kůra nescvrkla. Pelargonie,
(zejména masité jejich odrůdy) vyžadují
v zimě pramálo vláhy: naproti tomu po
žadují, aby i v zimě byly více (t. j. ča
stěji) zalévány; kamelie, azalky, akacie,
avšak i u těch stačí, zalejou-li se v témdni dvakráte neb třikráte. Rozhodující
mi činiteli.jsou tu míra, jakou jest ko
řání vyvinuto, v jakém hrnci se rostlina
nalézá, jaké jest venku počasí a jaká je
v pokoji teplota i vlhkost,
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Člověku není možno zíti bez zdravého
povětří. A nejlepší tělocvik pro udržení
zdravých plic je tento: Ráno časně
vstaňte, jděte na zdravý vzduch třeba
do lesa nebo do zahrady a vdechněte asi
20—3okrát co možná nejhloub vzduchu
do sebe. Jelikož jsme v našem podnebí
častěji, nejvíce ale v zimě na příbytky
naše vázáni, jest tudíž nevyhnutelná po
třeba, aby byly co možná zdravé, totiž
suché, čisté, světlé a aby se mohly lehko
a dokonale provětrávati. Co se týká
světla, jest nejlepší ranní a polední; na
těch stranách mají býti okna. Vždyť
i ptáčkové staví svá hnízdečka na těchto
stranách. Nu, a jak vítá člověk vychá
zející slunce? Jak se raduje z nového
oživení? Jak hledí požiti hodně zdra
vého vzduchu, bez kterého ani čtvrt
hodiny živ být nemůže a co mu dobro
tivé příroda v hojnosti a zdarma posky
tuje? Ráno, když velebné slunce vychází
a ten nejzdravější vzduch vane, kde se
celá živá i neživá příroda tomuto nové
mu oživení koří, tehdy člověk spí; on
nemá citu pro tak velkolepý úkaz. Aby
mu však dobrotivé slunce na postel i do
očí nesvítilo, zastře si okna záclonou. Na
zdravý vzduch nemůže také často jiti,
někdy je pošmurno a někdy tuze parno.
Jde-li ven, tu musí míti rukavice a žen
ské mimo ty ještě závoj, aby ni slunce
vzduch se jich dotknouti nemohly. Člo
věk se ukrývá před sluncem a vzduchem
jako před největším nepřítelem. Podí
vejte se ale na ty ruce, když z nich ru
kavice stáhnete a na ten obličej pod
závoj! Oboje jest bílé jako smrt, proto
že jest jak na rukou tak v obličeji kůže
na polovic odumřelá a chorá; prsty
u rukou jsou na mnoze tenké, dlouhé,
klouby naběhlé, právě tak jako když
vytáhne pahejl z hrobu; a když k rukoum takým patří ještě jako vápno ble
dý, sinavý obličej, oko vpadlé bez všeho
duševního výrazu ducha chorého pro
zrazujíc — tu máte šviháka neb kraso
tinku dle nynějšího vzdělaného a mo
derního vkusu. To máte nastávající otce
a matky, to máte nastávající vychovatele

pokolení budoucího, tak zvané naděje
vlasti! Jablko nepadne daleko od stro
mu a z mrzáka bude zase jen mrzák,
horší než-li první. Mluvte s těmi lidmi,
oni vám řeknou, že jest to móda a toho
jest dost. — Když se den k večeru chýliti počíná, zakokrhá kohout svolávající
čeládku svoji na řád, ptactvo se v zahra
dách a lesích ztiší a jde na odpočinek,
stádo běží také s pole domů, vše, celá
příroda se chystá k odpočinku a ku spán
ku, by mohlo vše záhy z rána vycházející
slunce vítati, moc a velebnost přírody obdivovati. Jen člověk nejde na odpočinek;
jde po vyražení; do hospody, do kavár
ny a p. On nepotřebuje slunce a vzdu
chu, neb v hospodě mu svítí plyn neb
lampa a místo zdravého vzduchu dýchá
do sebe kouř z doutníků a dýmek, potom
páru z všelijakých zdravých a nezdra
vých pokrmů. Tak činí člověk přírodě
vše na vzdor, chtěje ji přelstíti. Jen
vzdorujte, zaplatíte draze vzdory vaše;
když ne životem, tedy jistě zdravím va
ším. Aby však světlo tak i vzduch na
tělo lidské účinkovati mohly, musí býti
kůže jeho čistá. Málomocnost za staro
dávna povstala ponejvíce od nečistoty,
zvláště u Židů, proto řekl Pán Ježíš málomocnému, by šel do řeky a umyl se.
Dobře však věda, že by jedním umytím
zažranou špínu z těla nevymyl, nařídil
mu proto, aby se umyl aspoň sedmkráte
po sobě. Čistota působí značně nejen
na zdraví těla, zvláště ale ducha. Dítě
když se zrodí, tedy se nejdříve v přimě
řené koupeli umeje apotomteprv se mu
dá potravy; my se probouzíme každého
rána k životu novému, má tedy býti
každého nejpřednější koupel neb mytí
a potom teprv jídlo. Jak si naši před
kové vážili vody, patrno z toho, že sta
věli vždy svá sídla u pramenů vod zdra
vých.
Užijte každodenně co možná hodně
světla slunečního, vzduchu čerstvého a
čisté vody; jsou to dary přírodní, jsou
nám poskytnuty v hojnosti a jsou to
nejpřednější činitelé ku zachování zdra
ví jak tělesného tak duševního^
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byl všeobecný. Lid se chvěl před tímto
Wilson, Kansas, narodil se v Al nepřítelem a záhy hotovilo se vše na
brechticích, píseckého kraje, v Čechách, odpor. Ti, již utekli se do měst, mněli
se zachráněný
dne 5.listopadu
mi a tak dospěl
1845. Do Ame
rozruch až da
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leko do Iowy.
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že Indiáni jdou!
iek Co., Iowa.
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Indiánům a své
rozmarná his
zk ušenosti z
torka o našich
trudnýchoněch
krajanech. V
dob načrtal jak
Decorah, Winnásleduje: Braneshieck Co.,
t r ov ra žedný
kde jsem právě
řemeslu se učil,
zápas nabyl
rozsáhlých roz
sjelo se z ven
měrů—národní
kova mnoho
farmářů, načež
strana bila se s
námahou ve
konány přípra
Virginii ajihavy na obranu
né sotva dove
proti rudodli oddolati na
chům. Mayor
atlantickém
města svolal
pobřeží au Mis
veškeré muž
sissippi a hle,
stvo zbraně
za zády našich
schopné k rad
chrabrých vojí
nici a ač na
František Josef Světila.
nů Unie ode
mne nečítali,
hrávalo se ještě
tož byl jsem
jiné, krvavé divadlo. Divocí Indiáni přec jedním z prvních, již se přihlásili.
Na štěstí pověst a poplach předcháze
přepadli v měsíci srpnu a září bezbran
né osady v Minnesotě. Poplach z toho ly Indiány na několik mil napřed a tak
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naši zvědové vrátili se se zprávou, ze „Crow Creek,” kam naše setnina pozdě
rudoši nejsou ještě na blízku. Ve Wash ji musela za nimi. Měli jsme je střežit.
ingtonu zvěděli již, jak děsně rudoši
Byli kmene Winnebago a Santa Fé
řádí a vláda Lincolnova v čas postarala Sioux, již k vůli vzbouření jati jsou a
se o nutná opatření—a kde jen poněkud do Dakoty se odváželi. Místo kam je
se dalo, opatřila osady zbraní i střeli zavezli bylo pusté a Indiánům se tam
vem. Mimo to najímali se vojíni a ne nikterak nelíbilo. Zvláště Winnebagové
bylo dne, aby za pohnutí té doby člověk v ohledu tom vynikali. Pokáceli záhy
nebyl viděl řady těchto statných obrán velké bavlníky, shotovili si loďky (caců vlasti a domovů. Zachtělo se mi té noe) a pluli dolů po řece k jich přátelům
vojančiny, a ač otec na mne huboval, na jednatelnu „Oraaha.” Jeli prý na ná
nemohl jsem oddolati — vojenská čapka vštěvu a nikdo jim v tom nebránil.
měla pro mne zvláštní přitažlivost. Ver
Mezi tím pásli jsme my na ty vůdce,
bovali pro 6. pluk Iowa Cavalry po již příčinou jsouce mnohého krveprolití,
celém státě a podmínky byly tak skvělé, odsouzeni byli k smrti. Již 40 jich byli
že konečně jsem neoddolal.
v Davenport pověsili, ale to daleko ne
Přidal jsem se k setnině N. W. Bur- byli ještě všichni. Tak jezdili jsme po
dicka. Bylo to 6. října 1862 — nebylo východní Dakotě, neustále slídíce. Utá
-mně ani zúplna 17 let. Ačkoliv přede bořivše se na Little Chyenue Creek a
psané stáří jest 18 let — bylo nás mlad zakusivše za bouře a krupobití mnoho
ších několik, také starců, přes 50 let. svízelů i hladu, dali jsme se na cestu
Nehledělo se příliš na předpisy. Do zi k severovýchodu dál v nedozírné prérie.
my jsme se sjeli všichni v Davenportu a
Setkali jsme se se starou Indiánkou,
4. března sorganisováni jsouce vyjeli chtěla nás svést na špatnou stopu, dru
jsme do pole. Určili nás k potrestání hého pak dne chytili jsme mladého
oněch rudých ďáblů, již v Minnesotě Indiana — ale také ten lhal o vše pryč.
spôsobili mnohé krveprolití, až konečně Když ale dali jsme mu oprátku na krk,
do Dakoty zatlačeni jsou. Tam měli vyzvavše jej, aby naznačil pravý směr—
jsme se za nimi pustit, je vyhledat a učinil tak a my po té dali se v honbu.
řádně ztrestati.
Dne 3. září 1863 konečně jsme jich
Pštrosí peří za kloboukem, na tom postihli. Bylo jich as 2000 bojovníků,
písmena setniny D., šavle, odznaky, vše mimo žen a dítek. Vyslali jsme zvědy.
se jen jen lesklo. Jak jináče vyhlíželi Za okamžik, když my druzí nejlépe jsme
jsme však za rok—ba za měsíc. Nastaly se utábořili, zavzněl polnice hlas na po
trampoty pochodu. Blátem se brodíce, plach. V táboře nastal zmatek — koně
dostali jsme se po namahavé cestě po byli se rozběhli po pastvě, my pekli
sléze do Iowa City. Za 14 dnů byli jsme lívance — a v to ze vzdálí zazníval děs
v Council Bluffs a cestou poněkud lepší ný šum a hukot hrozícího boje. 'Přední
dospěli jsme podél řeky Missouri, přes stráže srazily se již s Indiány.
Sioux City, do Dakoty. Oddechnuvše
Za několik minut uháněli jsme try
si na jižním cípu Sioux City, rázem dali skem, náš pluk na levém křídle, druhý
jsme se na pochod do Fořt Randall. Tu pluk jízdy z Nebrasky na pravém a dvě
a tam znamenali jsme počátky městeček setniny dakotské jízdy a „šestiliberky”
Vermilion, Yankton a j. v. Několik dře polní baterie s generálním štábem tvo
věných to baráků opuštěných — obyva řily střed. Za hodinu urazili jsme 10 mil.
telé i tu — až na několik Francouzů —
V táboře Indiánů ohromný byl zmatek,
před rudochy se byli utekli do krajin neboť spatřivše, že veliká to síla vojska
bezpečnějších.
kolem nich se stahujícího, strhali stany
V Randall trvali jsme nějaký čas, na a chtěli se dát na útěk. Setnina předních
čež postupovalo se vzhůru po východní stráží v malou utkavši se s nimi potýčku
straně řeky Missouri. Odtud jsme spa vrhla se jim v zad — naše tři řady roztřili první Indiány na parníku do Dako stoupily se v řetěz a záhy měli jsme
ty je vedoucím a sice na jednatelnu Indiány v moci — byli obklíčeni.
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Slunce jakoby odvrátilo svoji tvář, kamenité pahorky krkolomným skokem.
aby nebylo svědkem strašné truchlohry Jich koně podkov neměli, nerozeznali
jaká se tu odehrála. Zde dostali navrá jsme je a tedy dlouho jsme nehonili
cený kapitál i s úroky za to, co byli v noci. Byla tma, že neviděli jsme na
půjčili před rokem v Minnesotě. Když pět kroků. Naše setnina se dala též za
se ocítili obklopenými, chtěli nabýti jednou prchající tlupou Indiánů a když
času, než se dostaví tmavá noc a proto jsme se dostali k nim, viděli jsme je jen
hlásili se o příměří, omlouvajíce se, že jako černé mračno před námi as na pa
jsou přátelským kmenem náhonu buvo desát kroků — pálili jsme na ně, ale oni
lů. Že právě byli na honu bůvolů, to zmizeli ve tmě dřív než se kouř pušek
jim nemohl žádný upírat, ani nám to rozstoupil. Dále jsme za nimi nejeli.
nemusili povídat, neb jsme již asi týden Chtěli jsme přijeti zpět na bojiště, ale
je stopovali a viděli, jak hojný měli lov marně jsme jezdili, bloudili jsme v tma
dle kostQ které zanechali. Stranu přá vou noc po pustině, až konečně jsme se
telství to nebylo tak jasné. Že to byli ti setkali ještě s jednou zbloudilou četou.
minnesotští vrazi, o tom nebylo pochyb Byla to četa nebraského pluku.
nosti. Byli jsme pod velením generála
Ráno byli jsme zpět na bojišti, kteréž
Sully. Náš plukovník Pollock z Dubu- poskytovalo smutný pohled. Vojsko roz
que, Iowa, byl smíšenec Indiánský. A tu jelo se za prchajícími Indiány a večer
Indiánům vyjednávání o mír by se bylo netrefilo zpět. Indiáni té příležitosti
snad již vydařilo, kdyby nebylo pluku použili a pod pláštěm tmavé noci mno
Nebraského, jenž měl větší zkušenosti ho jich přišlo na bojiště své mrtvé ukrýti,
s Indiány než Iowský pluk. Nebrasčané, vojíny raněné ohavně rozsekati, jejich
již byli vesměs hraničáři a měli častých zbraň a oblek pobrati a vše co se dá
styků s Indiány, znali jejich úskočnosť učiniti. Adjutant našeho pluku právě
a jejich válečné lsti a proto se nedali nesl rozkazy od generála, když zahájena
u večer střelba. Kůň byl pod ním za
másti.
Pozorovali, že otálením a vyslýcháním střelen, on sám byl jen lehce raněn, snad
těch rudochů uchází drahocenný čas, mu padl kůň na nohy, že nemohl jiti.
jehož bylo již tak namále — neb slunce V noci ale jeden z ploužících se Indiánů
právě zašlo — a nečekajíce na velení po bojišti, přišel na něho a vrazil mu
generálovo, na svou pěst se vrhli do starý řeznický nůž do prsou a nechal ho
boje, aniž jsme byli pro boj rozestaveni. tam. Ráno, když jsme přijeli na* bojiště,
Indiáni byli v dolině. Na celé čáře vy byl ještě živ, pověděl co se v noci dálo
šlehly plameny — rány z karabin rozle a skonal. Vojínů bylo 13 mrtvých; Indi
hly se okolím. Indiáni na palbu odpo ánů se nalezlo málo na bojišti—odnesli
věděli. Rachot pušek již neustával. je. Mrtvoly se pochovaly a dvě setniny
V tom zavzněl hrůzyplný vřeskot, v kte sesbíraly, co Indiáni nechali na bojišti.
rý mísil se pláč dětí, nářek žen, rozkazy
Mezi tím co jedni Indiánský tábor
náčelníků, štěkot tisíce psů, ržání koňů, pálili, křižovali druzí našinci po okolí a
válečný ryk bojovníků a ston umírajících. v mnohou ještě půtku s Indiány se
Děsná vřava! Již zaslechli jsme řinkot utkali. Tak jedna setnina vlákána jsouc
šavlí, narážející na tomahawky, dusot do pasti, byla obklíčena a měla se co
kopyt — rachot střelby se zdvojnásobil. vysekat. Seržant byl těžce raněn a vida,
V to zaznívaly polnice na poplach, a že na útěku překáží a vůčihledě slábne,
boj již cele se rozvinul. Děsný pohled — seskočil s koně a rozloučiv se s milými
okolí barvilo se krví! Hukot a rachot druhy ulehl na zem, očekávaje nepří
jakoby se zdvojnásobil—sekali jsme do tele. Ten nedal na sebe dlouho čekati.
všeho co přišlo na ránu a bili jsme se První dva rudochy sestřelil s koňů a
teprve třetí jej dorazil. Zemřel — ale
statně. Ale nástojte!
Indiáni se vysekali z kruhu a roz smrt svou dosti draze si vykoupil. Set
prchli se na malé tlupy na vše strany a nina, vrátíc se do ležení, vyprávěla o
my následovali je do tmavé noci přes hrdinné smrti seržanta a dle tohoto a
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jiných útoků a půtek u předních stráží topili jsme si, utvořivše si ohniště co
očekávati se daly boje další.
nej vhodnější; — ze všech předmětů, ba
Opevnění nebylo. Musili jsme po i z těch houní, karabin, šavlí po stěnách
celou noc zůstati ve zbrani a každou rozvěšených pára se zvedala a tak za
chvíli připlížil se Indián, aby nás zne veselého hovoru plynul nám čas dosti
pokojoval, mně samému několikráte rychle. Rozumí se, že jsme ani na naše
kule kol hlavy zasvištěla. Přes to ještě koníky nezapomněli. Kamarádi vidouce
se třemi krajany na hlídce jsme setrvali naše ohniště, nelenili a připravili si po
a bez pohromy dočkali se jitra.
dobné. Byla pravá dakotská povětrnost
Vrátili jsme se z této výpravy k řece a mnohému z nás poskytla zárodek ku
Missouri naproti Fořt Pierre, kde byla pakostnici.
se utábořila malá oddělení vojska pěší
Zavátou krajinou, roklemi a přes pré
ho. Zajatých měli jsme 150 Indiánů, rie dali jsme se posléze na cestu do Fořt
žen a dětí a mimo to ukořistili jsme též Randall D. T. kde jsme přezimovali po
hodně koňů, houní, psů a j. v. Pes jest dvě zimy, 1863—4 až 1864—65, stále
Indiánovi nejlepším průvodcem, slídi Indiány jsouce znepokojováni. Žel, že
čem a někdy i vítanou pečínkou na rožni z těchto půtek podati mohu jen skrovný,
připravenou. Setnina pěšáků pomáhala mlhavý obraz. Proč? Poněvadž jen na
stavětí tvrz „Fořt Sully”, as 15 mil doleji paměť se mohu spoléhat, nemaje nižád
na levém břehu Missouri, měla s sebou ných zápisků z oněch bouřlivých dob.
markytána a tato okolnost nám z pustin Musím se tedy obmeziti pouze na vy
se vrátivším byla nej vítanější. My již pravování vlastních příhod, ač rád lecos
zkusili hladu a žízné — nakoupili jsme z toho mnohého mých soudruhů bych
si u markytána Němce různé potřeby, pověděl. Avšak k věci. Vraťmež se
načež oddali jsme se pohodlnějšímu ži k jednotlivým, zajímavějším příhodám,
voření ve stanech. Co tu bylo správky, které po předcházejícím přehledu nejlé
co cídění na jedné a veselí na druhé pe se hodí.
straně.
Poslednější neznalo konců i
„Camp Hendershot”.
mezí a markytán sotva uchránil stan a
drahé své zboží.
Důstojníci přáli to
Jak v předcházejícím bylo již povětomu vydřiduchu, ale konečně přece díno, zavezli nás do Davenportu, kde
zakročili.
nežli jsme službu nastoupili, hlásili jsme
Ku konci října, když již jedna strana se v ležení — „Camp Hendershot.”
tvrze byla postavena a pokryta a my
Tam setkali jsme se hoši z celého
dosud tábořili mezí tvrzí a řekou, dosta státu Iowa. U mé setniny byli pouze
vila se kdys v noci sněhová bouře. Bou tři krajané, v celém pluku bylo nás asi
ři předcházel déšť — pak vše zmrzlo a třinácte. U setniny F vydávali se za
pokrylo se korou ledovou. Sníh na ně- Rakušáky a proto jsme s nimi nevařili.
lik stop pokrýval naše stany a na ležení František Málek, Václav Plojkar a já
v tu dobu smutné bylo podívání. Vstal tvořili jsme ten pravý, český trojlístek.
jsem a odvázav koně, pospíšil jsem si Po 4 měsíce cvičení, organisování a vý
do tvrze. Tu se bylo již mnoho našich zbroje — konečně mohli jsme se i po
sešlo a u ohně za ohromného kouře ze městě rozhlédnout. Z cvičení nejlépe
surového dříví jsme se ohřívali. Bouře se mně líbil šerm — a tato záliba ani
zuřila dál a zde v té děravé haluzně pak neochabla, když jednou — pouhou
sotva pro kouř dýchati se mohlo. Druhý náhodou—dostal jsem ránu do předlo
pluk nebrasské jízdy těmto svízelům ktí. První krev! To mně však nikterak
v čas ještě unikl. Pravda, byli to v boji neodstrašilo a já pilně dále cvičil, až
čilí hoši, ale mnohé nám pobrali, vždyť dospěl jsem netušených pokroků.
i našemu koníku řemení odepjali. Zima
Cvičení se střelnou zbraní zahájeno
byla, vítr foukal—a já smuten navracím bylo teprve pak, až nalézali jsme se na
se ku soudruhu Ole Iversonu, s nímž prériích Dakoty.
společně v jednom jsme dleli stanu. Za
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Na pochodu.

Byli jsme jakž takž připraveni a na
dešel první den tažení — jeli jsme přes
Iowu, do Iowa City, tudy do Des Moines,
Council Bluffs a Sioux City. Na pocho
du, za veselého hovoru a zpěvu, nepři
hodilo se nám nic zvláštního. Lid nás
všude rád viděl a v tom ohledu i naši
krajané nezůstali pozadu. Nadešel mno j
hý den oddechu, ale jedna neděle, kdy
příroda v plné stkvěla se kráse, byla
nám zvláště milá. Rozbili jsme stany —
a obyvatelé z blízkého městečka přišli
nás navštívit — byl to čilý rej a že
zvláště dívky těšily se naší, jako my
jejich pozornosti, netřeba snad ani podotýkati.

Za nedlouho jelo se opět dále, na
dívky jsme zapomněli — octli jsme se
na půdě dakotské a utvořili si „Camp
Cook”. Tu poprvé dostal jsem se v seč,
žel, že se soudruhem Němcem. Polehtal jsem jej po tuhém zápasu trochu
šavlí a zkrotil tak na chvíli tu jeho nadutost.— Inu, Němci jsou vždy a všude
stejní. Pravda, že odvaha má spočívala
v tom, že nezáleželo mi příliš na životě,
domov s macechou mne nepoutal a jiné
ho nebylo — otec? Možné, že po taji za
mne by slzu uronil — as tím vědomím
vrhal jsem se nebezpečí a vřavě boje
vstříc. Nedbal jsem!

Z „Camp Cook” jelo se přes Ell Point,
Vermilion až do Fořt Randall. Na cestě’
spatřili jsme první rudochy v jednatel
ství Yanktonských Indiánů. Divili se
nám a z nás mladších tropili si posměch
— ač jsme jim nerozuměli, tož dle posuňků dalo se tak soudit. Na pochodu
mnohému jsme se od nich naučili, do
vedli žebrat a na tvrzi k nám později ti
tak zvaní pokojní neustále docházeli.
Zvláště ženštiny docházely na tvrze a
mnozí z vojínů dovedli si jich náklon
nosti různými dary a jinak získati. Neupírám, že jednání také za časté jsem
odsoudil — žel však, že Indián aneb
žena a dcera jeho považovali se spíše
za zboží, nežli lid. V neustálém styku
s přátelskými Indiány a za cvičení, ja
kož obyčejného vojenského života v le
žení minula první zima.

Druhá zima byla podobna prvé. Naše
setnina D. A. L. a M. zůstaly opět ve
Fořt Randall. V tvrzi byl dlouhý čas a
pak roztříděni jsme byli na tlupy a při
děleni k různým pracem. Stavěli jsme
stáje, připravovali dříví, jezdili jsme si
do řeky Missouri pro vodu, chodili na
stráž a když uhodila „dakotská”, tu
jsme zavřeli se v tvrzi a čtli. Jiní hráli,
zpívali, pili — byl to život čilý, dosud
ničím nezkalený. Ba mnozí dostali i do
volenou. Tak blížilo se jaro — krásné,
ale měnivé jaro. Nyní začali jsme si
vyjíždět ven — rejdili jsme po okolí a
pídili po dravé zvěři a po Indiánech.
Na hlídku hlásil jsem se vždy nejradši
— v přírodě se mně líbilo. Tak dostal
jsem se jednou až na „Ponča reserva
ci” a divil jsem se té rozkošné poloze
a uspořádání domovů Indiánských, jich
volnosti pod dozorem vlády naši. Na
takých výpravách po okolí mnohé po
tkalo nás dohrodružství s Indiány i ji
nak — potyček však jsem zatím ještě
nezažil. A tím právě utvrzováni byli
jsme v domněnce, že snad nepřátelští
Indiáni nejsou ani nablízku. Ale z toho
klamu záhy byli jsme vyburcováni.
Jednou z rána vyvedli jsme koně na
pastvu as míli od tvrze. Dali jsme tam
kůly, zatáhli provaz a ustanovena stráž.
Polovina této přišla později k obědu —
a druhá polovina hrou v karty hleděla
si ukrátit čas. V tom kuchař vzhledne
dolů v místa, kde se koně pásli — a hle
tam se vše nápadně hemžilo. „Indiáni!
Indiáni!” voláno hned se všech stran.
Zatroubilo se na poplach. Mžikem vy
skočím na kůň a již se ženu v osudná
místa. Indiáni přišli krást koně, stráž
přepadli a několik našinců bylo zraně
no. Většina koňů utekla na zpět do
tvrze, ale několik podařilo se jim přece
uchvátit. Dali se na útěk a my tryskem
za nimi. Vyhlédli jsme si tři chlapíky.
Moji soudruzi dostali strach, před námi
i za námi kupili se Indiáni, kdežto oni
tři s ukradenými koníky dále prchali.
Nedbal jsem soudruhů, touha po boji se
mně zmocnila.
Pobídnuv koně, hnal jsem se jako vítr
na Indiány a každým skokem jsem se
jim blížil. Již jsme se přehnali přes
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návrší v dolinu, odkud nebylo vidět zpět. valo. Zásoby, mimo našeho vozatajstva,
Nikde ani jediného vojína ani tvrze a poslali jsme po řece vzhůru po parníku,
třicet bojovníků kolem mně po stráních který vraceje se dolů po řece, nechtěl
a mnoho jsem jich měl za sebou. Tu stavět u Fořt Randall. Snad měl tušení,
jsem již těm třem za zády; viděli, že mi co ho tam čeká—poslechnout nechtěl—
neutekou všichni s těmi koňmi. Byli a my uzavřeli, že si ji vynutíme. Stáli
nuceni odhodlati se k boji, ale myslili jsme na břehu s dělem a praporem —
si snad: „Co? Toho holobrádka zahnati dávajíce znamení lodi, aby přirazila.
postačí jeden z nás, a ostatní zatím Ale toto — ujížděla. Pálili jsme na
s koňmi utečem”. A také to tak chtěli slepo a již nabíjeli jsme na ostro a záhy
provésti, dal „Velký Bojovník” vedené byla tu loď pro nás. Výprava měla směr
ho koně soudruhu a tase zbraň, obrátil po východní stranu řeky k „Big Muddy”
se proti mně. Jak jsem byl rozjetý, byl (Missouri) vzhůru a k Fořt Berthold,
jsem u něho hned a smrtonosné střely k východu až Ďáblovému jezeru (Minilítaly povětřím jako blesky a Indiáni ze wakan) a odtud severně až na Moose
všech stran pozorujíce nás, provolávaly řeku. Odtamtud táhlo se zpět k řece
nám slávu; ale každý z nás dvou dbal Missouri a Fořt Sully, aniž bychom se
více o ty koně, než o tu slávu. Já se tentokráte sešli s nepřátelskými Indiány.
s ním nezdržel ani půl minuty — druhé Východní Dakota byla zbavena nepřá
rány měl dost a ještě jsem se vrhl na ty telských Siouxů.
druhé a ti, aby zachránili své kůže, mu
As po dvoudenní jízdě, když nás byl
parník složil, setkali jsme se s táborem
seli koně pustit.
Ostatní Indiané vidouce to mé řádění francouzských a indiánských míšenců
mezi nimi a neštěstí těch třech, které z osady na Černé řece; byli na honu
jsem pronásledoval, nahlíželi, že po jed bůvolů a připravovali si zásoby masa
nom neb po třech bych celou bandu asi na rok. Seřezali je čistě s kostí a
spral a všechny polapené koně vysvo sušili na slunci. Kůže sušili též a bylo
bodil. Proto shlukli se dohromady k spo patrno, že již po několik dnů se svým
lečnému se hájení. Vida je se sjížděti, nákladem na dvoukolkách krajinou se
myslil jsem, že na mne učiní útok. Vyjel honí. Dvoukolky sestaveny byly včtverjsem na vršek hezky vysoký a postaviv hranou hradbu a kol dokola rozsvěšeny
se na vrcholek, čekal jsem útok, zároveň byly kusy masa a sušící se kůže. Uvnitř
koukaje toužebně stranou ku tvrzi, zdali čtverhranu nacházela se ohniště a na
již jede nějaká pomoc. Spatřil jsem těch pekáče a hrnce. Dvoukolky byly
velký mrak prachu as půl míle a něko kryté plachtami, maso jasně červené
lik vojínů as čtvrt míle tryskem za mnou mezi tím, ohně — vše to poskytovalo
jedoucích. Zamával jsem revolverem 1 obraz malebný.
v povětří na pobídnutí jich, neb již jsem
Vyprávěli nám — mluvili francouz
měl jen tři kule v revolveru a na nabí ský — že Siouxů se nebojí, proč ale ne
jení nebylo kdy. Indiáni, jak se zdá, pověděli, snad s nimi žili ve shodě.
K „Ďáblově jezeru” dorazili jsme bez
nedbali tak o můj skalp, jako o ty koně,
co vedli pryč, neb s radostí mne nechali překážek a úrazu; zbili jsme si člun —
na pokoji státi na .tom vršíku a uháněli napjali plachtu a zaměřili na ostrůvek,
pryč. Hnali jsme je asi patnáct mil, ale na výzvědy. V lesnatých těch místech
bylo patrno, že tu Indiáni zimovali. Mě
marně.
li jsme se zde setkati s generálem SybVýprava druhá proti Siouxům roku 1864. lym z Minnesoty. Nikde ani stopy po
Po prvé srážce, ovšem jen nepatrné, nich. Vztýčili jsme kůl na místě, malém
odstěhovali jsme se přes řeku z tvrze, to vršíčku a na tabulku jsme napsali,
utáboříce se asi míli výše mezi řídkým kdy jsme tam byli.
doubím. Čekali jsme na vojsko zdolejSe soudruhem Oliverem Iversonem
ška — ze Sioux City, Vermilion, Yankton usnesli jsme se, že použijeme nejbližší
a jiných míst, kde se obyčejně přezimo příležitosti a pěkně bez dovolené vypra
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víme se na bůvoly. Myšleno—a vykoná heslo, museli jsme stráže obelstíti. A
no. Dlouho to trvalo, nežli jsme nějaký šlo to!
Soudný čtenář se bude diviti jak to
ten kus spatřili — teprve as za dvě ho
diny zahledli jsme od houfu zaplašené ty naše koně vydrželi, a kde jsme na
kusy uhánět tryskem k jihu. Od nás brali tolik střeliva.
Mnohý hňup se nikam nehnul a nic
byly as na míli. Provedli jsme triangu
laci — ale náhoda tomu chtěla, že tam, nevypálil bez povolení. — Ale my hle
kde se měly čáry sbíhati, byla velká děli to nahradit. Koňům našim bylo
louž — bůvoli nám foukli. Bylo po lovu snáž běhat časem tryskem než těm v
— vylezli jsme si na vršek a rozhléd Šiku krokem. My, jezdíce svobodně kra
nuvše se kol, zastihli jsme pěkný obraz. jinou, popásli jsme, nalezli-li jsme vodu
Tu i onde hnal se jezdec za antilopou, napojili jsme, pak jsme byli celý den na
uhánějící prérií, tam v dáli husté houfy čistém vzduchu, kdežto v řad£ bylo
jiné zvěře — a my konečně, abychom mnoho prachu. Přes to šetřili jsme své
dobili si nějaké té zásluhy, skolili aspoň koně, nechali je volně pást a my lehli si
jeden kus. Vyčíhali jsme ho a dobře zatím na zem a vyprávěli. Kukuřice
mířená kule ze zálohy posléze učinila také dostali naše koně přidáno — byl-li
konec jeho běhu. Slunce chýlilo se kamarád na noční patrole neb u skladu
na stráži, tak přinesl pro nás dva kuku
k západu.
Co to? Jaký to hukot doznívá k uchu řici i náboje; ovšem že i já byl na noční
našemu. Koně se nám vzpínají, dunění hlídce a zásobil jsem se vším potřebným.
je čím dál silnější.
Na zpáteční cestě ze severovýchodní
A hle tam pojednou vyvalil se černý Dakoty od Miniwakan a Moose River,
mrak — velké to hejno bůvolů. „Roz byli jsme s Iversonem opět na honě.
nesou nás po pustině na rohou a na ko Jen tu a tam podařilo se nám zahledpytech, jestli se neuhnem.” pravil Iver- nouti rozprášené kusy — dorazili jsme
son. „Toť ještě abych se uhnul bůvolům, •rávě třetího, ale s nám ahou nezměrnou.
na to snad nedojde!” Ale bylo by spíše Byl to kus perné práce a věru, že ten
na čase jednat, nežli se hádat. Skočil kráte zdál se nám zápas hrůznějším.
jsem na koně, kamarád následoval pří Rozzuřené zvíře, za děsného řevu hnalo
kladu mého. Jedouce naproti hejnu a se na mého soudruha, musel jsem si pohulákajíce z plných hrdel a střílejíce spíŠiti a páliti vzteklému bůvolu v bok.
upoutali jsme „předáky” na sebe. Uhlí- Jeden skok a bůvol zaměřil si na mne,
davše nás uhnuli v pravo šik či „right to stalo se s takovou rychlostí a zuři
oblique”, a my se chopili znova práce vostí, že málem by mne byl odnes na
—nařezati si masa z poraženého bůvola. rohou i s koněm. Kůň v čas uskočil,
Vše to dálo se velkým chvatem, stmí býk nabral na rohy starý můj plášť —
valo se. Kamarád měl obtíž dostat to ten jsem ovšem nechal a pálil do býka
krvavé maso na koně, s tím jsme se zas o vše pryč. Byla to však silná potvůrka,
něco zdrželi. Tma nastala, bylo teď ani se nehnul, neklesl, ač celý krví byl
vybrati směr do našeho ležení na Ďáblo- již zbrocen.
vém jezeře. Na štěstí bylo hvězdnato.
Seskočiv s koně, vpálil jsem mu tak
Najdouce polární hvězdu určovali jsme jako soudruh několik kulí přímo v ko
hlavní body kompasu. „Na té triangu moru — ale ani to nespomohlo — tasil
laci nám více záleží než na té co jsme jsem šavli a vrazil ji býkovi mezi žebra
dnes již prováděli,” pravil Iverson. až po jílec. Svalil se mi k nohoum.
„Trošku víc ovšem, ale vždyť „Mini- Nechali jsme ho ležet a jeli nazpět do
wakan” nechybíme; tamhle tu hvězdu u ležení. Na cestě setkali jsme se se se
samého obzoru si vezmeme za cíl — to dřenou vojenskou kobylou — smilovali
jest as „N. N. E.” jak plavci námořní jsme se nad ní a učinili trápení jejímu
říkají.”
konec. Jindy opět chytili jsme indián
Vrátili jsme se do tábora v jedenáct ského koníka, hřebce, běhal sám a sám
hodin v noci. Nemajíce ani ,,pass” ani po p-éHOth a pásl se.
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Zatím náš generál Sully byl velice
mrzutým, že se mu nepoštěstilo dostat
Siouxe a za různých překážek, strastí a
slastí dostali jsme se posléze na zpět do
pevnůstky Randall. Tam opět mělo se
přezimovat. Život ten nelišil se nikterak
od onoho v předcházejícím líčeném.
Zima byla prudší — a Dakoty měli jsme
tak právě dost. Každý z nás měl zálusk
dolů na jih doklepat tu „rebelii”, ale
nepustili nás, vždyť: „Malá Vrána”,
„Rudý Mrak”, „Strakatý Ohon”, „Sedící
Býk” a ostatní ti pohlavárové Indiánů
dosud pokořeni nebyli. Zima plynula v
stálém ruchu, milé zábavě, cvičení a hře,
zvláště ale čtením novin a zpráv z boji
ště. A opět konány přípravy k novému
tažení, ku výpravě.
Froti Siouxům roku 1865.

Přípravy konány záhy a rozsáhlejší
než dosud. Naše řady byly doplněny no
váčky. Také jsme jeli pro více nových
koní do Iowa. Jelo nás z každé nové
setniny několik. Ve Webster City, Iowa,
čekali jsme na zásylku koní po dráze.
Toto čekání trvalo několik týdnů. A
nám bylo to jen příjemné. Nebyli jsme
viděli, mimo vojáků, bílé tváře, a ne
jedli jídla ženskou rukou připrave
ná již přes dva roky. Nebyli jsme v zá
bavě, ni v divadle mimo našeho —
vojenského—neviděli jsme města, tichou
domácnost, kde nestojí u' dveří stráž
s vytaseným mečem; kde není ucho
stále napjato na zaslechnutí nějakého
podezřelého šramotu a oko pořáde netě
ká po nepříteli někde v úkrytu na nás
číhajícího. Zkrátka, již dva roky byli
jsme na poušti odděleni od civilizace.
Koně jsme dostali, vyvedli jsme je ze
železničních vozů, zavřeli je do staré
ohrady. — Netrvalo to dlouho, prolomili
plot a rozutekli se. Nastal zmatek a
shon — po dlouhé době měli jsme je
opět pohromadě a záhy na to vydali
jsme se na cestu k svému stanovišti.
Přípravy se dokončily a my ve Fořt Ran
dall hotovili se k nové výpravě. Dali
jsme se po východní straně řeky Missouri na místo, kde stavěli novou tvrz,
po nebožtíku generálovi Rice zvanou.
Bylo tam pěší vojsko 30. pluk Wiscon-

sinských dobrovolníků. Mimo to spa
třili jsme celé karavany vystěhovalců,
jedoucích do Idaho. První karavana
provázená vojskem dostala se dobře na
místo, druhé stalo se neštěstí. Naše
vojsko svádělo neustále potýčky s Indiny a sice u Yellow Stone řeky, západně
od Rice — byly to bitky tuhé, podařilo
se nám však Indiány rozprášiti a zahnati. Ne však na dlouho: neboť vrátili
se od Fořt Union, přebrodivše řeku Missouri, opět k naší pevnůstce.
Mezi tím časem byl přijel Capt. Fisk
se svou karavanou a vida že zmeškal
sejití se zde s naším vojskem, které do
provodilo prvou karavanu až po úpatí
hor v bezpečnost, pustil se, nemoha po
sily ve Fořt Rice dostati, sám na cestu.
Za několik dnů byl od Indiánů přepa
den a obklíčen. Indiané jezdíce kolem
obležené karavany, střílejíce a- útočíce
na ně, stále je znepokojovali. Obleženi
stáhli vozy těsně do kola a vyháze
vše zákopy bránili se statečně. Milosti
od rudých těch ďáblů se ovšem nemohli
nadíti. Druhou noc se dva vojínové
odvážili Indiánům útéci ze zajetí a při
jeli do Fořt Rice pro posilu. Zatím již
bylo naše vojsko zpět a posláno ihned
vojsko na pomoc obleženým.
Indi
áni museli o tom zvědět, že jim dva
ptáčkové uprchli a že přivedou posilu a
nemohouce karavanu dobýt, ustoupili.
Když tam posila přijela, chtěli Fisk
s přistěhovalci, ubírat se na zejtří dále
cestou do Idaha, ale posila měla rozkaz
přivésti je na zpět, což se muselo státi
i proti jejich vůli; a tak byla nešťastná
karavana rozbita. Někteří prodavše vše
co měli, jeli do jiných států po parolodi, jiní zůstali v pevnosti hledajíce
práci u vlády. Bylo to nešťastné místo,
to Fořt Rice. Poprvé co jsem byl na
vojně jsem se tu rozstonal; pojedl jsem
nějakého ovoce (june-berries) a dostal
jsem choleru tak zlou, že lékaři našeho
pluku se marně namáhali o mé vyléčení.
Nechali mne zpět a po dlouhém namá
hání a trpkých zkouškách byl jsem po
sléze již schopen služby.
Osvěžen a pozdraviv se vydal jsem
se k svému pluku a s ním po té na no
vou výpravu proti rudochňm. Jedna
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setnina zůstala v pevnůstce posádkou.
Indiáni byli dobře zpraveni o každém
našem pohybu, hlavní síle se vyhýbali
a malá oddělení přepadali. Tak po na
šem odchodu učinila tlupa
Indiánů
vpád do tvrze, kdežto druhá přepadla
stáda mezků a koní venku se pasoucí.
Rudoši zvítězili a učinivše bohatou ko
řist’, zajali mimo to i několik pěších.
V čas ale přišla posila a Indiáni jsou
rozprášeni — kořist’ jim odňata a okolí
vyklizeno. Naši jezdci se drželi a za
chránili tvrz.
Jindy opět za bílého dne, když tábo
řili jsme as tři míle od Fořt Rice na
východní straně řeky, skoro proti ústí
řeky „Cannon Balí”, přijeli tři rudoši až
ku stráži, půl míle od ležení, a stříleli,
kol objíždějíce. Seržant pustil se za
nimi a dva vojíni s ním; Indiáni ujížděli
údolím na sever podél řeky Missouri.
Než stráž dala vědět veliteli o tom co se
stalo a pustil se ještě sám Capt. Logan
za nimi, aby věděl kam se ti přední že
nou. Vyjeli jsme za prchajícími. Hnali
jsme to „o sto šest”; napřed jsme po
tkali jednoho ze strážců, as pět mil od
ležení již nad Fořt Rice, byli jej svlékli
a vyjma revolveru nezbylo mu ničeho.
Hnal se spolu s jinými za rudochy, ti
vlákali je lstí do rokle a pak z úkrytu
se na naše vrhli. Seržant Murphy byl
poslední a byl zastřelen. Dva naši, vi
douce, že je zle seskákali s koní, vlezli
do houští a rychle se svlékajíce pospíšili
k řece, aby ji přeplavali a tak se zachrá
nili. První nechal stát boty na břehu a
šťastně unikl, druhý vlezl si pod vy
mletý břeh a zůstal též nepozorován.
Rozumí se samo sebou, že Indiáni šaty
pobrali a prchli. Zastřeleného seržanta
svlekli — ubohý měl několik ran v těle
i od Šípů divých nepřátel.
Po té rozmohla se mezi vojskem div
ná, neslýchaná slepota. Když zašlo
slunce tak mnohý z nás neviděl a světlo
svíčky nic nespomohlo, svíčku bylo viděti jako by v husté páře či mlze. Mlha
ta se zdála hustou jen v malém kole
kolem světla, dál byla čirá tma. Nebylo
nám vojínům věříno od lékařů a mnozí
byli podezříváni z bázlivosti. Báli prý

se býti na stráži noční, bylo to velmi
nebezpečno, neb ti černí ďáblové se
vždy připlazili ku strážím za noci a
mnohému do rána provrtali kůži. Ale
slepota se rozmohla tak, že i věrohodní
vojínové, kteří se nikdy nebáli svou po
vinnost konati, byli ní postiženi. Tak se
stalo, že i já poznal z vlastní zkušenosti
co to je. Ale jelikož tomu ještě nebylo
věříno ode všech, raději nežli býti v po
dezření bázně před noční hlídkou, ne
omlouval jsem se nikde, ale šel po své
povinnosti, spoléhaje se na svůj dobrý
sluch.
Za nedlouho přijel parník „U. S.
Grant” do Fořt Rice a měl ještě jeti na
horu až do Fořt Union; jelikož se tam
ta krajina rudochy nepřátelskými jen
jen hemžila, potřebovala loď obhájce
dobrovolníky. Byl jsem hned na místě,
ač jsem ještě měl tu vlčí mlhu. V noci
jsme nejeli k vůli mělčině. —
Jedouce kolem hluboké strouhy, za
rostlé lesem a houštím spozorovali jsme
tam Indiány. Hned bylo mužstvo v
modrém šatě oděné v řadě a dělo zahouklo vzduchem, až ozvěny lítaly od
vrchu k vrchu a rozléhaly se lesem. In
diánům jsme naprášili kouře a kulí do
houští a pluli pořád dál, ani jsme ne
šli počítat mrtvé a raněné.
Když jsme přijeli zpět z Fořt Union
s lodí, byli u Fořt Rice velké zástupy
Indiánů. Jednotliví pohlavárové jsouce
pokořeni, vzdávali se vyjednávání míru.
Paroloď je převážela přes řeku na vý
chodní stranu. Uzavřen mír se všemi a
podepsány smlouvy. Vůdcové doveženi
do Washingtonu, aby u „great father” a
presidenta Granta vymohli si náležité
smlouvy a podali ujištění, že budou klid
ni. Jak dlouho dali pokoj to nám známo
' tragického konce hrdinného generála
Custera a jeho armády. Po uzavření
míru — doba nám došla — byli jsme
rozpuštěni a sice v Sioux City. Do Davenportu měli jsme si jen zajít pro
peníze — a vojančina skončila, se vším
tím blahem, strastí a bědou. V Canover
jsme se po několikadenní jízdě rozešli
— aby soudruh se soudruhem snad více
v životě svém se nesešel.

-^NÁČELNÍCI VLÁDY SOU STÁT Í-MH
Od 4. března 1889 do 4. března 1893 jsou, až na změny možné v době té, následující
občané hlavami vládních odborů ve Washingtonu:

Benjamin Harrison z Indiány, preši- I svoji stranu tak, že pak měli v zákono
dent (vyobr. na str. 35.) nar. se r. 1833 | dárství většinu a Harrison na místě McvNorthBend, O. Pres. N. H. Harrison. | Donalda zvolen byl za spolkového sená
zvoleny v r. 1840, byl dědem Ben. Har tora. V senátu podporoval předlohu,
risona, který byl v 1888 zvolen do téhož zapovídající dovážení Číňanů clo Ameri
úřadu. Benjamin Harrison vstoupil do ky; též podporoval předlohu zapovídající
university v Oxfordu, Ohio, když byl 16 dovážení bílých dělníků na smlouvy.
roků stár a graduoval po dvouletých Jeho lhůta vypršela v roce 1887.
studiích. Pak jal se studovati práva v
Levi P. Morton z New Yorku, námě
Cincinnati, v kancelári Hon. B. S. Sto- stek presidenta (vyobr. na str. 37.) zvole
rera. V roce 1854 přestěhoval se do' ný s pres. Harrisonem 6. list. 1888, nar.
Indianapolis, kde věnoval se praksi práv se r. 1824 v Shoreman, Vt. Otec jeho
nické, súčastnil se též politického hnutí byl chudým kazatelem. Mladý Levi na
a tehdejší bouřlivá doba, kdy jih hotovil vštěvoval pouze obecnou školu, načež
se k odboji, poskytla mu příležitost k vy vstoupil do střižního závodu v Concord,
znamenání a v roku 1860 považován byl N. H., kde však svojí poctivostí a pílí
za nejlepšího řečníka v celém státu. získal si přízeň svých zaměstnavatelů a
V tém£ roce byl Harrison jmenován co záhy vidíme jej již co člena firmy Beebe,
zpravodaj nej vyššího soudu a byl zvolen. Morgan a spol. v Bostonu. V roku 1863
Když v roce 1862 president Lincoln vy založil bankovní závod v New Yorku,
dal provolání, žádaje 300.000 dobro který nesl jméno Morton Bliss a spol. a
volníků na dobu třech roků, bvl Harri- měl spojení též s bankovním závodem
son pozván guvernérem Morton em, aby londýnským. Firma ta brzy se stala jed
mu pomohl sbírati vojsko v šestém kon- nou z nejznámějších firem ve Wall ulici.
gresním okrsku v státu Indiana. Harri V roce 1876 súčastnil se Morton hnutí
son ustanoven byl druhým colonelem a politického a kandidoval do kongresu,
když byl celý sedmdesátý pluk sorgani- byl však poražen. Za dva roky na to
sován, jmenován byl colonelem. Guv. však kandidoval podruhé a byl zvolen.
Morton chtěl na místo Harrisonovo po- V kongresu vedl hlavní slovo, kdekoliv
staviti někoho jiného, chtěje aby tento jednalo se o finančních záležitostech;
zůstal v civilní službě, však Harrison když nominován byl Garfield za presi
zůstal při vojsku a odejel v čele pluku denta, měl býti Morton jmenován místosvého do Kentučky, aby súčastnil se presidentem on však odmítl a jmenován
operací válečných. V bitvě u Resacca byl na místo něho Arthur. Morton usta
dobyl čtyry děla a u Peach Tree Creek noven byl vyslancem do Paříže a získal
vyznamenal se tak, že gen. Ilooker po si zde velké obliby. Dům jeho stal se
žádal tajemníka války, aby Harrisona brzy shromáždištěm všech vynikajících
jmenoval brigádníkem. Později súčastnil politiků francouzských - royalistů, re
se tažení válečného v Našli vili e a byl při publikánů i radikálů. Jakmile nastoupil
gen. Shermanovi, když generál Jolm Cleveland vláda, jest Morton odvolán a
ston se vzdal. V r. 1868 měl býti znovu od té doby nezastával žádný úřad. V r.
zvolen za zpravodaje soudního, však od 1885 ucházel se o hodnost senátora, však
mítl hodnost tu a věnoval se praksi práv na místo něho zvolen byl Evart.s.
Gen. Benjamin F. Tracy, ministr ná
nické. V roce 1876 kandidoval pro úřad
guvernéra, byl však poražen. V kon mořnictva (vyobr. na str. 39), čítá as 58
venci 1880 často bylo jméno jeho vyslo let Narodil se v Osvego, N. Y. a nabyl
vováno co možného kandidáta pro úřad prvního vzdělání ve svém rodišti. Když
presidentský, však praví se, že na svoji prošel akademii v Osvego, vstoupil do
vlastní žádost nebyl nominován. V na právnické kanceláře a počal studovati
stávající kampani volební pracoval pro praví. Roku 1851 nabyl práva hájit
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před vyšším soudem i zařídil si téhož
roku v Osvego právnickou kancelář.
R. 1853 byl čekancem pro úřad okresní
ho právníka v Tivega Uo. a ač byl okres
ten silně demokratickým,, byl Tracy zvo
len. Při svém znovuzvolení o dvě leta
později porazil Gilberta C. Walker-a,
později guvernéra Virginie. Tracy byl
zvolen r. 1861 do národního shromáždě
ní a o rok později utvořil 109. a 137.
pluk, stav se plukovníkem dříve jmeno
vaného. Jeho pluk súčastnil se činně
občanské válkv
v co část sboru Burnsideova a v bitvě v “Pustinách” (in the battle
of the Wilderness) v květnu 1864 pod
stoupil tamtéž tuhý boj. PlukovníkTracy
byl po boji tom odnešen s pole, jsa úplně
vysílen, však zamítl odebrati se do ne
mocnice; i vedl svůj pluk v následujících
třech dnech k Spottsylvania, odevzdav
velení nad ním teprvé, když již úplně
síly jeho byly vyčerpány. Později pře
vzal velení nad 127. plukem, jenž složen
byl z černochů a po té přidělen byl do
Elmiry, kde bylo 10,000 zajatců jižních.
Po válce usídlil se v New Yorku, kde se
oddal právnictví. R. 1881 byl republi
kánským čekancem pro úřad maybra v
Brooklyně, byl však poražen. R. 1886
byl jmenován spolkovým právníkem pro
východní okres new-yorský. Generál
Tracy jest považován za nejlepšího práv
níka ve státu New York. Při všech
svých vynikajících vlastnostech je Tracy
skromným občanem. Tracy jest asi 6
stop vysoký, štíhlý a váží asi 180 liber.
James G. Blaine, tajemník státní (vy
obrazení na str. 41.) narodil se ve West
Browdisville, Washington Co., Pa. dne
31. ledna 1831. Z mládí navštěvoval
školu v Lancaster, O. společně se svým
blízkým příbuzným Tomášem Ewing-em,
jenž později stal se finančním ministrem
Spoj. Států. Z Lancaster u odebral še
na studie do Washingtonu, kde navště
voval college do r. 1847. Vystudovav
stal se učitelem na vojanské škole v Ken
tucky, kdež poznal slečnu Karrietu Stanwoodovu z Maine, kterouž pojal po krát
ké známosti za ženu. Brzy potom pře
stěhoval se do Augusta, Me., kde byl po
nějaký čas spolupracovníkem Keunebecova Journal u a později jeho redaktorem.
R. 1856 byl zvolen delegátem do první
republikánské konvence, která prohlásila
generála Freinonta čekancem pro úřad
presidenta. Politika zdála se mu lépe

svědčiti než žurnalistika; i prodal svůj
časopis a oddal se jí úplně. Roku 1858
byl zvolen do zákonodárství státního,
kdež zasedal po tři lhůty, zastávaje po
dvě lhůty úřad mluvčího, i stal se pak
předsedou státního výboru, kterýžto úřad
zastával nepřetržitě po 20 let. R. 1862
dostal se do kongresu, kdež po osm roků
zastával různé úřady. Blaine vynikl
záhy co řečník prvého řádu, jsa nadán
řídkou výmluvností. R. 1867 navštívil
Evropu. Neobyčejná obratnost, 8 jakou
sobě počínal v rokování o předloze, aby
vrácena byla politická práva těm, kteří
Činně súčastnili se odboje proti Unii,
získala mu pověst po celém národě. Za
krátké vlády Garfield-ovy byl Blaine
tajemníkem státním. Jeho pamětihodné
zápasy o přednost ve vůdcovství republi
kánské strany, jež měl s Roscoe Conklingem, jsou příliš známy, než aby bylo
místným je opakovati; podobně známým
jest i boj, který Blaine svedl, kdv stál
proti Grover Cleveland-ovi co čekanec
republikánský pro stolec presidentský.
Po porážce, jíž utrpěl zvolením Clevelandovým, věnoval svůj čas tomu, aby
dokončil dílo “Dvacet let v kongresu”
(Twenty years in Congress), i nesúčastnil se více činně v politice, ač při tom
neztratil své místo co vůdce republikán
ské strany.
Gen. Jolin W. Noble, tajemník vnitra
(vyobr. na str. 45) narodil se v Lancaster,
O., r. 1831. Své mládí ztrávil v Colum
bus a v Cincinnati, kdež se mu dostalo
dobrého vychování. Později navštěvoval
universitu a r. 1851 vyšel z Yale Uollege.
Pak vstoupil do kanceláře právnické
Henry Stanberry-ho, kterýž později za
presidenta Johnsona byl vrchním návladním Spoj. Států i počal studovati
práva. R. 1855 usadil se co právník
v St. Louis, ale již roku následujícího
přesídlil se do Keokuk, kdež si brzo zí
skal zvučného jména co obhájce. Když
vypukla válka občanská, vstoupil Noble
co dobrovolník do třetího pluku iowa ské
jízdy. Tento pluk prodělal činně celou
válku a súčastnil se mnoha bitev, v nichž
svoji statečností a odvahou vynikal.
Noble byl v bitvě u Pea Ridge a byl
přítomen též vzdání se u Wicksburgu a
prodělal výpravu do Georgie a Alabamy. Po válce se oženil a měl se svojí
ženou dvě d<sti, které zemřely. Od roku
1857 mel živé ú'as.enství ve veřejných
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událostech. Generál Noble jest hotový
gentleman; on jest dobrým řečníkem a
povahou jest aristokratem, při tom ]est
nakloněn všemu lidu v Missouri. V ka
binetu Harrison-ově jest Noble asi tím
nejlepším mužem, kterého mohl Harri
son nalézti.
Redfield Proctor (z Vermontu), taje
mník války. (Vyobr. na str. 47.) Vermontský exguvernér Proctor byl v po
slední chicagské konvenci předsedou
vermontské delegace, která hlasovala
od počátku až do konce věrně pro Har
risona. O svůj stát získal si zásluh tím,
že co guvernér plnil poctivě své povin
nosti. Proctor jest statečným vzorem
vermontského typu a požívá ve Vermon
tu podobné vážnosti jako sen. Edmunds
a Mořili; zasedal v nižší i vyšší sněmov
ně státního zákonodárství, byl místo-guvernérem a pak guvernérem státu Ver
montu. Několik mil od Rutlandu má
velikou farmu, jež leží v městě Proctor,
které sám založil. Mimo to má rozsáhlé
lomy mramorové; jest velmi zámožným.
William H. H. Miller, z Indiány, nejvyšší návladní (vyobr. na str. 49.) jenž
byl společníkem právnické firmy gen.
Harrisona, narodil se v Augusta, Oneida
Co. ve státu New York; nyní čítá as 49
roků. Dostalo se mu dobrého vychování
hned brzy z mládí. Když mu bylo 19 let
byl poslán do “Hamilton College”, již
absolvoval když mu bylo 20 let. Pak
věnoval se studiu práv, zastávaje při tom
místo učitelské na škole. Když byl ho
tov se studiemi práv, oženil se s pů
vabnou mladou dívkou a usídlil se ve
Fořt Wayne v Indianě, kde počal provozovati právnickou živnost. Zde žil po 8
roků, působiv tak úspěšně co právník,
že byl považován v místě tom za nejlep
šího. Od roku 1874 žil v Indianapolis,
kde stal se společníkem gen. Harrisona,
kterýž zabýval se více událostmi veřejný
mi než kanceláří, tak že tuto vedl vlastně
Miller sám. Rodiny Millerova a Harri
sonova spřátelily se velice důvěrně a
bývaly skoro stále pohromadě. Miller
má tři děti; dva syny a dceru. Miller
jest považován za muže zámožného, jenž
jmění svého si dobyl právnickou prakcí.
William Windom, tajemník pokladny
(vyobr. na str. 51.) narodil se v Bilmont
Co., Ohio, 10. května 1827. Ukončiv
obecné vzdělání oddal se studiím práva
a byl připuštěn k obhajobě co právník

r. 1853 v městě Mount Vernon. Po dvou
letech na to přesídlil se do Winony
v Minnesotě, kde prováděl právnickou
živnost do roku 1859, kdy zvolen byl do
kongresu; pak znovuzvolen byl po Čtyry
po sobě jdoucí lliůty. Za úřadování pre
sidenta Garfielda vystoupil z kongresu a
přijal v Garfieldově kabinetu úřad tajem
níka státní pokladny, který složil po na
stoupení gen. Arthura na stolec presidentský. W. Windom ukázal v té krátké
době, co byl tajemníkem státní pokladny,
tolik ostrovtipu a finančních schopností,
že by musily uspokojiti každou vládu.
V památném roce 1883 byl obč. Windom
čekancem do senátu, byl však poražen.
Po tomto neúspěchu trávil většinou v
New Yorku se svojí rodinou, však pravi
delně dostavoval se k obecným volbám
do Minnesoty. Windom súčastnil se co
podílník některých železničních podniků
a platí za člověka bohatého.
Jeremiali M. Rusk, tajemník země
dělství, (vyobr. na str. 53), bývalý gu
vernér státu Wisconsin narodil se v Morgan Co., Ohio, dne 17. června 1838.
Dostalo se mu dobrého vychování v mlá
dí. Když mu bylo 23 let, vystěhoval se
do Wisconsinu, kde záhy počal se zabývati politikou. Když byl zastával různé
úřady okresní, byl zvolen do zákonodár
ství státního r. 1862. Když vypukla vál
ka, byl Rusk majorem v pluku missourských dobrovolníků. Bojoval udatně po
celou válku a sloužil od vítězství u Vicksburgu s gen. Sheridan-em až do skončení
války, kdy vystoupil z vojska v hodnosti
brigádního generála, kterouž získal v od
měnu za své služby v bitvě u Salkilhatchie. Pak byl členem 42., 43. a 44.
kongresu i byl předsedou výboru pro
ustanovení pense invalidům. Později
stal se guvernérem státu Wisconsin a
setrval v úřadě tom po dvě lhůty. Jmé
no jeho jest známo hlavně z jeho druhé
lhůty úřadování guvernérského, kdy
v Milwaukee potlačil brannou mocí anar
chistické hnutí.
Jolm Wanamaker, (z Philadelphie),
vrchní poštmistr. (Vyobr. na st. 55.)
Firma John Wanamaker jest jednou
z nejznámějších obchodních firem po
celvch Spojených Státech, ve Philadel
phii pak stojí v Čele firem se střižným
zbožím. Wanamaker jest mužem, který
jen svým vlastním přičiněním dosáhl
jmění a hodnosti, i jest dobrým vzorem
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pravého Amerikána. Za úspěchy své
má co děkovati své pilnosti, svému želez
nému zdraví a pevným nervům, jakož i
výtečným obchodním schopnostem, kte
rýmiž jest obdařen. Dnes jest Wanamaker v obchodu střižném osobou, která
má nejvíce váhy a vlivu. Štěstí míval
v obchodě různé, však všechny neúspě
chy byly vždy odčiněny značnějšími
zdary, tak že dnes je mnohonásobným
milionářem. Při všech starostech ob

chodních nikdy nezapomínal na svoji ro
dinu a na život u krbu domácího, jsa
povždy laskavým manželem a starostli
vým otcem. Jako politik jest umírněným
ve svých náhledech, ale věrným republi
kánem. Wanamaker jest rodák philadelphický i bral vždy živé účasti v zájmech
obchodních a průmyslových svého rodi
ště. Každý, komu bylo kdy s ním jednat
ať v záležitosti obchodní neb soukromé,
ctí a váží si jej pro jeho vlídné jednání.

PAMĚTÍ ČESKÝCH VOJÍNŮ.^Franta Stejskal (vy obr. na str. 97) jest
širším kruhům chvalně znám a jeho zkuše
nosti jako vojína byly již na mnoha místech
ýádně oceněny, zbývá nám tudíž poukázati
na činnost jeho nynější a plodnou práci ja
kou byl vyznamenal se vždy v kruhu svých
spoluobčanů.
Franta Stejskal dlí přítomně
v Kewaunee a poněvadž životopis jeho od
samého mládí vyniká líčením nejen pouč
ným, ale i na nejvýš poutavým, pokusíme se
podati je co možná vlastními slovy a dle
vlastního vypravování tohoto muže, jenž jak
v kruzích českých, národních, tak cizích,
zejmena politických získal si místa předního
a těší se pro bodrou povahu a ryzí charakter
nelíčené úctě každého, jenž ve styk s ním
kdy byl vešel.
,,Narodil jsem se v Horních
Hořicích, v kraji táborském, dne 17. prosince
1841; v stáří 12| roků odebral jsem se se
svými rodiči do Ameriky. Přibyvše do New
Yorku 19. září 1854, cestovali jsme dále na
západ do Clevelandu, Chicaga a konečně až
do Manitowoc, Wis., kde totiž asi 13 mil od
města v Kossuth Townu zakoupil otec můj
kus pozemku, pustého to lesa, který ihned
Započal vzdělávati. Já byv z dítek nejstarší
pomáhal jsem rodičům v jejich těžké práci,
tak dalece jak moje mladistvé síly stačily.
Při tom navštěvoval jsem též anglickou ško
lu, která zde právě na jedné sousední farmě
započala.
Však moje “studie” měly jen
krátkého trvání. Já -ida, že budu-li se chtít
naučit řeči anglické a pojistit si lepší bu
doucnost, že mi toho nelze v lese na farmě
docíliti, požádal jsem tedy rodiče, aby mně
dovolili jít někam do města, kdež bych měl
příležitost anglické řeči se přiučiti a jim pak
později lepší podporou býti, nežli kdybych
doma zůstal. Dobří moji rodičové, vzdor
tomu, že mně při jejich těžké a namáhavé

práci potřebovali, svolili. Bylo to v měsíci
únoru roku 1855, rozloučiv se s drahými
rodiči svými, jsa stár 13 roků a 2 měsíce,
s nadějným však těžkým srdcem opouštěl
jsem po mých asi šestitýdenních “studi
ích” v oné anglické škole, domov svůj. Takto
připraven započal jsem boj o ten trpký život,
odebral jsem se přes tehda ještě pustý pra
les v průvodu jednoho starého pionéra do
města Green Bay, asi 30 mil vzdáleného.
Můj průvodčí a přítel řekl mi, že tam ví o
místě v jednom kupeckém závodě (store),
které možná že mohu dostat. Přibyv do
Green Bay, shledal jsem, že ono místo jest
již obsazené jiným; přišel jsem pozdě! První
můj pokus v boji o existenci se nezdařil!
Sklamán v první své naději, nevěděl jsem
co počít, zaměstnání nějakého nebylo lze
najiti, peněz jsem též neměl, abych si živo
bytí zaopatřiti mohl, nevěděl jsem, kam se
obrátit a co činit. Navrátit se domů? To
ne; to přec by se s mým předsevzetím ne
srovnávalo, tím nedostál bych svému úkolu!
Byl jsem na pokraji zoufalství. Konečně byl
mně osud přec poněkud příznivým: dostalo
se mi zaměstnání v jednom hotelu co poslu
hovač a nosič vody pro veškerou spotřebu
v hotelu. Vodu musel jsem nanosit z řeky
asi 300 stop vzdálené 40 až 80 belíků (pails)
denně mimo vykonávání ještě jiné práce;
těžká a namáhavá to práce na mé slabé síly,
než já vykonával s velkým namáháním po
vinnost svou, v naději, že později naskytne
se mi místa lepšího. Po šestiměsíčním tomto
lopocení podařilo se mi konečně dostati za
městnání lepšího; místa, pro které jsem pů
vodně do Green Bay přišel, bylo nyní opět
uprázdněné a já je obdržel. Teď nastala pro
mne doba lepší a»nádějnější. Můj nový za
městnavatel byl muž vzdělaný a ke mně
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velice dobrý, pozoroval mou chuť a náklon
nost k učení, byl mi nápomocen, knihy mi
zaopatřil a v zimě do školy mně choditi do
volil. Ačkoliv navštěvoval jsem školu jen
kratičký čas, přec mně to bylo velmi pro
spěšné, pak pomocí jeho a knih, které mně
obstaral, brzy osvojil jsem si anglickou, ba i
německé řeči se značně přiučil, tak že po
uplynutí jednoho roku zaujal jsem už místo
co prodávač aneb pomocník (clerk) ve “štoru”. Po dvouletém pobytu zde napadlo mně
podívati se dále “do světa” a proti vůli
mého dobrého zaměstnavatele opustil jsem
Green Bay, kroku to, kterého jsem později
litoval. Navštíviv rodiče, po krátkém čase
počal jsem opět hledati zaměstnání, kterého
dostalo se mi v Kewaunee, Wis., opět co
klerk v obchodě, avšak zde se mi nevalně
dařilo a já po krátkém čase opět táhnul
dále, neb za tak prabídnou mzdu, kterou
jsem zde dostával, nechtěl jsem pracovat.

Odebral jsem se do Two Rivers, Wis., zde

nalezl jsem dobré místo co klerk v jednom
obchodě, však místo to nepodržel jsem dlou
ho; bylo to v roku 1859, kdy panovala tak
zvaná “zlatá zimnice” (aneb Pike’s Peak

fever), která též mého zaměstnavatele zasá
hla, vyprodal obchod a odebral se také do
toho colorado-skélio Eldorada, chtěje mne
vžiti s sebou, však moji rodičové nesvolili·
Musil jsem si opět hledati místo jinde; pomocí a odporučením mého, nyní bývalého
zaměstnavatele, dostal jsem opět dobré mí
sto a sice v Manitowoc, Wis., však ani to
muto místu jsem se dlouho netěšil. Firma,
pro kterou jsem pracoval, udělala úpadek a
já opět byl bez zaměstnání. Teď rozhodl
jsem se dáti Wisconsinu vale. V červenci
1860 octnul jsem se v Chicagu, však i zde
neměl jsem na růžích ustláno. Bylo to právě
před válkou, poměry byly neustálené, obcho
dy zaražené, následkem čehož zde byly velmi
špatné časy; jsa zde cizím a bez přátel, bylo
mi mnohých svízelů zakusiti.
Zaměstnání
nemohl jsem nalézti žádného; chopil jsem se
pilky a chodil jsem dříví řezat, pak pracoval
jsem v dřevárně (Lumber Yard), později
našel jsem si práci lehcí v jedné továrně,
kde vyráběly se tak zvané polní postele
(Field Cots). Práce tato byla lehká, ale po
hříchu špatně placená, vydělal jsem $2.50 až
$3.00 týdně a to ještě jsme nedostali výplatu
v hotových penězích, panovalť zde toho času
ještě tak zvaný “truck systém”, musili jsme
vybírati naši mzdu ve zboží a to dosti špat
né jakosti, pro které jsme byli nuceni si
choditi ze zádadní strany města na stranu
severní; byly to utěšené poměry!
Konečně
jsem se toho “lukrativního” postavení vzdal
a· ohlížel se po zaměstnání jiném. Našel

jsem místo v jednom uzenářském závodě,
kde setrval jsem až do jara 1861; toto řeme
slo nechtělo se mi líbit, ohlížel jsem se opět
po jiném, pustil jsem se do kovářského, kte
rého jsem se však po šesti měsících též na
bažil. Zima se opět blížila a můj finanční
stav byl zbědovaný. Co počít? Našel jsem
místo na jedné parolodi (Propeller), která
jezdila do severovýchodních přístavišť v Mi
chiganu a pak d* Port Sarnio v Kanadě po
jezerech Michigan a Huron; zjednali mne za
lodního dělníka (deck-hand), do Michiganu
a Kanady vozili jsme obilí a jiné zboží, zpět
pak dříví a prkna, byla to práce nad míru
těžká, ba ta nejtěžší, jakou jsem snad za
svého života kdy konal, než ale ve finančním
ohledu pro mně prospěšná. Na lodi setrval
jsem až do ukončení plavební doby a zacho
val jsem si sedmdesát dollarů, pěkná to
částka peněz na tehdejší poměry, ale také
těžce vydělaná! Úspory této použil jsem pak
předně k zapravení dloužku za stravu, pak
jsem se slušně ošatil, a po krátkém odpočin
ku, a tak brzy, jak se mně moje, až do krve
rozedřené ruce zahojily, opět hledal jseift
zaměstnání; toho dostalo se mně v jednom
obchodě na severní straně města, byl jsem
zaměstnán co prodavač (klerk), původní to
moje povolání. Zde pracoval jsem až do
července 1862. Dne 2. srpna t. r. dal jsem
se na vojnu, přistoupil jsem k 82. pluku Illinoiských dobrovolníků, odebral jsem se do
Springfieldu do vojenského tábora blíže mě
sta toho se nalézajícího, kde doplňován a
sorganizován byl pluk náš. Zde (nebýti jed
né okolnosti) byla by se mně ta vojačina
dosti líbila; mimo cvičení neměli jsme niče
ho na starosti, ztravy jsme měli hojnost a
dobrou. Však mělo se mi dostati ihned při
začátku mého vojenského života sklamání,
bylo mně totiž slíbeno hned v Chicagu, že
při sorganizování setnin dostane se mi pový
šení za seržanta, však přičiněním se jednoho
mého “dobrého přítele”, který náhodou stal
se nadporučíkem u téže setniny, ku které já
byl přidělen, místo to dostal jeden Němec;
mně nabídnuta pak hodnost desátníka, kte
rouž jsem však nepřijal.” Nyní líčí se doba
jeho zkušeností válečných tak jak podána
byla v “Dějinách občanské války” a proto
obmezíme se pouze na to, že Franta Stejskal
přistoupil k 82. pluku illinoiských dobrovol
níků 2. srpna 1862 a súčastnil se všech tažení
a bitev tohoto proslulého pluku, přiděleného
k 11. armádnímu sboru, jemuž v čele stál

general Siegel. Po skončení války, kdy naše

vítězná vojska byla na pochodu přes Rich

mond k Washingtonu, Stejskal ochuravěl, a
byl poslán po dráze do New Bernu, N. C.
Tam po delší dobu léčili jej v polní nemoc
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nici, byltě málem o zrak připraven. Později

poslali jej do tábora churavých v Alexandria,
Va., kdež čekati měl na příchod vojska.
Konečně se pozdravil a opět k službě přihlá

sil ve Washingtonu.
V červnu soustředily
se tam obě armády čítající dohromady přes
200,000 mužů.-,,Tam pak odbývala se jedna
z největších parád vojenských (Grand review)
za celé války. Začátkem téhož měsíce ještě
byli jsme konečně posláni domů do Chicaga.
Jaká to radost, jaký pocit se nás zmocnili

Pocit ten nelze vypsati, ten jen mohou ti
oceniti, kteří celou válku prodělali a všecky
“slasti” válečné zakusili. Byli jsme na cestě
k domovu, opustili jsme nádraží Baltimore
and Ohio ve Washingtonu a byli jsme nalo
ženi do nákladních vozů. Při opouštění ná
draží washingtonského, nenapadlo nikomu z
nás že potká nás ještě jedno neštěstí, než se
domů dostaneme. Jak známo, jsou mezi
Washingtonem a Baltimorem dvojité koleje.
Náš vlak právě přejížděl za městem přešinovačku, totiž z levé na pravou trať, když
pojednou přihnal se baltimoreský express
rychlostí 40 mil za hodinu a zrovna v polovici
náš vlak zasáhl, vrazil do jedné káry před
námi s takovou prudostí, že byla na kousky
rozbita a ubozí v ní se nalézající vojáci vá
leli se v zříceninách.
Nepamatuji už kolik,
ale myslím, že jich bylo as 6 zabito a značný
počet, asi 25, zraněno a zmrzačeno. Byli to
vojínové patřící k sedmé New Jersey baterii,
malý hlouček jen ubíral se jich domů po
přestálém boji a nebezpečích a ty pak taký
krutý osud ještě potkal na vlaku. Neštěstí
to zavinil strojvedoucí, který však než se
srážka stala, skočil a utekl pryč, než se kdo
nadál; také kdyby tak byl neučinil, byl by
býval na místě usmrcen, neb vojsko bylo a
to vším právem na něho rozhořčeno, neb se
mělo za to, že to schválně udělal, byltě
prý rebelského smýšlení.
Vůz, ve kterém
my se nalézali, byl též značně porouchán ale
vyvázli jsme všichni bez pohromy.
Toto
neštěstí opozdilo náš příjezd do Chicaga o
celých pět hodin. Když pak opět vlak byl
uveden do pořádku a ranění a mrtví odveženi, ubíral se vlak dále na sever, cesta k
domovu byla zvláštní, všude vítáni jsme
byli skvěle, všude plno lidu, všude samý já
sot a vítání vítězů z bojiště se vracejících.
Cesta uběhla nám rychle, konečně byli jsme
v Chicagu! Bylo to, myslím, 7. června, v 9
hodin večer, kdy přistál vlak na Canal ulici
na nádraží Pittsburg Ft. Wayne & Chicago
R. R. Zde čekalo na nás na sta, ba na tisíce
lidí, spolky s pochodněmi, několik hudebních
sborů, turnéři, nesouce pochodně, utvořili
špalír a my uvnitř téhož za zvuku hudby,
jásotij občanstva, volání hurá a p. a pouštění

ohňostrojů, kudy jsme se ubírali, postupovali
jsme po Canal na Madison, po Madison na
Clark a pak po Clark ulici na severní stranu
do síně turnerů, kde bylo pro naše uvítání
vše skvostně připraveno. Jaká to změna! před
kratičkým jen časem, kde v North Carolině
jsme se kornou a trpkými, černými boby živili
jen by jsme hlad ukonejšili atu najednou octli
jsme se v takové rozkoši a v takovém blaho
bytu.
Konečně 9. června sestoupili jsme se
co pluk naposled dohromady, byli jsme pak
na severní State ulici ve .vojenské úřadovně
ze služby propuštěni. Bylo nás celkem 219.
Nastalo loučení soudruhů, loučil se jeden
soudruh s druhým v pravdě láskou bratrskou.
Byla to scéna, že jsem dojemnější snad ni
kdy nezažil a neviděl. Rozešli jsme se tisk
nouce jeden druhému ruku a odebrali jsme
se každý do svého domova, a tak skončila
vojenská dráha naše! Po několikatýdenním
odpočinku a když jsem se opět zotavil, ohlí
žel jsem se po nějakém zaměstnání; vstoupil
jsem co klerk do obchodu železářského (Hard
ware store). V tomto obchodě setrval jsem
asi 24 roku, pak jsem vystoupil a začal jsem
živnost hostinskou, kterou jsem asi 3| roku
provozoval. V roku 1871, kdy Chicago požá
rem zničeno, ztratil jsem též ohněm majetek
svůj. V roce 1872 vstoupil jsem do truhlář
ské továrny, převzav vedení knih a též jsem
měl malý podíl v obchodu.
V obchodu
tomto setrval jsem celých 10 roků. V roce
1881 na podzim jsem vystoupil a v měsíci
lednu 1882 přesídlil jsem se z Chicaga do
Kewaunee, Wis., kde s p. Maškem a s něko
lika ještě obchodníky založili jsme obchod
bankovní (Bank of Kewaunee), v jehož ve
dení jsem se uvázal, kteroužto povinnost co
pokladník doposud zastávám a zastávati
budu i na dále, pakli mi toho moje chatrné
zdraví dovolí.”

Alois Uher, (vyobr. na str. 99). Kdy první
poněkud řádná spolková činnost v Chicagu
rozvíjeti se počala, než dospěla v nynější
utěšenou ratolest práce a snah národních,
tu setkáváme se za časté s jmenem Aloise
Uhra,
spoluzakladatele Slovanské Lípy,
která v prvých začátcích blahodárně půso
bila od roku 1860. Členové tohoto spolku
honosili se probudilostí a snahami skutečně
národními. A mezi těmi místo ne poslední
zaujímal též Alois Uher, rodák kutnohorský,
který ač meškal tu ještě poměrně kratičkou
dobu súčastnil se ruchu národního s nevšed
ní obětavostí, pečuje spolu s jinými o českou
školu, postavení vlastního stánku Lípy, ja
kož založení sokolského, pěveckého, najmně
však ochotnického odboru. Jako s ochotní
kem shledáváme se s jmenem jeho v ději
nách českého divadla v Chicagu, od samých
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prvopočátků, po celou řadu let. Horlivost
jeho jako všech tehdejších pionérů našich
spolkových byla nezměrná, zejmena když
roku 1868 jednalo se pilně o stavbu nynější
síně „Tělocvičné Jednoty Sokol”. Takto či
lým zůstal Alois Uher, jenž vlastní pílí a
neúnavnou prací pomohl si k pěknému ob
chodu železářskému, jenž spolu s otcem vedl
až do velkého ohně chicagského, rok to po
příjezdu rodičů jeho za ním do Ameriky.
Jako mnozí jiní naši krajané ztratili i oni
vše, ale Alois poznenáhlu se zotaviv zařídil
si obchod znovu však s výsledkem již méně
utěšeným. Přes to ve společenském životě
pracoval pak ještě celou řadu let až stižen
byl neduhem plienim, jenž skácel jej v před
časný hrob. — Jako přítel svobody a práva
nabídl i on v čas občanské války rámě své
na obranu nové vlasti a stal se průběhem
služby té prvním důstojníkem, důkaz to
jaké vážnosti se těšil u představených i
lásky druhů svých. Tak stalo se v době té,
kdy meškala v Cairo, 111. česká setnina, jež
byla jednou z prvních, která z Chicaga po
volána byla ku činné službě na poli váleč
ném. Setnina ta přidělena byla ku 24. pluku
illinoiských dobrovolníků a jí v čele stál po
zději Slovák Michalooczy; místa důstojnická
při setnině F zastávali pouze dva Češi a

z těch prvním byl Alois Uher, jenž súčastnil
se všech tažení, která pluk jeho byl vykonal.
Uher narodil se v Kutné Hoře, 6. května
1843 a byl synem tamního měšťana Josefa
Uhra, jenž roku 1870 za synem Aloisem,
meškajícím tu již od roku 1860, i s rodinou
byl se odebral. Koncem r. 1882 Alois Uher
ochuravěl a stále postonávaje, zhrocen jest
posléze plienim neduhem a dne 2. ledna 1883
skonal. Nyní odpočívá na Česko-Národním

hřbitově v Chicagu vedle drahé matičky své
a bratra Josefa a spolu s druhými soudruhy
svými z válečného tažení. Rov jeho zdobí
mramorový pomník, jejž pečlivá ruka sta
rého otce tam byla zasaditi dala.

Jan Fosler. (vyobr. na str. 101.) Jan Posler narodil se v Místečku, Luzy, v kraji
chrudimském r. 1823. Po obyčejném školním
vzdělání pracoval do 20. roku svého u magi
strátu ve Skuči, načež súčastnil se hnutí
roku 48. se všemi jeho slastmi a strastmi za
svobodu lidu našeho. Byl přidělen ku sboru
litomyšlskému a roku 1850 odstěhoval se do
Ameriky·.
Nezapomínaje ani zde vlasti své
drahé a svobody, přidal se v zápasu Jihu se
Severem ku věci spravedlivé a nabídl své
rámě Unii. Po několika taženích a vítězných
pochodech severní armády, jichž se spolusúčastnil nasadiv prsa svá na obranu nové
své vlasti, stal se poddůstojníkem, zkusiv
útrap válečných až dosti. Přes to však vy

trval až do roku 1865. Týž usadil se nejprve
v Racine, Wis., pak v Iowa City a roku 186<>
odejel do státu Missouri. Odtud odebral se
nazpět do Čech pro matku a sestru, ale vida

že boj mezi Severem a Jihem započal sám
se na zpět vrátil a vstoupil v řady obránců
této naši druhé vlasti.

Jan Švec (vyobr. na str. 103) súčastnil se
rovněž bojů za celistvost Unie. Byl vřaděn
v 26. pluk Wisconsinský v oddělení J. nachá
zejícím se pod velením gen. Siegla. Bojoval
u Bull Runu, dále u Vicksburgu, Chancelarville, u Gettysburgu a zkusil zvláště útrap
válečných na pochodu k Atlante, později při
dobývání téže a na pochodu k Richmondu.
Byl očitým svědkem strašné srážky vlaků
cestou z Washingtonu do Baltimore, kdy
naši již k domácím svým krbům z vojny se
vraceli a zkušenosti jeho nabyté po celý čas
války jsou jen novým dokladem toho, že i
Češi hrdinně si počínali v obraně této země.
Jan Švec narodil se v Petrovicích, v kraji
táborském r. 1820, vyučiv se řemeslu stal se
r. 1848, kdy nám v Čechách konstituci byli

slibovali jedním z probudilejšícli Petrovičáků
a předčítal soudruhům svým známý časopis
„Brejle“.
Čtením probudil se volnější jeho
duch a vida v každém ohledu co Čech vlast
svou sklamánu pomýšlel na vystěhování se
v kraje svobodnější a lidu volného. Tak bylo
roku 1852 kdy přijel do Ameriky. Usadil se
v Buffalo, a vzdor skrovným počátkům na
učil se záhy novou vlast svou milovati. Me
škál v Chicagu, ve Wisconsinu a konečně
uvízl v Caledonii, kdež bydlí až dosud. Nyní,
stár jsa 68 let, jest ještě dosti čilý a těší se
výsledkům své neúmorné píle a práce, jsa
ode všech těch, kdož ho znají, ctěn a vážen.

Franta Skřivánek (vyobr. na str. 105) na
rodil se 13. října 1839 v obci Želechovice, na
Moravě. Když bylo mu 14 let, usmyslili si
rodiče jeho, že se také podívají do Ameriky.
Roku 1855 právě za chladného dne, pondělí
velikonočního bylo, když se se starou vlastí
rozloučili. Za dva dny a jednu noc byli již
v Brémách a po dvoudenním tu odpočinku
vsedli na plachetník, jenž nesl je vstříc nové
vlasti. Konečně po devíti nedělích přistáli
v Galvestonu, Tex. a odtud jelo se dále do
Ilouston. Odpočinuvše si poněkud, nakou
pili si as na 14 dnů potravy a dali se na vozích šesti páry volů tažených na cestu dál
do vnitř země.
Radostné to bylo cestování!
Bylo jich 30 rodin, jeli as 75 mil tehdy pusti
nou až do okresu Austin.
Cesta stálými
dešti velice utrpěla a naši cestující ještě
více. Z mraků se jen lilo, když byli dostali
se na místo. Doma plakali a tu pod stromy
plakali všichni ještě více — nikde v celém
okolí Cat Spring nebylo ničeho a tu měli
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se usadit.

Po 4 nedělním pobytu konečně

koupil otec Skřivánkův za 500 dollarů malou
farmu o 120 akrech. Nyní nastali jim dnové
strádání a neúmorné práce. Za pět let si
posléze pomohli, farma vzkvétala. Konečně
ji proual a odstěhoval se do Washington
okresu, v místa kde nyní městečko Wessly
se nalézá. Dařilo se jim opět dosti dobře,
v tom však rozplamenil se ruch válečný —
rok 62. objevil se se všemi svými hrůzami!
Nastal poplach, od 18—35 let musili všichni
muži buď dobrovolně neb násilím chápati se
zbraně. Franta Skřivánek odveden k „Texas
Wolfs Legion” a zakusil mnohého utrpení
jakému zvláště přistěhovalci Čeští tehdy na
Jihu vydáni byli.—Bylo po válce. Skřivánek
jenž byl zajat vrátil se šťastně opět domů a
žije, těše se vzpomínkami na ony doby trp
kých zkušeností až dosud v Texas v kruhu
svých.

František Strachovský (Suda) (vyobr. na
str. 109) byl jedním z oněch krajanů, kteří
zůstavše přesvědčení svému věrni, chápali
se zbraně, když nová naše vlasť jich rámě
ve válce občanské byla potřebovala. Nežli
nepřátelství Jihu se Severem zjevně propu
klo, byl František Strachovský (k vůli snaz
šímu vyslovení říkali mu však Suda) členem
státní milice missourské, vida však že gu
vernér Jackson chce použiti vojska se stra
nou Jihu, usmyslil si Strachovský, že půjde
tam, kam přesvědčení a sympatie pro svobo
du jej volala. Nechtěl se státi věrolomným
a hned jakmile odňali mu pušku přihlásil se
za dobrovolníka u kap. Lyona. Později stal
se vojenským dodavatelem, a ač prodělal
mnohou krutou seč vyšel zcela zdráv, zaku
siv běd válečných takto ovšem měrou znač
nou. Strachovský narodil se ve Švihově u
Klatov a dlí přítomně ve státu Louisiana.
Bodrá jeho povaha získala mu ve vojště
mezi druhy i v širších kruzích nemalé oblí
benosti. Svěřovány mu vždy služby jen dů
ležité a v jedné bitvě, ačkůíi pod ním již
padl podařilo se mu uniknouti bez pohromy.
Nyní žije si dosti dobře v kruhu četných
svých přátel a známých, jsa ctěn a vážen
káždým, kdož v blízký styk s ním přichází.

Franta Fišer (vyobr. na str. 113) narodil
se v Budíně, v Čechách. Rodiče jeho přijeli
do Ameriky roku 1847 a sice do Milwaukee,
Wis. když Fišer byl sedm let stár. V městě
tom pobyli as 4 leta, načež odebrali se do
Manitowoc, okr. Kosutli.
Otec farmařil až
do roku 1855, kdy prodal vše a odstěhoval se
do Rapids, okr. Manitowoc, kdež otec věno
val se svému řemeslu, totiž kolářství. Teh
dy byl náš Fišer teprve 15 let čítal navště
vuje pilně veřejnou školu. Netrvalo to
dlouho a přestěhovali se do Franklin, kdež

otec poskytl mu jednu osmdesátku, na kte
réž as 30 akrů bylo již vzděláno. Bylo mu
přes 20 a proto roku 1860 se oženil s dcerou
Jana Mendlíka. Asi za rok farmu prodal a
odstěhoval se do Manitowoc, založiv si vlast
ní, pěkný krb domácí a jsa již otcem malého
potomka, byl jako mnozí uchvácen proudem
rozčilení válečného. Spolu s ním přidalo se
k setnině č. 16 více Čechů a průběhem
čtrnácti dnů byli již z Milwaukee v ležení
gen. Siegela, jsouce přiděleni ku setnině F.
26. wisconsinského pluku. Fišer byl na vojně
celá tři leta s účastnil se všech větších bitev
onoho pluku a dovede vyprávěti z celé řady
zkušeností svých mnohé zajímavosti.
U
Kenashaw Mountain byl poraněn, záhy však
se opět uzdravil a vrátil se ku svému pluku.
Nyní žije u středu své rodiny v Manitowoc,
Wis. těše se všeobecné přízni krajanů svých,
mezi nimiž zaujímá právem místo přední.

František Hlavín (vyobr. na str. 117) na
rodil se roku 1838 v Květově, kraj táborský
a do Ameriky přijel s rodiči svými roku 53.
Již cesta do zaslíbené země této byla straš
ná. Tak v Brémách dožili se prvého sklamání,
nebylo tam lodí a dlouho museli čekati, než
nějaký ten plachetník je s sebou vzal. Če
kali celé tři neděli—ve městě řádila cholera
a tu ono čekání bylo tím smutnějším. Ko
nečně objevil se plachetník, nikdo se neptal,
v jaký přístav se pojede, ale každý snažil se
již, aby byl pryč. Za 7 neděl a 5 dní přistáli
konečně v Nov. Orleansu. Rodiče jeho do
zvěděvše se, že v St. Louis již Češi jsou,

vsedli tedy na parník a po veletoku Missis
sippi jeli dále. Netrvalo to dlouho zamrzli
však a tak po celých 7 neděl, nemajíce nikde
nikoho a přenocujíce v lodi mezi nákladem
a trpíce velmi zimou ba i hlady, zažili prvé,
trpké dny na této straně polokoule zemské.
Naděje je sklamala — avšak okolnost, že
bylo jich více (7 lodí) je jaksi posilňovala.
Hlad a bída dále se šířily, až konečně mezi
cestujícími vypukla cholera.
Okolí bylo
pusté nechť si vyšel z lodě v tu neb onu
stranu.
Železnic nebylo a pomoci nikde.
Půda podél břehu byla umrzlá, nákaza šířila
se dále a ti kdož podlehli byli uloženi pod
holé stromy a na holou půdu. Rovnali jich
těla jako hranice dříví — kdo je asi později
pochoval?! Hlavín zanechal tam mladšího
bratra, jenž jako mnozí ze spolucestujících
stal se obětí cholery* Podařilo se jim koneč
ně dostati se po jiném parníku trochu dále.
Octnuli se v lese. Nikde nebylo lze nic
koupiti a nesmírná bída byla ubohým přistě
hovalcům sotva zem tuto byli spatřili, údě
lem.
Kapitán nemaje ani pro mužstvo své
dosti jídla nemohl cestujícím ničeho poskyt
nout!; loď zamrzla.
Co počít? Rozhořčení
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proti kapitánovi bylo ohromné a jistě by byl
neušel trestu, kdyby nebyl v čas ještě po
staral se o povozy. Utekl totiž z lodě a asi
za tři dny poslal farmáře, již nám kufry a
peřiny naložili a odvezli. Cestující musili
cupat pěšky celé 4 dny, brodíce se zde onde
sněhem a trpíce pod vlivem mrazů velice.
Tak dostali se do St. Louis, ale cholery se
ještě nezbavili - řádila strašně. Illavín jal
se sliáněti po práci a první co se naskytlo
toho se chopil. Pracoval v cihelně, práce ta
však se mu znechutila již proto, že neměl
příležitosti k naučení se angličiny.
Jsa
hlavně toho starostliv pracoval raději za plat
poměrně menší v hotelích a restaurantech i
vyšinul se posléze za vrchního dozorce či
nadsklepníka. Po té zařídil si obchod vlast
ní, v němž setrval pouze 2 leta, touha po
dalších zkušenostech mu nedala, odjel do
Nov. Orleansu, kdež stižen jsa žlutou zim
nicí poležel si as 6 neděl v nemocnici. Když
se pozdravil, přijal místo na parníku za
sklepníka a jezdil až po Red River. Dařilo
se mu poměrně dosti dobře, v tom však,
když přibyl na obyčejné cestě své právě do
Nov. Orleansu propukla válka občanská.
Viděl jak vojsko jižní hotovilo se na pochod
a ač činěny mu skvělé nabídky, tož raději
vrátil se ku svým do St. Louisu. Také zde
válečná horečka byla v plném proudu. Illavín měl peněz dost a nechtě vésti již tak
trapný život potulný, usmyslil si, že se raději
ožení.
Učinil tak, peněz však ubývalo,
práce nebylo, do nějakého obchodu v takém
rozruchu se dáti bylo by bývalo šílenstvím;
neboť vše chápalo se zbraně. Hlaví n vida
to dal se též na vojnu, stal se záhy desátní
kem a súčastnil se válečného tažení v Missouri. Po vypršení lhůty odjel zpět do St.
Louis a odtud do Chicaga. V „městě zahrad”
vedlo se mu z počátku velmi dobře. Illavín
zařídil si po mnoha pokusech výnosný ob
chod hostinský na rohu DeKoven a Clinton
ul. a súčastnil se bojů velikých svatováclav
ského spolku proti faráři J. Molitorovi, který
spolku vzal školu jeho.
Z Chicaga odebral
se Illavín v době pozdější do Braidwood, 111.,
kdež dosud dlí, pomáhaje soudruhům svým
roku minulého stávkou v bídě a hladu se
octnuvším nejen radou, ale i skutky.

Jakub Duáenes. (vyobr. na str. 121) Jed
ním z těch mnoha českých vojínů, kteří na
obranu nové vlasti životy i majetky ochotně
nasadili, jest Jakub Dušenes, jenž přítomně
pro vzorné své chování jakož statečnost svou
v bitvách na jevo danou nachází se v domo
vině starých vysloužilců (71 tli N. Y. V.)
Daří se mu tam dobře a o zkušenostech
svých vypráví následující: „Chci udati vám
tu aspofí několik hlavních bodů ze života

mého plného zkušeností a strádání, ano ne
zbývá mně mnoho času na veškeré podrob
nosti. Byl jsem narozen v Praze v roku 1836
a přibyl jsem do Ameriky v roku 1857 a ne
chal jsem se najmouti v roku 1861 ve městě

New Yorku k 71. pluku v Daniel Sickeles
brigádě. První zápas, který spolu prodělal
byl u Williamsburgu, ve státu Virginie. Ve
škeré bitvy pod generálem McClellan-em na
Penensula jsem též prodělal.
Také sedmidenní bitvy jsem se spolusúčastnil a byl
jsem též na Cheneelorsville, Fredericksburgh, Bull Run, Malwern Ilill.
Bitva
v které jsem byl naposledy byla u Gettysburgu a tu musil jsem přestátí s vojančinou; neboť dne 2. července dostal jsem dvě
kule. Jedna zasáhla mně na rameni spůsobíc jen poranění v mase, kdežto druhá šla
kolenem. Od Halí mně nohu ještě na bojišti.
V mém pluku nebylo ni jediného Čecha

mimo mne. V celé brigádě ani jednoho jsem
nenašel. Zde v ťjBoldiers Ilome” jsou asi 4
Češi.”
Jan Kroxilík (vyobr. na str. 125) jest jedním z těch českých vojínů, jenž jako občan
zkusil pronásledování a násilí na jihu, proto
že pro Konfederaci bojovati se mu nechtělo,
měrou úžasnou a líčení jeho které uveřej
něno bylo v našich „Dějinách občanské vál
ky” o tom zajímavý podává doklad. Jan
Kroulík tou dobou, kdy válečné jitření po
čalo nacházel se v Texasu a poněvadž sou
cítil se Severem jen nerad a násilím k tomu
přinucen přijal pušku, přidělen jsa k texasské Wolfově legii. Po vzdání se Vicksburgu
upadl do zajetí a ačkoliv žádal osobně gen.

Granta by mu dovolil odebrati se na Sever,
nebylo žádosti jeho vyhověno a Kroulík
chtěl-li se dostati na svobodu musel prch
nout! domů, do Texasu.
Tam hodlal se
skrývati tak dlouho, dokud nebude po válce,
za to maje, že jej Jihani nevyslídí a také na
vojnu podruhé sotva dostanou.
Rebelové
dozvěděli se však o některých Češích a.

i
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Němcích, že po lesích jako Kroulík se skrý
vají a tu následovalo děsné pronásledování
uprchlíků. Kroulík ač několikráte Jihany
dopaden dovedl se vždy ještě vyprostiti a i
v posledním okamžiku, kdy za zrádce jest
prohlášen šťastně smrti unikl. Po celých
devět dnů toulal se po lesích a polích u po
dobné příležitosti, jsa rebely pronásledován
a nemaje co jisti ani piti — snědl za celých
těch 9 dnů pouze dva kukuřičné klasy. Důkaz to nezměrné strasti jaké ubožák byl
vydán, stále tona mezi životem a smrtí. Jan
Kroulík narodil se ve Voděradech, u Lito
myšle, kraj chrudimský, 24. prosince 1837;
do Ameriky přijel i\ 1853 a usadil se v Texa
su, kdež dosud dlí.
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proti kapitánovi bylo ohromné a jistě by byl
neušel trestu, kdyby nebyl v čas ještě po
staral se o povozy. Utekl totiž z lodě a asi
za tři dny poslal farmáře, již nám kufry a
peřiny naložili a odvezli. Cestující musili
cupat pěšky celé 4 dny, brodíce se zde onde
sněhem a trpíce pod vlivem mrazů velice.
Tak dostali se do St. Louis, ale cholery se
ještě nezbavili - řádila strašně. Illavín jal
se sliáněti po práci a první co se naskytlo
toho se chopil. Pracoval v cihelně, práce ta
však se mu znechutila již proto, že neměl
příležitosti k naučení se angličiny.
Jsa
hlavně toho starostliv pracoval raději za plat
poměrně menší v hotelích a restaurantech i
vyšinul se posléze za vrchního dozorce či
nadsklepníka. Po té zařídil si obchod vlast
ní, v němž setrval pouze 2 leta, touha po
dalších zkušenostech mu nedala, odjel do
Nov. Orleansu, kdež stižen jsa žlutou zim
nicí poležel si as 6 neděl v nemocnici. Když
se pozdravil, přijal místo na parníku za
sklepníka a jezdil až po Red River. Dařilo
se mu poměrně dosti dobře, v tom však,
když přibyl na obyčejné cestě své právě do
Nov. Orleansu propukla válka občanská.
Viděl jak vojsko jižní hotovilo se na pochod
a ač činěny mu skvělé nabídky, tož raději
vrátil se ku svým do St. Louisu. Také zde
válečná horečka byla v plném proudu. Illavín měl peněz dost a nechtě vésti již tak
trapný život potulný, usmyslil si, že se raději
ožení.
Učinil tak, peněz však ubývalo,
práce nebylo, do nějakého obchodu v takém
rozruchu se dáti bylo by bývalo šílenstvím;
neboť vše chápalo se zbraně. Hlaví n vida
to dal se též na vojnu, stal se záhy desátní
kem a súčastnil se válečného tažení v Missouri. Po vypršení lhůty odjel zpět do St.
Louis a odtud do Chicaga. V „městě zahrad”
vedlo se mu z počátku velmi dobře. Illavín
zařídil si po mnoha pokusech výnosný ob
chod hostinský na rohu DeKoven a Clinton
ul. a súčastnil se bojů velikých svatováclav
ského spolku proti faráři J. Molitorovi, který
spolku vzal školu jeho.
Z Chicaga odebral
se Illavín v době pozdější do Braidwood, 111.,
kdež dosud dlí, pomáhaje soudruhům svým
roku minulého stávkou v bídě a hladu se
octnuvším nejen radou, ale i skutky.

Jakub Duáenes. (vyobr. na str. 121) Jed
ním z těch mnoha českých vojínů, kteří na
obranu nové vlasti životy i majetky ochotně
nasadili, jest Jakub Dušenes, jenž přítomně
pro vzorné své chování jakož statečnost svou
v bitvách na jevo danou nachází se v domo
vině starých vysloužilců (71 tli N. Y. V.)
Daří se mu tam dobře a o zkušenostech
svých vypráví následující: „Chci udati vám
tu aspofí několik hlavních bodů ze života

mého plného zkušeností a strádání, ano ne
zbývá mně mnoho času na veškeré podrob
nosti. Byl jsem narozen v Praze v roku 1836
a přibyl jsem do Ameriky v roku 1857 a ne
chal jsem se najmouti v roku 1861 ve městě

New Yorku k 71. pluku v Daniel Sickeles
brigádě. První zápas, který spolu prodělal
byl u Williamsburgu, ve státu Virginie. Ve
škeré bitvy pod generálem McClellan-em na
Penensula jsem též prodělal.
Také sedmidenní bitvy jsem se spolusúčastnil a byl
jsem též na Cheneelorsville, Fredericksburgh, Bull Run, Malwern Ilill.
Bitva
v které jsem byl naposledy byla u Gettysburgu a tu musil jsem přestátí s vojančinou; neboť dne 2. července dostal jsem dvě
kule. Jedna zasáhla mně na rameni spůsobíc jen poranění v mase, kdežto druhá šla
kolenem. Od Halí mně nohu ještě na bojišti.
V mém pluku nebylo ni jediného Čecha

mimo mne. V celé brigádě ani jednoho jsem
nenašel. Zde v ťjBoldiers Ilome” jsou asi 4
Češi.”
Jan Kroxilík (vyobr. na str. 125) jest jedním z těch českých vojínů, jenž jako občan
zkusil pronásledování a násilí na jihu, proto
že pro Konfederaci bojovati se mu nechtělo,
měrou úžasnou a líčení jeho které uveřej
něno bylo v našich „Dějinách občanské vál
ky” o tom zajímavý podává doklad. Jan
Kroulík tou dobou, kdy válečné jitření po
čalo nacházel se v Texasu a poněvadž sou
cítil se Severem jen nerad a násilím k tomu
přinucen přijal pušku, přidělen jsa k texasské Wolfově legii. Po vzdání se Vicksburgu
upadl do zajetí a ačkoliv žádal osobně gen.

Granta by mu dovolil odebrati se na Sever,
nebylo žádosti jeho vyhověno a Kroulík
chtěl-li se dostati na svobodu musel prch
nout! domů, do Texasu.
Tam hodlal se
skrývati tak dlouho, dokud nebude po válce,
za to maje, že jej Jihani nevyslídí a také na
vojnu podruhé sotva dostanou.
Rebelové
dozvěděli se však o některých Češích a.

i
|
|
•
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Němcích, že po lesích jako Kroulík se skrý
vají a tu následovalo děsné pronásledování
uprchlíků. Kroulík ač několikráte Jihany
dopaden dovedl se vždy ještě vyprostiti a i
v posledním okamžiku, kdy za zrádce jest
prohlášen šťastně smrti unikl. Po celých
devět dnů toulal se po lesích a polích u po
dobné příležitosti, jsa rebely pronásledován
a nemaje co jisti ani piti — snědl za celých
těch 9 dnů pouze dva kukuřičné klasy. Důkaz to nezměrné strasti jaké ubožák byl
vydán, stále tona mezi životem a smrtí. Jan
Kroulík narodil se ve Voděradech, u Lito
myšle, kraj chrudimský, 24. prosince 1837;
do Ameriky přijel i\ 1853 a usadil se v Texa
su, kdež dosud dlí.
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Ant. Macal. (vyobr. na str. 131.) Mezi
Chicagčany požívaje nezměrné přízně a šir
šího kruhu známosti jest Antonín Macal,
Čechem upřímným a všeobecně váženým.
Týž procestoval dříve ještě, nežli zem tuto
za novou vlast si byl vyvolil mnohé země
evropské, zej mena pak dlel r. 1856 v Paříži,
kdež učil se strojnictví a seznámil se v tam
ním kruhu vynikajících našinců s J Fricem.
Macal, jsa ve vždy přítelem svobody, muž
rázný, přímý a odhodlaný bojoval pod pra
pory Garibaldiho a jsa zajat Rakušáky, ne
obmeškal vrátiti se později opět ku druhům
svým do Itálie. Po skončení války této na
vrátil se zase do Paříže a tam trvale se
usadil.
Dobrodružný život vojína, jenž za
svobodu lidstva, nechť bylo si to zde či onde
nasadil by život a krev svou, zalíbil se Macalovi a nemaje v Paříži stání obrátil se
posléze do Londýna. Netrvalo dlouho, ve
styku s Fricem, Jar. Čermákem a Karlem
Jonášem dozvěděl se o válce, jež v republice
americké propuknouti hrozila.
Jako pravý
přítel svobody nemeškal a spěl, aby služby
své nabídl Unii. — Ant. Macal narodil se r.
1837 ve Skechlevu, u Nimburku — do New
Yorku přijel dne 13. července 1862. Dne 4.
dubna 1865 v Elisabeth Town, N. J. dal se
dobrovolně na vojnu a sice ku setnině B
12. pluku pěšího, pak byl přidělen ku setni
ně A téhož pluku. Druhý den po odvedení
vyjeli a dne 6. dubna přijeli do Alexandrie,
W. Va. k armádě Brig. gen. Meade-a. Odtud
hnali pak útokem na Richmond, Va., kde
po 24 hodinné bitvě porazili generála Lee-a.
Utrpěli jako všichni bojovníci mnoho ne
snází, hladu a nebezpečí. Macal súčastnil
se hlavně i rozhodné bitvy u Postville Sta
tion, kde se generál Lee vzdal a svůj meč
k rukoum gen. Granta odevzdal. Po vzdání
se generála vzdala si vojska obou stran
zbraněmi v rukou česť a bylo po nepřátel
ství.
Po té zdrželi se tam ještě asi 6 neděl,
načež pak jeli do Alexandrie, W. Va., kde
čekali na další rozkazy až do 28. července,
kdy byli propuštěni čestně ze služby Unie.
Macal pak jel do New Yorku, kde se zdržel
do roku 1866 a odstěhoval se posléze do Chi
caga, kdež byl strojňíkem a dosud dlí. —
Již těchto několik črt a slov úvodních nám
postačí, abychom seznali povahu muže,
Čecha upřímného.

Jakub Kakuška (vyobr. na str. 133). Čeští
veteráni v Chicagu pojavše krásnou myšlen
ku postavení pomníku těm bývalým vojí
nům, druhům svým, již na Česko-Národním

Hřbitově v Chicagu odpočívají, ubírají se
nyní každoročně v místa ona posvátná a
zdobí po příkladu Amerikánů hroby v den
zdobení hrobů i hrob svého soudruha Jakuba

Kakušky. Týž sloužil u devátého pluku illinoiské jízdy u setniny C a nabídl i rámě své,
když nová vlast volala přátele svobody a spra
vedlivé věci do boje, dobrovolně, dne 13. října
r. 1864 a sloužil až do konce války. Čestně
propuštěn byl 13. října r. 1865.
Usadil se
v Chicagu, pracuje v různých oborech a jsa
členem několika spolků, těšil se po celou
dobu svého pobytu nezměrné přízni svých
krajanů. Jako manžel byl vzorným a přičin
livým a jako otec o dítky a jich vychování
pečlivým. Když pak již radovati se mohl
z výsledků práce své co nejvíce, zasáhla jej
nelítostná smrt a vyrvala předčasně z kruhu
svých milých.

František Novák (vyobr. na str. 137) slou
žil za časů občanské války u 22. pluku Iowa.
Zel však, že podrobné zprávy o něm nemáme
a musíme se jen obmeziti na to, že také on
s plukem svým zakusil plnou měrou svízele
války, kráčeje spolu za svými za hřmění děl
a pušek proti nepříteli. Z vojny vrátil se
domů, avšak kde nyní usazen jest, nebylo
nám lze se dozvěděti.

Josef Zelenka, (vyobr. na str. 141) jenž
nyní usazen jest v Dallas, Tex., a který
v občanské válce sloužil u 23. pluku Ohio
píše ze zkušeností svých mimo jiné asi ná
sledující:
„Pocházím z píseckého kraje,
z vesnice Šerkova. Roku 1853 jsme přibyli do
Ameriky, otec můj se usadil v Clevelandu,
Ohio
Vedlo se nám dobře oproti ve vlasti
staré, otec těšil se s námi, žel však, že tato
jeho radost neměla dlouhého trvání; neboť
již roku 1857, dne 21. března skonal na zapá
lení plic. Rána pro nás šest dítek, tři hochy,
tři holky—a čtyři jen dospělí byla to ohrom
ná. Za několik let po smrti otce nejmladší,
131etý bratr se nám utopil, rána to opět ne
malá, jež zvláště na ubohou naši matku zle
působila. Když vypukla válka dal jsem se
dne 21. dubna 1861 též na vojnu a sice ku
23. pluku Ohio a súčastnil se tažení proti
Bull Runu, bitev u Fox Ferry, South Mount,
Pittsburgu, táhl spolu též do údolí Shenandoali, byl i v Charlestonu, Va. a roku 1864
súčastnil jsem se též bitvy Westchester
Fischer Creek, načež dal jsem se ještě jed
nou na vojnu a honil později Indiány po zá
padním Texasu. Byli jsme jim stále v patách
a také jsme jim hodně naklepali, ale při tom
zkusili jsme opět a opět kolikráte hladu a
žízně, že to není ani k vypsání. Za času ob
čanské války a bezpočetnýcli srážek, jichž
jsem se súčastnil, byl jsem tak šťastným,
že jsem ještě vždy zdráv vyvázl, ač na
mně šat kolikráte byl kulí zasáhnut a pocu
chán.
Také 6 neděl meškal jsem v nemoc
nici, pakostnice mne zh rotil a. Nyní bydlím
v č. 326 Rose ave. Dallas, Texas, a vede se
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mi dosti dobře; pokud živ budu na vojančinu
však nezapomenu, nechal ať mi mnohou upo
mínku!”

*

Josef Paidr, (vyobr. na str. 143), jeh®ž
kolébkou jsou Domažlice, spatřil světlo to
hoto světa r. 1843, dne 24. srpna, tamtéž byl
vychován a vyučen řemeslu hrnčířskému.
Po úmrtí vlastního otce svého odebral se
s matkou, jež znovu se byla provdala, do
Ameriky. Cílem jich cesty bylo Racine,
kdež měli mnohé známé, načež usídlili se
v Milwaukee. Štěstěna byla jim příznivá,
rok 1861 však na jindy šťastný kruh domácí
uvedl neštěstí. Otec na souchotě se rozne
mohl a zbýval tu jen syn Josef, jenž živiti
měl celou dosti četnou rodinu. Válka vy
pukla — otec skonal 19. března r. 1862 —
Josef umínil si dáti se na vojnu, aby mat
ku aspoň před hrozící bídou zachránil.
Se
slzami v očích žadonila ubohá, aby vždy

hodný Josef ji neopouštěl, ale vidouc nezby
tí, vidouc, že lid kol kolem chápe se zbraně,
svolila.
Syn její vřaděn v 26. pluk wisconsinský, v kterýchžto řadách súčastnil se ta
žení a mnoha bitev, zvláště u Bull Run pod
gen. Sieglem. Byl též u Rappalianock, Gettysburgu,
Lookout Mountain, Keneshaw
Mountain, jakož na pověstném pochodu

k Atlantě, zkusiv běd a obtíží válečných
měrou značnou. U Savannah byl na pochodu
stižen úžehem, pozdravil se a vrátil se
s oněmi 276 muži, již z celého pluku (1150
mužů) byli nazpět z vojny přišli. Jak velice
se těšil, že opět spatří drahou svoji máť, na
níž po celý ten čas, co na vojně dlel, byl ne
zapomenul, posýlaje jí vše, co byl na peně
zích za služby své obdržel. V srpnu r. 1863
byl odebral se do Kewaunee a tam posud
dlí, vypravuje za časté přátelům a známým
svým historky z bohaté zkušenosti své.

našim
Josef Fandrlík, doktor práv, (vyob. na str.
69.) jest jedním z ončch mladých mužů, kteří
na počátku let šedesátých podstoupili úlohu, aby
českému jazyku zjednali platnost ve společnosti
brněnské, kde tehdy zavládal téměř úplně jazyk
německý. Zaměstnán byl tou dobou co koncipient v kanceláři advokáta A. Pražáka a činnost
jeho lze řaditi mezi ty nejobětavější a nejhorli
vější. — Dr. Fandrlík narodil se dne 4. března
1839. Studia konal v Olomouci a ve Vídni a r.
1860 byl promován za doktora práv. Jednáním
svým vlasteneckým a zajímáním se o věci a řeč
českou dosáhl veliké obliby, tak že r. 1871 zvo
len byl ve skupině měst Nového Města, Bystřice,
Zďáru a Veliké By teše do sněmu a r. 1873 do
říšské rady, kterýžto úřad Dr. Fandrlík zastává
dosud, byv vždy téměř bez oposice zvolen. Jeho
přičiněním zřízena česká vyšší reálka v Prostě
jově, o což v prvním sněmu moravském se zasa
zoval. Přičiněním jeho převzata ona reálka do
zemské správy a povolen jí značný příspěvek
státní. Když Dr. Srom stal se vůdcem Cechů
moravských a odstěhoval se do Brna z Uherské
ho Hradiště, kde měl kancelář, převzal tuto Dr.
Fandrlík, který se sem odebral. Zde působí
dosud a přičiněním jeho svržena zde německá
nadvláda a kol r. 1880 zřízeno tamtéž již nákla
dem Ústřední Matice Školské české gymnasium.
Skvělým výsledkem voleb r. 1884 do sněmu
moravského zvolen Dr. Fandrlík spolu s Drem.
Šromem do výboru zemského, kde dosud dlí.
R. 1869 Dr. Fandrlík pojal za choť dceru proslu
lého brněnského vlastence prof. dra. Ilelceta,
Boženu. V celém národě českém uznávána jest
bohatá a plodná činnost Fandrlíkova a jest
k přání, by ještě dlouhá léta zachován byl ku
blahu národa a vlasti.

Prof. dr. Ladislav Čelakovský, (vyobr. na
str. 71.) zástupce vědy botanické na vysokém
učení pražském zaujímá přední místo mezi vy
nikajícími muži, jimiž vedy přírodní jsou pěsto
vány. Napsal mnoho vědeckých děl, jež dů
stojně se staví po bolí, pracem prvních rostlinopisců evropských. Čelakovský především má
zásluhy o výzkumu květeny české. Po dlouhou
řadu let procházel krajiny české, všude ohledá
vaje stanoviska botanická, jinak pak shromáždil
kolem sebe řadu pilných sběratelů, kteří jemu
se všech stran Cech materiál sbírali a k pro
zkoumání zasýlali.
Výsledkem těchto prací
bylo obsáhlé dílo íloristické “Prodromus květe
ny české” (Praha, 1867-1875. v3 díly v “Archivu
pro přírodovědecký výzkum Cech") a jež přine
slo mu obdiv domácích pracovníků a lichotivé
uznání.předních odborníků zahraničných.
Josef Jireček (vyobr. na str. 73.) narodil se
dne 9. října r. 1825 ve Vysokém Mýtě, studoval
gymnasium v Litomyšli (1838-42), filosofii a prá
va v Praze (1844-49). Pobyv roku 1849 jakožto
translator pro češtinu při gubernium v Praze,
r. 1850 odebral se do Vídně a byl tam při mini
sterstvu osvěty a vyučování neúnavně po 30 let
činný, postoupiv 12. února 1871 za předsedni
ctví Karla br. Holienwarta až na úřad ministra
v řečeném oboru. V této hodnosti setrval ovšem
jen do 30. října téhož roku, načež stráviv na
na odpočinku krátký čas ve Vídni, přestěhoval
se do Prahy. Zde súčastnil se veřejného a poli
tického života jakožto poslanec na sněmu zem
ském i na radě říšské, jakožto člen sboru důvěr
níkův poslanců českých i obecních starších mě
sta Prahy. Zachvácen před dvěma lety těžkou
chorobou, už nezotavil se z ní; skonal 25. listp.
1888 a byl dne 28. t. m. za velikého účastenství
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národních kruhů českých, zvláště učitelských,
politických a spisovatelských k věčnému klidu
uložen na hřbitově Vyšehradském. Ve spisova
telství Josef Jireček hlavně vynikl jako spiso
vatel literární historie, jako obhájce Rukopisu
Králodvorského a jako vydavatel spisův ze střed
ní doby písemnictví českého. Publikací jeho,
veskrze cenných, jest celá řada a k nim přičísli
dlužno i velký počet statí literárních, uveřejně
ných z větší části v “Časopise českého musea’’.
Ve všech pracích těchto značí se neobyčejná
sečtělost a všestranná znalost literárních udalo
stí a poměrů českých v nej rozmanitějších do
bách. Také jeho mapa království českého vy
daná Maticí Českou zasluhuje chvatného uznání.
Anthologiím určeným na vytlačení čítanek Fr.
L. Celakovského ze středních škol, vším právem
vytklo se, že až příliš zanedbaly moment vlaste
necký, český i slovanský a že formalismu filo
logickému obětovaly téměř všechnu věcnou zají
mavost a duchovní svěžest obsahu, tak že na
rozvoj národního uvědomění a rozmnožení osvě
ty v mládeži studující na základě jazyka a
písemnictví mateřského nevalně příznivě půso
bily. V tom ohledu Josef Jireček horlivě plnil
rozkazy tehdejšího velitele svého Lva Thuna.
Jan Búbela (vyobr. na str. 75.) jest jedním
z nej přednějších botaniků moravských. Narodil
se 22. ledna 1855 ve Vsetíně, kde jeho otec měl
závod dřevařský. V Praze studoval reálku, z níž
pak přestoupil na obchodní akademii, kterouž
absolvovav vstoupil do závodu otcova. Již na
reálce pěstoval s oblibou vědy přírodní a neztra
til lásku k nim ani po vstoupení do života pra
ktického. Naopak r. 1878 maje po ruce neméně
horlivého přírodozpytce, vsetínského učitele J.
Úlchhi, počal s úsilím ještě větším přírodní
vědou, zvláště pak rostlinopisem, se zabývali a
jí takřka veškerý svůj čas věnovati. Botanisování počalo jarem r. 1879. Jeho herbář květeny
evropské, nyní majetek “Klubu přírodovědecké
ho v Praze’’ jest výsledkem nikoliv sice dlouho
leté, ale nej namáhavější práce. Činnost jeho
v tomto oboru byla téměř zimničná. Búbela
rovněž psal mnohá vědecká pojednání do růz
ných sbírek a klub přírodovědecký v uznání
jeho zásluh jmenoval jej 21. ledna 1888 čestným
členem. Roku 1886 stižen jsa chorobou odebral
se Búbela do Meranú, po té do Mentonu a zota
viv se poněkud, vrátil se do rodné vlasti, kdež
vzdav se ovšem namáhavé činnosti, nyní pozvol
na se zotavuje.
Nikolaj Michajlovič Prževalskij, (vyobr
na str. 79.) vynikající zeměpisec ruský narodil
se 31. března 1839 jako syn statkáře v gubernii
Smolenské, studoval na gymnasiu smolenském,
pak na vojenské akademii petrohradské a byl
po nějaký čas učitelem zeměpisu a dějepisu na
Junkerské škole ve Varšavě. Zeměpisné bádání
zahájil ve východní Sibiři, kam k vlastní své
žádosti byl přesazen a kde r. 1868 prozkoumal
území řeky Ussuri, pravého přítoku Amuru. Po
té podnikl v zájmu zeměpisné společnosti petro
hradské první velkou cestu nitrem Asie, vydav
se r. 1870 z Kjachty v Zabaikalsku skrze Mon
golské do Pekingu, pak prozkoumal jižní Mon
golsko a r. 1872 z Pekingu znovu pdnikl cestu
po Číně až k hornímu toku Jan-ce-kiangu, odtud

pak pověstnou pouští Gobskou dostal se do
Irkutská (1873). Druhá jeho cesta (1876) z Kuldže
přes pohoří Thian-šan a pouští Gobi k Lob-noru
a na Altyn-tagu, kam dosud noha Evropana
nevkročila. Výtěžek této výpravy byl značný
pro vědy přírodní. V únoru 1879, když se byl
Prževalskij poněkud zotavil, vydal se z Petro
hradu na novou výpravu a sice chtěl přes Lhasu
v jižním Tibetě až k pohoří Himalaja. Přiblí
žili se k Lhase na 38 mil, avšak následkem ru
ského varujícího je poselství před poštvanými
domorodci obrátila se výprava, až přišla k městu
Siningu, prozkoumavši po té území pramenů
Žluté řeky (Huang-ho). S bohatou vědeckou
kořistí vrátila se výprava přes Urgu a Kjachtu
do Orenburga v 1880. Nejznamenitější cesta
Prževalského byla ona podniknutá v listopadu
r. 1883, jejíž účelem bylo prozkoumati temeniště Žluté řeky a průchody do ruského Turkestanu. Vůdce téže Prževalskij postoupil zatím až
na general-majora. Vyšedši z Urgy dala se
karavana nejširší částí pouště Gobi k horám
tibetským. V březnu octli se na vysočině Kuzunoru (10.800' n. m.) a brzy na to na horách
zvaných Burchon-Budda (16.000'), zanechavše
dole veškerá zbytečná zavazadla a velbloudy
dostatečnou stráží, pokračovali k jihu, k pra
menům Žluté řeky. Po cestě asi 100 verst našli
je konečně ve výši 13.600'. Po té prozkoumali
prstě střední Kuen-Lynu (pohoří). Z této cesty
vrátili se počátkem r. 1885 ke Gasi, pak navští
vili jezero Lob-nor, stanici to tažného ptactva a
odtud 20. března brali se zpět přes oasy Čarčam,
Niji, Kerii a Chotan na Uksu a koncem srpna
překročili rusko-čínské hranice u Karakolu. Po
té ke konci roku 1885 vrátil se Prževalskij do
Petrohradu s bohatými sbírkami přírodními a
zahrnut všelikými poctami. Nyní již nikdo
nepochyboval o velikých výsledcích jeho ne
ohrožených podniků, jakož dříve se dělo a poji
štěno mu místo mezi předními cestovateli. Ale
on nepřestávaje na dosavadních úspěších, chy
stal se na pátou výpravu, na níž se vydal již
v srpnu 1888 s dřívějšími společníky svými, ale
tu nenadále překvapila jej smrt v Karakolu. —
Jeho spisy zaujímají znamenité místo v litera
tuře zeměpisné.—V samém pak středu Asie, na
východním břehu jezera Issyk-kuku, 12 kilo
metrů od okresního města Karakola zvedá se
v kraji pustém a smutném osamělý hrob, nad
nímž prostý pravoslavný kříž s nápisem hlásá,
že tam pohřben znamenitý spisovatel ruský, o
němž tuto jsme se zmínili, jenž neúnavně zkou
maje tajemné nitro asijské, nedaleko odtud sko
nal v plné síle mužného věku k nenahraditelné
škodě zeměpisné. Jest to zároveň pomník po
kročilosti a nezdolné podnikavosti Ruska, jež
v šíření osvěty a spořádaných poměrů pokro
čilo až v tyto vzdálené končiny Východu.
Eliza Orzeszková, (vyobr. na str. 83.) vyni
kající a duchaplná spisovatelka polská narodila
se roku 1842 v dědičné vsi otce svého Benedikta
Pawlowského, v Milkovstině. Bylo jí šestnáct
let, když se provdala a majíc již v domově svém
dosti příležitosti stýkati se s muži duchaplnými a
po té žijíc 6 let v milém zátiší Ludvinově, statku
to jejího muže, naučila se přemýšleti a duševně
pracovati. Základného vzděláuí dostalo se jí ve
Varšavě a jen vlastním přičiněním vyšinula se
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pak k stupni, jejž dnes zaujímá. — V bouřli
vých letech šedesátých odsouzen byl rovněž její
muž v daleké ony končiny chladu a smutku a
ona vrátila se do své rodné vísky po letech osamě
lá. Již tehdy měla značné zkušenosti a mohla o
nich psáti. Však spálila vše co tehdy napsala.
Teprv 1866 upoutala naše všeobecnou pozornost
svým “Obrázkem z let gladových”.—Další pak
její vystupování v spisech jejích před veřejnost
osvědčilo neobyčejnou bystrost samostatného
úsudku. Přináležejíc ku straně pokroku, vytkla
si záhy jasně, čím by stala se vlasti nejprospěš
nější. Zkoumala život a našla v něm velmi
mnoho chorob. Otázka ženská, otázka židov
ská a otázka lidu v nejrozsáhlejším smyslu
toho slova, toť přední působiště znamenité spiso
vatelky. A nejen pracemi tohoto druhu, nýbrž
i povídkami milostnými, obrázky dramatickými
a studiemi filosofickými obohatila paní Orzeszková písemnictví polské. K Čechům chová
spisovatelka vřelou sympatii as některými spisy
jejími setkáváme se i v českém překladu. Vždyť
skoro výhradně pro Čechy načrtla onu zname
nitou kresbu z národního života: Tadeáš.
František X. Gabelsberg-er (vyobr. na str.
87) nebyl sice první osobou, jíž lze přičísti zá
sluhy prvého luštění a rozřešení otázky poutání
letícího slova trvalými znaky na papír — nevy
nášel prvý těsnopis, neboť myšlénka stenografie
datuje se již z dob římských, Gabelsbeigovi
však vděčí kultura vynález soustavy těsnopisné
rázu zcela vlastního, nového, bez užití zásad a
známostí dřívějších soustav, jež vykrystalovala
neumornou, mravenčí pílí ducha, jenž zasvětil
se obrovské práci, aniž by byl užil starých
základův. Gabelsberger zavedl a přijal pro
svou abecedu tvary písma latinského a zavedl
symbolické naznačování samohlásek v souhlás
kách předcházejících neb následujících a kromě
toho prvý ze všech posavadních zakladatelů
těsnopisných soustav vedle užívání stálých zkra
tek pro slova často se naskytující (siglů), jichž
užíval i praotec všech stenografii, Ciceronův
propuštěnec, Tiro, vyslovil princip o logické
souvislosti věty a o možnosti zkrácení věty na
základě tom. František X. Gabelsberger naro
dil se v Mnichově dne 9. února 1789. Když
zemřel mu otec, poslán byl k otci své matky do
Haagu v Hor. Bavořích, aby vyučil se řemeslu,
nicméně, když učitel tamní spozoroval nadání
hochovo, ujal se tohoto a vychovával jej. Jako
zpěvák kostelní dostal se do klášterní školy
v Ottobeurn, kdež zpíval na kůru až do zrušení
kláštera. Po té chodil několik let do učitelského
semináře v Mnichově, pak i na gymnasium tam
též. Prvou důležitou událostí pro pozdější jeho
vynález stenografie bylo seznámení s vynálezcem
litografie, Sennefeldem r. 1^09, který ve vynález
svůj úplně jej zasvětil. Po té stal se Gabels
berger ministerským sekretářem a po svém sesa
zení přikázán trvale statistickému bureau finanč
ního ministerstva.
Prvá myšlénka, jež dala
podnět k velevýznamnému jeho vynálezu, byla
snaha (r. 1817) sestavili jakýs jednoduchý rychlopis, pomocí jehož by vyšším úřadníkům při
vyřizování záležitostí státní správy mohl býti
prospěšen. Nej důležitější prostředky každého
rychlopisu jsou totiž jednoduché, snadno psa-

telné a spojovatelné znaky pro abecedu a syste
matické krácení slov. K dosažení toho podnikl
Gabelsberger dlouholetou, namáhavou práci a
r. 1834 vydal konečně své veliké dílo, na nějž
vynaložil ohromnou píli a v němž osvědčil tako
vou praktickou znalost; 569 stran velikého čtver
ce veskrze vlastní práce litografické dílo
úplně původní.
Soustava jeho i co do prak
tické užitečnosti i co do theorie víc a více byla
oceňována i samou královskou akademií, Gabels
berger však neúnavně pracoval na zdokonalení
její a na vědeckém založení soustavného krácení
a proto tím horlivěji chopil se dřívější již své
myšlénky o vnitřní souvislosti slov v úplné větě
o možnosti a pravidelnosti krácení jednotlivých
slov na základě jejím. Prakticky užíval Gabels
berger své soustavy poprvé r. 1819 v komoře
říšské rady a zaměstnán byl jako stenograf zří
zený, docela sám a teprvé po třech letech měl
již vycvičeného pomocníka. Jen praktičtí ste
nografové mohou posouditi, co to znamená,
zaznamenávati sám neb toliko přispěním jedno
ho pomocníka jednání sněmovní. Roku 1831
zřízeno bylo už prvé stenografické bureau o 10
těsnopiscích v čele s Gabelsbergem, jemuž úkol
jeho teprvé teď poněkud usnadněn. Kancelář
ta stále rostla a při smrti Gabelsbergovč bylo již
13 těsnopisců v komoře poslanecké a 7 v říšské
radě. Gabelsberger slouže mezi dnem věrně
povinnostem svého úřadu, v noci vynakládal
zbytky svých sil dalšímu zdokonalení své sou
stavy, až vyrván 4. ledna 1849, raněn byv mrtvicí
sboru svých žáků a svému vynálezu. Byl vedle
geniálního vynálezce i vzorným charakterem,
horlivým úřadníkem státu, příkladným a starostivým manželem a otcem své rodině. — Nelze
nám pouštěti se zde do bližšího rozboru systému
Gabelsbergova, který dnes jest vlastnictvým
celého vzdělaného světa a převeden do všech
jazyků vzdělaných. Česká stenografie dle sysystému Gabelsbergova vznikla nejprve prací
Hynka Jakuba Hegera, Franty B. Šumavského
a Jiřího Krouského; převod, jenž byl základem
soustavy v dnešní její dokonalosti, prací zvláštní
za tím účelem ustavené komise I. pražského
spolku stenografů—iniciativou prvého jeho sta
rosty, nezapomenutelného Jindřicha Fügnera.
Dnes soustava ta je v národě českém všeobecně
rozšířena a vyučuje se jí na všech středních
školách a horlivý spolek pražský může ukázati
na celou českou literaturu těsnopisnou a na
řadu nových jednot po městech českých a mo
ravských. V Mnichově uctí památku Gabelsbergovu zřízením mu pěkného pomníku.
José Ecliegaray, (vyobr. na str. 91.) výtečný
dramatický spisovatel španělský a autor hry
‘‘Světec či blázen?“, která rázem upoutala i v
Čechách pozornost, narodil se roku 1833 a vy
nikl zprvu na poli věd inženýrských a v oboru
fysiky a matematiky. Brzy strhla jej i politika
ve svůj vír a Echegaray stál vždy na straně
demokratické, kteréž v parlamentě vydatné
služby prokázal. Po pádu Amadea prchl do
Paříže a počal se zabývati literaturou prý jedině
z nouze. Roku 1874 byl povolán zpět do vlasti
a účastnil se opět prací ministerstva, ale jen na
krátko, brzy zadal za propuštěnou a věnoval se
docela divadlu. K úžasu obecenstva i kritiky
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brzy vyvinul úžasnou činnost a pres odpor,
který se proti němu zvedal, opanoval, dík své
vytrvalosti a neochabující plodnosti jeviště ví
tězně. Echegaray je převahou básník tragický.
Jako Ibsen není i on realistou ve smyslu našem;
jen počínání jejich reků bývá realistické, osno
va, celek, ovzduší, vše jest silná, místy až fan
tastická kombinace; chtít dokázat thesu něja
kou, snaha proměnit jeviště v tribunu jeví se u

obou stejně. Pracují oba vulkanicky, jen že Ibsen
jest sopka pod ledem a sněhem, kdežto Echega
ray chrlí z vyžehlé půdy jižní celé snopy myšlen
kových raket a logických závěrův. Oba imponují
geniální technikou a drtí diváka, byť ho třeba
nepřesvědčili. Oba jsou dnes na vrcholí své čin
nosti, oba jsou pessimisté a oba dosud marně
hledají to veliké smírné slovo pro všechny bolest
né záhady a záchvěvy svého zmítaného století.

Vnitřní daně důchodní ve Spojených Státech.
[Vyňato z rozmnoženého a přehlédnutého zákonníka Spoj. Státu roku 1886.]

Ale (kyselé pivo) ze soudku 31gallonového$1.00
Banky a bankéři z kapitálu a vkladů. Zá
konem ze dne 3. břez. '83 ,,O zmenšení
vnitřních daní důchodních“ atd. veške
ré daně z kapitálu a vkladů bniik a ban
kéřů byly po 3. březnu 1883 odvolány.
Banky a bankéři z průměrného obnosu
oběžného, každý měsíc................ 1-2 z 1 ze sta
Banky a bankéři, z průměrného obnosu
oběžného nad 90 ze sta jistiny, dodateč
ná daň každého měsíce.................1-6 z 1 ze sta
Banky, osoby, firmy, společnosti z obnom
not, kterékoliv osoby, firmy, společnosti
(jiné než národní bankovní společnosti)
korporace, státní banky neb státní ban
kovní společnosti, townové, městské neb
obecní korporace, užívaných a platících
v oběhu....................................................... 10 ze sta
Banky, osoby, společnosti (jiné než národ
ní bankovní společnosti) a každá korpo
race, státní banka neb státní bankovní
společnost z obnosu jejich vlastních dluž
ných úpisů či not, jichž užívá se v obě
hu a které jimi jsou vypláceny.......... 10 ze sta
Cigarety (papirosky) 1000 vážící ménč než
3 libry, z tisíce................................................... 50c
Cigarety (1000 vážící více než 3 lb.) z ti
síce ...................................................................... $3.00
Doutníky a cigaretty dovážené mají stej
nou daň s přidáním poplatku dovozného.
Doutníky, vyrabitelé jich, zvláštní daň.. .$6.00
Doutníky všech druhů, vyrobené z tabáku
neb jakékoliv podobné látky, z tisíce... .$3.00
Kolky čili známky pro přečisťování liho
vin na vývoz, pro velkoobchodníky s
lihovinami, zvláštní zaručená skladiště,
skladiště k distillování a prečisťované
lihoviny každý.................................................... 10c
Kolky či známky z poukázek bankovních
i cliecků odvolány byly po 1. červ’ci’83.
Líh, prečisťovaný, z gallonu na zkoušku.. .90c
Lihoviny kvašené ze sudu................................ $1.00
Lihoviny překapované z gallonu........................90
Lihoviny. Velkoobchodníci s těmito, zvlá
štní daň........................................................... $100.00
Lihoviny. Maloobchodníci, zvláštní daň.25.00
Velkoobchodníci se sladovými
lihovinami.......................................................$50 00
Maloobchodníci se sladovými
lihovinami..................................................... $20.00
Lihovarníci....................................................... $50.00
Lihovarníci za každý vypálený sud............ 20.00
Oleomargarin 2 centy za libru............................ 02
Vyrabitelé téhož neb jiných
pamásel. Zvláštní roční daň................... 600.00

Oleomargarin Velkoobchodníci s tímto
zvláštní roční daň..........................
$480.00
Maloobchodníci s tímto zvlá
štní roční daň.................................................. 48.00
Přečisťovači zvláštní daň, z méně než 500
sudů $100.00, nad 500 sudů........................200.00
Pivo ze sudu 31 galionového............................ 1.00
” Sládci vařící 500 sudů neb více,
ročně ............................................................... 100.00
” Sládci, vařící méně než 500 sudů,
ročně................................................................... 50.00
Tabák. 1. května. Všechny druhy z libry
po 1. květnu 1883 ................................................. u8
Obchodníci s tabákem zpracovaným
po 1. květnu 1883 ............................................ 2.40
Vyrabitelé jeho po 1 květnu ’83........6.00
Velkoobchodníci s listovým tabá
kem po 1. květnu ’83 $250.......... a 30 ct.
z dollaru prodeje nad $500 ročně.
” Farmeři však a pčstovatelé tabáku
mohou tento jimi vypěstovaný odběra
telům prodávati do sumy nepřesahující
$100 ročně.
Tabák šňupavý neb moučka zhotovená z
tabáku neb jiné náhradné látky za ten
to, z libry.................................................................. 8c
Tabák šňupavý a doutníky pro vývoz, kol
ky pro tento, po 1. květnu ’83 za každý.... 10c
Tabák. Prodavači tabáku, cestující s více
než dvěma koňmi, mulami atd., po 1. kv.
1883 .................................................................. $30.00
Prodavači tabáku cestující s dvěma koňmi,
mezky neb jinými zvířaty, po 1. květnu
1883.................................................................... $15.00
Prodavači tabáku cestující s jedním koněm
neb mezkem či jiným zvířetem, pol. kv.
1883..................................................................... 7.20
Prodavači tabáku cestující pěšky neb na
obecném dovoze, po 1. květnu 1883......... 3.60
Kolky na tabák šňupavý a doutníky pro
vývoz po 1. květnu 1822, každý.................... 10c
Víno a šampaňské (nápodobené) nepřipra
vované z hroznů vyrostlých ve Spoje
ných Státech a lihoviny nepřipravované
z hroznů, rybízu, rebarbory neb jahod
vyrostlých ve Spojených Státech, ale
přečištěné neb smíšené s překapovanými
lihovinami, neb připravené vlitím jaké
koliv věci v lihoviny, které pak prodá
vány jsou za víno neb náhradu téhož, z
každého tuctu lahví s obsahem více než
pintovým a ne více než kvartovým.......... 2.40
Nápodobená vína z tuctu lahví obsahují
cích ne více než pint......................................... 20c
Whiska z gallonu na zkoušku........................... 90c

Ze zkušeností starého amerického osadníka Václava Pohla z Kewaunee, Wis.
(□Dl© jelxo -rrla.stxa.ilxo vypravování.)

Byv požádán, bych napsal některé Vídeň byla tehdy u nás hlavou našeho
upomínky své ze životních zkušeností světa, šel jsem do Vídně. Přišel jsem
pro kalendář tento, a maje teď času tam právě na boží tělo a viděl jsem to
k tomu, činím tak, aspoň pokud paměť slavné procesí po městě. Nemohl jsem
ale dostati práci a musel jsem dále na
slouží.
Byl jsem rozen v Plaších u Plzně 18. Štokravu, Kremži a po Dunaji až do
září 1817. Otec mi zemřel když jsem Enže, kde jsem na krátko práci dostal.
byl 6 roků stár a matce zůstali jsme 3 Na zimu ale jsem musil zpět do Vídně
děti, dva hoši a děvče. Počal jsem cho- pro práci a dělal jsem tam do jara. Tu
diti do školy a ministrovati v kostele. dostali mistři nařízení, že musí z každé
ho tovaryše
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dinké. Učili
Později jsem
ale práci pře
jsme se “katece nalezl a dě
zismus” a pak
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první i druhý
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mých nábo
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Václav
JPoIil.
škole také ne
6 let v záloze,
spatřil, neboť
to je 20 let, a
ani pan učitel tomu nerozuměl. Farář za tu dobu zapomenu řemeslo a budu
si vybral za učitele někoho, jenž znal žebrákem. Viděl jsem to na všech, kdo
trochu náboženství, a učitelové nebyli přišli z vojny domů.
tehdy tak vzděláváni, jako teď.
Jednoho rána tedy oblékl jsem vše
Ve 12 letech musil jsem na učení chny šaty své (dvoje) na sebe, sváteční
k truhláři na tři roky v Plaších. Jak na vrch a cestovní knížku, v níž nebylo
obyčejem musí učenník chovat děti, pá- pět let nic zapsáno, strčil jsem do kapsy
sti krávy, nosit vodu, štípat dříví o louč a jdu jako by procházkou z města ven,
a večer v zimě přikládat do kamen. Při a tak jsem se pohodlně a nepovšimnut
tom se naučí za tři roky pramálo. Po od stráží dostal přes hranice do Uher.
vyučení musel jsem do světa a poněvadž V Břetislavi nemohl mne mistr žádný
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zaměstnati, poněvadž to bylo blízko
hranic a on by byl musil ukázati mé
povolení, kterého se mi nedostávalo
a proto mne poslali dále do země,
kde není podobné dohlídky. I šel jsem
až přes Rab, Komárno až do BudaPešti, kde jsem dostal práci. Za delší
dobu pilné práce dostal jsem zánět očí,
a když lékaření nic nespomohlo, musil
jsem místo opustit. Šel jsem zpět do
Vídně, a odtud do Tersti. Práce nikde
nebylo, neb byly zlé časy. Nalezl jsem
tu ale jednoho starého druha z mládí, a
s tím jsme dělali do zásoby židle a pohov
ky, které jsme dobře prodali vždy. Tu v
létě, když jsem se hodně při tom parnu
italském potil dostal jsem ostrou vyráž
ku na těle. Musil jsem se koupati v moři
a to mně dobře dělalo. Seznámil jsem
se při tom s lékařem, který byl Horvát, a
radil mi, abych šel do jeho vlasti, že tam
je zdrávo a že dostanu dobrou mzdu při
řemesle svém. Uposlechl jsem a po
nedlouhém cestovním zkušení dostal
jsem se do Záhřeba. Měl jsem tam
bratra, ale ten právě týden před mým
příchodem byl odcestoval. Líbilo se
mi tu, byl jsem zdráv a pracoval jsem
pilně. V roku 1846 umluvili jsme se
písemně s bratrem mým, že se vrátíme
přes Uhersko do vlasti. Poslali jsme
zavazadla svá do Plzně a pustili jsme
se bez uzlíků a bez obtěžování všeho na
cestu, až jsme se dostali do Plzně a do
Plas, kde už nás nikdo neznal, i matka
naše byla už mrtvá. Nezbylo nám nic
jiného, nežli dostaviti se k úřadu a ohlásiti se. Vrchní byl Němec a poslal nás
hned k odvodu. Bratra propustili hned
co slabého, ale mne by byli odvedli,
kdybych na radu jednoho přítele nebyl
uplatil úřadníka při odvodu 30 zlatými,
a ten mi dopomohl, že na mně lékař na
lezl všechny možné chyby, jako slepotu,
slabosť, a co vše. Byl jsem tedy sproštěn vojančiny na dobro. — Můj bratr se
usadil v Plzni a já se odebral do Prahy
na jaře, kde jsem dostal práci na Malé
straně při řezbářství truhlářském. V ne
děli jsem chodíval na Staré město a
poptával jsem se po českých spolcích.
Navrhli mi “České Bratry”, kteří se schá
zeli u Červeného Křížku na Jindřišké

ulici, majíce zvláštní pokoj. Vešel jsem
tam a první, s nímž jsem se seznámil
byl p. Vávra Wajkrt, právník. Když se
přesvědčil, že nejsem zvěd tajný, ale
vřelý vlastenec, uvedl mne mezi druhy
a navrhl za člena.
Zaplatil jsem základ a bylo mi sděle
no, jak si musím na řeč dát pozor, neb
že za každé chybné slovo české se platí
1 krejcar do národní pokladny. Líbilo
se mi to, třeba mne to některý večer
stálo 40 až 50 krejcarů, ale já věděl, že
se aspoň něčemu přiučím a vydržel jsem
to. V neděli jsme měli schůze, v nichž se
jednalo o politice. Pak jsme se přestě
hovali ku “Flekům” a Wajkrt zůstal
mým nejlepším přítelem.
Nadešel rok 1848. Ve Slovanské ka
várně u Václavských lázní u kamenného
mostu scházívali jsme se od národních
spolků, jichž bylo více, a když jsme se
přesvědčili, že není žádný zvěd policejní
mezi námi, mluvilo se svobodně. Hlavní
schůze bývaly u Zlaté Husy uFastrana
Koňském trhu.
Začátkem března jakmile vypuklo
vzbouření v Paříži, mluvilo se i mezi
námi, že jest čas, bychom se hlásili o
svá národní práva. Dne 19. března jsme
byli svoláni do Václavské zahrady. Bylo
to v sobotu. Síň byla plna, neb všechny
spolky se tu sešly a každý věděl proč.
Byli jsme ale bez zbraně. Vláda zase
připravovala vojsko na všech stranách
města v kasárnách. V síni zahradní
předčítal dr. Frič usneŠení, že se hlásí
me o svá národní práva, a všichni jsme
to schválili. Po celé Praze se té noci
mluvilo, že dostaneme “konstituci”, ale
nikdo nevěděl, co to jest. Celou noc bylo
živo po městě, a každý volal vesele, že
máme konstituci. V neděli ráno počaly
se organisovat národní obranné sbory,
které měly udržovati pořádek, aby vojsko
se nemusilo na lid posýlati. Měšťané a
studující se organisovali. Jedni chtěli,
by se to zvalo “Svatováclavské vojsko”
ale Vilani navrhl, aby se tomu dalo jmé
no “Svornosť”, a při tom zůstalo. První
mňj setník a cvičitel ve zbrani byl Karel
Havlíček. Měli jsme kopí, a učil nás,
jak ho užívati proti jízdě. Byla to ale
jen hračka k smíchu. Zadali jsme ku
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vládě o zbraně, ale trvalo to dlouho,
nežli nám je dali. Já byl přidělen k Ma
lostranským, kde bylo mnoho černožlutých. Náš setník byl hrabě Kolovrat,
kterému nikdo z nás nesměl říci hrabě,
neb řekl hned, že máme ústavu, a že pod
ní jsme si všichni rovni co měšťané něb
občané.
S Frankem Korbelem jsme už se také
znali. On byl u sboru “Slavie”, kde
• byli všichni technikové. V ten čas se
založila “Slovanská Lípa”, ku které
jsem též přistoupil, neb jsem rád poslou
chal přednášky a měli jsme tam všechny
české noviny.
Pak přišel Slovanský sněm, a ten nás
přivedl ku vzbouření. Zasedání sněmu
trvalo celý týden na Žofínském ostrově.
Vojsko už bylo nedočkavé nějakých ne
pokojů, a hledalo, jak by co svedlo. Na
svatodušní svátky měli Jihoslované mši
svou v Týně, a co jsme byli v kostele,
hromadilo se vojsko na náměstí Staro
městském. Než z kostela šel každý tiše
domů, a vojáci neměli příležitost co počíti. V pondělí na to byla mše u sochy
sv. Václava na Koňském trhu a nám
bylo nařízeno, abychom nebrali žádnou
zbraň s sebou. Bylo tam mnoho dětí
také, které nesly kytice a věnce. Po mši
se rozcházeli lidé zase v tichosti. Asi o
jedné hodině s poledne šlo asi pět stu
dentů mimo Windišgrätzova paláce a
pěli národní píseň “Hej Slované!” Tu
jim vojsko zastoupilo cestu a když se
tážou velitele, co to znamená, ťal tento
šavlí po nich, až jednomu uťal ucho.
Studenti běželi do museum nedaleko a
cestou umývali u kašny raněnému ucho.
Já stál na stráži a viděl jsem to. Tu se
volalo se všech stran: „Stavte bariká
dy!” My neměli z čeho. Něco stolic a
beden se sbírkami jsme vyházeli ven na
barikádu, a když se z beden těch vysy
paly bílé kaménky drobné, počali Němci
volatí, že je to jed, a že Češi chtěli vše
chny Němce v Praze otráviti jedem tím.
Já zlámal dvě kopí, nežli jsem z dlažby
vytrhl první kámen ven.
Během pondělka padlo mnoho našin
ců v boji proti vojsku. Barikády byly
dobře osazené a vojsko stáhlo se ve stře
du v noci tajně z města na Malou stranu

a na Belvedere, odkud jsme druhý den
viděli děla namířená proti Starému mě
stu. Kolem města jízdné stráže zdržely
každého, kdo doň chtěl jiti. Na štěstí
měli jsme zásobárnu na Starém městě, a
tu jsme hned obsadili. Potom musili
bohatí přispívati ku ztravování vojska
národního. Sám jsem musil jiti do ně
kolika domů vybírati. Byl jsem u Křižovníků pro potravu pro 40 mužů, a pak
u Kolbů též pro 40 mužů. To vše přišlo
do techniky, kde byl pravý vojenský
tábor. Na zemi byla nastlána sláma a
pokrývky všeliké, a naši ranění zde
leželi.
Ve čtvrtek se střílelo celý den. Na
mostě kamenném mělo vojsko děla a
střílelo do starého města, hlavně na věž,
která byla obsazena dobrými střelci a ti
zkolili hned každého, kdo se ku dělu
přiblížil. V pátek večer počalo vojsko
házeti pumy do města. Dřevěné mlýny
u mostu chytily první a hořely. Nikd
nesměl se nechat vidět, aby je hasil0
neb hned byl zastřelen. Měli jsme smut-’
nou noc poslední a v sobotu ráno bylo
po všem. Tu už hledal každý díru, kudy
by se skryl. Všechny brány byly zadě
lané, jen „koňská” jediná byla svobodná
a tou každý utíkal z města. Utíkal jsem
též napřed do Nuslí. Tam jsem nalezl
mnoho druhů a několik mladých Fran
tiškánů, kteří s námi barikády stavěli a
s námi utekli. Zde byl také Frank Kor
bel a jiní, jichž jména jsem zapomenul.
Já se pustil na Zbraslav a dále podél
řeky, až k Berounu, kde už jsem neviděl
žádné vojsko. Měl jsem otevřenou cestu
k bratrovi do Plzně a tam jsem čekal,
co se bude díti. Zde jsem pak četl
v novinách, jak každého chytají a zaví
rají. Když to pak přes léto vše utichlo,
pustil jsem se do Prahy a pracoval jsem
u starého mistra. Ale na jaře se počalo
znovu vypravovat, že vláda počne zase
povstalce loňské chytati a zavírati a
toho jsem se nechtěl dočekati. I umínil
jsem si, že pojedu do Ameriky.
Tenkráte nebyla Amerika tak známá
u nás, ale tolik jsem věděl, že jest tam
svoboda, jaké celá Evropa rovnou nemá,
a já toužil po svobodě a pokoji. V Evro
pě pokoje toho nebylo nikde. Tehdy lid
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neměl pojem o svobodě. Teď aspoň měli chodí. Druhý večer jsem zastihl dva
a sice jistého pana Melichara, který tu
40 let školy a naučili se o tom.
V červenci 1849 vydal jsem se na ce byl již delší dobu a vyučoval na piano;
stu z Plzně s několika známými ve voze druhý byl pan Křikava. Sháněli jsme
do Saska a do Lipska. Odtud do Bře se po Češích v městě a přibývalo nás
men, ale nemohli jsme dostati loď žád ponenáhlu. Tu nám nabídl hostinský,
nou, neb Dánsko nepustilo žádnou ani že nárfi dá pokoj nahoře s pianem, kde
z Břemen ani z Hamburgu na moře. bychom se mohli vespolek baviti a nám
Museli jsme tedy na Hollandsko a tu to bylo velmi vhod. Když nás bylo 10
jsme dostali se na moře. Přestáli jsme už, učinil jsem návrh, abychom si zalo
jen jednu bouři na cestě a za 4 neděle žili spolek „Slovanskou Lípu”, podobný
jsme přistáli v New Yorku. Já si před onomu v Praze, a všem to bylo milé.
Byli jsme ná
stavoval Ame
riku ještě pla
sledující za
kladatelé: V.
nou a divokou
Pohl, Křika
a překvapilo
mne v i d ě t i
va, Vojta Ná
tak pěkné mě
prstek, Frank
sto, jakým byl
Korbel, DoNew York. —
nát, Den k,
Hubáček, Čer
Teď se mi jed
vený, Hlasinalo jen o prá
ci. Na lodi
vec a Hedváb
ný. Ti jsme
seznámil jsem
byli zaklada
se s jedním
Němcem, jenž
telé prvního
tu měl známé
spolku české
ho v Americe
ho, a toho
ku konci září
jsme spolu
druhý den vy
1849. Tu se
hledali. Šel s
s námi rozlou
čil Vojta Ná
námi po práci
prstek, který
a hned jsme
jel do Milwau
ji také dostali
kee, Wis. Če
na Broadway,
on truhlář
chů ale sem
přibývalo. —
skou a já
Druhý rok už
řezbářskou. V
J. IBezdíčelx.
jsme zvolili
dílně té byli
trojčlenný vý
Francouzi,
Holanďané, Angličané a Italové. Holan bor, který by šel do přístavu, když
ďan uměl německy a ten mi byl tlumoč nějaká loď přijede a pozval Čechy mezi
níkem. Práce byla hezká a výdělek mě nás. Vyhlídli jsme si hospodu jednu
síc od měsíce vyšší, tak že jsem byl a vyjednali jsme, co se bude platiti
spokojen. Teď jsem se počal ohlížeti, z osoby denně, kterou mu přivedeme,
zdali bych nějaké Čechy zde nalezl.
aby nebyli přistěhovalí krajané tak odí
Dozvěděl jsem se, že jest tu nějaký ráni. Pak jsme také s nimi jednali o
Rakušan, který drží hostinec. I vynašel lístky na dráhy, když jeli do země
jsem jej a sedl si ke stolu, žádaje skle dále a pomáhali jsme dle sil, aby co
nici piva. Měl dvě dívky k posluze ho nejlaciněji k tomu přišli a nebyli ošize
stů a ty mluvily česky spolu. Táži se, ni. Za rok jsem si psal pro bratra, a on
zdali sem chodí nějací Češi. Pravily, přijel sem za mnou. Zůstali jsme tu až
že jest jich tu málo, ale že sem někteří do 1852. Oženil jsem se zatím a chtěli
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jsme pak poznati Ameriku dále. I chy
stali jsme se do St. Louisu. Tehdy ale
nebyly ještě železnice postavené. I do
stali jsme se do Erie po dráze a odtud
po parníku do Clevelandu. Jen že přišla
severní bouře, která sehnala s jezera
ledy k přístavu, parník polámal si kola
svá po straně a nežli je spravil, trvalo
to 8 dní, nežli jsme se do Clevelandu
dostali. Tu jsem viděl po břehu z prken
sbité boudy a dále několik domků. Od
tud jsme jeli po dráze přes Columbus
do Cincinnati a odtud po parníku do St.
Louisu. Tam jsme se dostali po velkém
ohni a povodni a neměli jsme žádné
vyhlídky dobré. Bylo tu asi 40.000 oby
vatelů, ale pražádné železnice. Nalezl
jsem tam několik Čechů, kteří sem přijeli
z Evropy přímo přes New Orleans. Zde
neměli ještě o práci řezbářské ponětí a
já nemohl dostati zaměstnání, leda do
mů, když jsem to vykreslil a oni mi při
pravili potřeby k vyřezávání. Pak se
počala stavětí dráha tichomořská a já
v jejich slévárně pracoval 4 roky na
' vzorkách. První rok jsme založili v St.
•Louisu Slovanskou Lípu, psali jsme do
Prahy pro knihy a poslali nám jich
hodně. Nebylo nás Čechů mnoho, ale
dělali jsme co bylo možného. V 1854
sešlo se asi 30 Čechů, kteří chtěli míti
podpůrný spolek. Jistý Neustadtl, Israelita, to všechno navlékal. Ke mně také
přišel jeden, úd abych se přidal. Ptám se
na stanovy, ale těch prý ještě není; na
před že musí býti prapor. Já mu vyklá
dám, že napřed by měly býti peníze
pohromadě ku podpoře nemocných a na
prapor že jest dost času, až budou pe
níze v pokladně přebývati. Stanovy mu
sí býti napřed a úřadníci zodpovědní,
aby ten, kdo peníze sebéře, byl za ně
dobrý; k tomu se stanovy nechají vtěliti
a pak se pokračuje. Člen ten souhlasil
se mnou a požádal mne, bych s ním šel
v neděli do schůze a vyložil to všem,
by se dle toho řídili. Šel jsem. Před
stavili mne Neustadtlovi co hlavě spolku
bez stanov a úřadníku a chtěli skládati
mu peníze. Vyložil jsem jim, jak se
podpůrný spolek má založiti. Polovice
jich byla pro můj náhled, a druhá polo
vice pro Neustadtlův. Roztrhlo se to.

Jedna strana mne zvolila za předsedu
hned, ale já jim vyložil, když nic nevě
děli, že to nejde, že musíme míti napřed
stanovy a pak úřadníky.
Sešli jsme se, kteří jsme chtěli řádné
pokračovat!, v neděli, zvolili jsme výbor
na stanovy z těch schopnějších a každý
večer jsme pak na nich pracovali. Za
měsíc jsme byli hotovi, stanovy se při
jaly a počali jsme vybírati vstupné a
příspěvky. Druhá strana o nás povídala,
že chceme šidit, ale každý z nás stál
pevně, neb věděl, jak v tom jest a že je
to vše poctivé. Za šest měsíců jsme
měli prvního nemocného. Objednali
jsme dobrého lékaře a výbor trojčlenný
nemocného ošetřoval. Ten za týden ze
mřel. My měli uděláno v nemoci $4 týdní
podpory a po smrti vdově $5 měsíčně po
kud se nevdá. Když výbor vdově přinášel
peníze pravidelně každý měsíc, pozná
vali lidé, jaká jest to výhoda a začali
se hlásiti ku spolku. My museli jednati
opatrně, bychom nedostali neduživé me
zi sebe. Teď jsme stáli pevně už, ale
o praporu nebyla ani řeč, neb jsme če
kali, až bude v pokladně přebytek.
V ty doby jsme měli jedny noviny
české v Americe a ty byly tištěny šva
bachem. My si přáli českou literu a
zvolili jsme od Slovanské Lípy trojčlen
ný výbor, V. Pohla, J. Boreckýho a Ig.
Vodičku. Ti šli do slévárny na písmo a
objednali české písmo, které bylo o něco
dražší, ale co naplat. Teď jsme hledali
redaktora. Dozvěděli jsme se, že jest
v New Orleansu jistý student p. Erben.
Dopsali jsme mu, on přišel, my najali
světnici jednu v tiskárně, a počali jsme
vydávati „Národní Noviny”. Avšak ne
trvalo to dlouho. Odběratelé posýlali
předplatné redaktoru, ten si to nechával
a my neviděli ani centu. Museli jsme
jej pustit a hledat jiného. Psali jsme
do New Yorku. Dostali jsme Moiavana
p. Mráčka. V brzku ale vypukla občan
ská válka a tu bylo po novinách.
Všichni se rozešli. Jedni na vojnu,
jiní jinam. Já odjel do Milwaukee, Wis.,
kde jsem zřídil hostinec a p. Mráček šel
do Racina v 1862, vzav s sebou písmen
ky, protože mu nemohli zaplatit.
Pak se vydali na cestu do Ruska pp.
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Bárta Letovský a Mráček, a tu přišel
p. Vojta Mašek do Racina. Počala vycházeti „Slavie”, na to přišel p. K. Jo
náš a ten to uvedl vše do pořádku a list
se vydával pravidelně.
V Milwaukee jsme založili zatím pod
půrný spolek Čechoslovana. Jednou jsem
si zajel do Kewaunee po parníku, ale
ten mne zavezl až do Ahnepee, a tu vyjda na břeh, vidím p. Jonáše a p. Svatýho státi spolu. Svatý tu měl krám. Zů
stali jsme tu přes oběd a pak jsme jeli
do Kewaunee,
p. Jonáš na
koni a já pě
šky při něm;
když jsem byl
unaven, vy
střídali jsme
se. V Kewau
nee jsme byli
přes noc u p.
V.Maška,jenž
tu měl hospo
du. Při řeči
pravil, že by
ji prodal, já ji
koupil a když
jsem v Mil
waukee vy
prodal, stěho
val jsem se na
zimu 1864 do
Kewaunee. —
Tu jsem si ná
sledující léto
postavil do
mek, udělal
Jffi. Z.
saloon a za
ním pekařský
a cukrářský krám. To jsem vedl několik
let. Pak jsem pekařství nechal a posta
vil stáje pro ty, kdo přijedou ke mně.
Nahoře jsem měl 12 pokojů, které jsem
ponenáhlu zařizoval. Hnedle jsem míval
plno hostů obchodních.
I zde jsme založili Slovanskou Lípu,
když nás počalo býti více. Postavili jsme
divadelní síň také na dílce, v které jsme
se dobře bavili a za několik let tu byla
i mládež, která založila sokolský spolek,
který síň tu převzal na sebe.
Jsa uvyklý cestování a změnám místa

nedovedl jsem ani teď ještě zůstati dlou
ho v místě. I vyprodal jsem majetnost’
svou v Kewaunee a jel jsem do Dakoty,
kde se byl dříve už usadil můj syn ože
niv se v Jamestownu. V květnu 1883
odebral jsem se tam přes Milwaukee,
St. Paul, Minneapolisa Fargo. V James
townu jsem pobyl měsíc a prohlédl jsem
si krajinu, avšak nelíbilo se mi, neb
máme každý jiné chutě. I umínil jsem
si navštíviti bratra v Oregonu, kdež by
dlel už 12 let. Jelikož severní tichomořská dráha ne
byla ještě ho
tová, musil
jsem zpět
přes St. Paul,
Omahiu a'San
Franc sco. —
Rodinu svou
jsem nechal u
syna v James
townu a vydal
jsem se sám
na cestu. V
St. Paul vy
hledal jsem
známé kraja
ny. Nalezl
jsem nejprve
p. D o n á t a,
jejž jsem znal
z Kewaunee.
Měl saloon a
uvedl mne k
několika ji
ným kraj anům. Potěšil
JBontty.
jsem se a hne
dle jel jsem do
Omahy dále. I zde jsem vyhledal če
ský hostinec, kde jsem se sešel s pří
telem, s nímž jsme se neviděli 22 roky.
Pobavili jsme se dlouho do noci při
pivě. Druhý den jsem jel dále a za
tři dni jsem byl v San Franciscu. První
ho jsem šel vyhledat p. Frant. Korbela.
V písárně jeho nalezl jsem jej čtoucího
noviny. Poznal jsem jej ihned. Vyřizuji
mu pozdravení od Vojty Maška, Karla
Jonáše a starého Pohla. „Vždyť vy jste
sám starý Pohl,” praví a poznal mne
též, ač jsme se neviděli od 1852 v New
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Yorku, celých 31 roků. Tu bylo radosti
a povídání. Musil jsem se zdržeti u ně
ho 10 dní. Navštívil jsem také na po
bídnutí Fr. Korbela pana Douta v Santa
Rosa. Jeli jsme spolu do Ameriky na
jedné lodi a byli jsme spolu v New Yor
ku u Slovanské Lípy. On byl tehdy ale
mladý hoch, a teď už byl po druhé že
natý a měl velké děti. Brzy mne poznal.
Vede se mu dobře.' Barví domy a lepí
papíry s dvouma pomocníky. Zdržel
jsem se tu 8 dní. Pan Korbel přijel sem
pro mne a dovezl mne do ruské osady,
která jest ale opuštěná teď, neb tam byl
samý písek. Byl tam celý statek a pily
na dříví. Pobyl jsem si tu několik dní a
pak jel jsem zpět do San Francisca a po
parníku do Portlandu v Oregonu po ti
chém moři 700 mil daleko. Zde vyhledal
jsem bratra svého, ale nepoznal mne až
dle mé hůlky, kterou znal v Čechách od
r. 1846. Potěšili jsme se spolu jednou
zase. Na zimu pak jsem rodinu svou
nechal přijeti za sebou do Portlandu,
kde jsem vykoupil grocerní krám, ale za
rok jsem toho nechal, neb to nešlo, jak
jsem očekával. Zatím ale synové moji

dostali dobrá místa, jeden do ledárny za
enžinýra a druhý do obchodu za kněhvedoucího. Ten ale, na němž jsem si
nejvíce zakládal, zemřel za dva roky, a
nejmladší dostal po něm místo, kde do
sud jest.

J. Bezílíček (vyobr. na str. 201.) naro

ani pámbu, ani majetek, ani žádosti do
Prahy, ani lékařská komise, ani vysvěd
čení kněze, že jest otec „svátostmi umí
rajících” opatřen a odvedli jej. Matka
pron naříkala velice a neminuly ani tři
dny a ze samého žalu ubohá dokonala.
Otec následoval ji v krátkosti. Po 18
měsících bratra z vojny pustili, ale teprve
pak, když u Solferina dostal první křest
vojenský. Bratr se oženil a já, poněvadž
za kněze mne nechtěli, stal se — zední
kem. Netrvalo to dlouho a také já se
oženil, dostav za manželku hezké a
hodné děvče z chalupy. A tak jsme se
dočkali roku ’69; tehdy u nás v Borovnici každý ten chalupník měl nějakou
tu měřičku pole najatého a každý ihned
jak sklidil žitko, tak to hned trošku seškrábl a hned zasel vodnatku a koupil
si nějaké to prasátko a když se vodnatka zvedla, bylo na podzim co těm štěti
náčům dát a byl z nich na zimu omastek.
Ale ’69. roku přišlo sucho a kdyby byl
Chlenský farář každý den chodil s pro

dil se z rodičů velmi nábožných, v obci
Srub, kraj Chrudimský, r. 1841. Rodiče
vlastnili iójitrový pozemek, ale poněvadž
byla tehdy zlá leta, tak vzdor vší jich ná
božnosti vedlo se v hospodářství bídně.
Dítek bylo celkem 10 a z těch zemřely 2
v útlém ještě mládí a jeden bratr zemřel
když byl již důstojníkem a u let u voj
ska sloužil. Zbylo jich 7, pět sester a
dva bratři. J. Bezdíček byl nejmladším
a poněvadž rodiče byli oba tak nábožní,
chtěli dát nej mladšího na kněžství. Se
šlo z toho však, neboť nebyly „tyto”;
ostatně nechrne našeho osadníka samot
ného vyprávěti: „Nebyly a bez těch
mne za božího sluhu nechtěli a tak jsme
se dočekali já 18, bratr 20 a otec 63 ro
ků a tu nám pambíček nebeský „dal”
toho štěstí nejvíc. Otec s pomocí boží
měl již toho blaha tolik, že nemohl ujít
ani 10 kroků, i těšil se, že postoupí ma
jetek bratrovi a tak snad jej i před vojančinou ochrání. Ale bratra neochránil

Neměl jsem teď co dělati. I zastesklo
se mi po práci a jel jsem do San Fran
cisca. Avšak práci jsem dostal těžkou
na mé stáří a pak jsem těžce nastydnul.
Pozval jsem bratra z Portlandu na ná
vštěvu a pobyli jsme několik dní pohro
madě prohlížením města i kraje a pak
jsme se 12. září rozloučili. On jel domů
do Portlandu a já zase zpět do mého
Wisconsinu. Cestou jsem si dával lepší
pozor na krajinu obdivuhodnou, kudy
tichomořská dráha jede. Oddechl jsem
si, když jsem se dostal do Milwaukee a
zpět do Kewaunee.
Teď jsem ve vyhnanství z vlasti, jak
to jmenuji už 40 roků, ale stále ještě
doufám, že budou Čechové v domo
vě svém pány. Přál bych to té krás
né milé vlasti, a kdybych mohl pomoci,
učinil bych to milerád.
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cesím, třeba až do Borovnice k sv. An
tonínovi, tak přeci jen ne a nepršelo a
tak vodnatka ani nevzešla. Potom na
podzim štětináčům nebylo co dát. Po
měry vůčihledě byly smutnější a proto
jsem si usmyslil, že podíváme se do
Ameriky. Chalupu prodali jsme tcháno
vi za 400 zl. r. č. a 12. února 1870 ujíž
děli jsme z vlasti do Brómu a dne 3.
března na lodi „Victoria” odrazili jsme
od břehů evropských. Z New Yorku
jeli jsme přímo do Cedar Rapids, Iowa.
Tam se nás hned ujal Jan Báta a opatřil
nás vším co člověku nevyhnutelně třeba.
Budiž mu za to česť! Nejen, že po šest
neděl jsme u něho prodlévali, ale při
rozchodu ještě nám i peněžitě pomohl,
jak řídký to důkaz pravé krajanské lás
ky! Konečně jsem se uchytil při zedni
čině, ale podivno první dům, který na
proti „Národní síni” jsme stavěli, za
nedlouho se poroučel, sřítil se. Toho
se žena má tak velice ulekla, že nedala
mně dříve pokoj, až odebrali jsme se
na farmu. Po 11 letech žena pošeptala
mi konečně co’s do ucha a já musel se
pomalu ohlížet po nějaké „residenci”.
Farma o 40 akrech se nám dařila a ved
lo se nám dobře, ačkoliv jsme „po pří
kladu otců svých” se mnoho nemodlili.
Pšeničky bylo dost, vepřového i jiného
též a tak jsme si tu žili až do roku 1878.
Tou právě dobou počalo se vyprávěti o
výhodách stěhování do Nebrasky a také
my jsme se tam posléze odebrali. Pobyl
jsem tam 6 let, avšak r. 1884 mně tam
pambíček seslal nábožného přítele až
z Čech a ten mně tak nábožně „oblaf”, že
nedodržel ani ujednané smlouvy. Prodal
jsem kde co bylo a jel do Dakoty a pak
opět do Rock Valley, Sioux okr., Iowa.
V únoru 1889 odejel jsem v kraje na
druhé straně Ameriky, není prý tam zi
my, ani velkého horka v té krásné Ka
lifornii; nu uvidíme, jak nám bude zde.”
E. Z. Boiltty, (vyobr. nastr. 203.) jed
natel a odhadčí v Cedar Rapids, Iowa,
vypráví ze života a zkušeností svých
následující: „Narodil jsem se v Chocni,
v kraji chrudimském v Čechách r. 1850
a do Ameriky přibyl s rodiči svými r.
1854. Usadili jsme se nejprve v Chica
gu, 111., poněvadž ale začátky, kde 7 dí

tek, byly perné, odstěhovali jsme se dále
na západ, as na 100 mil. Po dvouletém
pobytu na venku — když již do školy
choditi jsem měl, přestěhovali se rodiče
do Iowa, do Jackson okresu a posléze
Linn okresu. Rodiče po úsilovné práci
a snaze koupili farmu. Tehdy bylo mně
již 12 let, proběhna školu obecnou pokud
se dalo. Takto doma neměl jsem však
stání i pracoval, kdykoliv se příležitost
naskytla. Spůsobem tím ustřádal jsem
si na zpáteční cestu do Illinois, kdež
pak na farmách jsem pracoval a se lo
potil. Nastřádav as $150, chtěl jsem se
opět k rodičům podívati. V Chicagu
však před samým odjezdem vlaku byl
bych se málem stal obětí lupiče, jenž
bambitkou mi vyhrožuje, o peníze okrásti mne chtěl. Šťastně jsem se mu však
vyprostil a na nádraží utekl. Chlap
několikráte po mně střelil, ale bezvý
sledně, na povyk mnou a ranami spůsobený pak zavčas se uklidil. O jednu
zkušenost z Chicaga bohatší ubíral jsem
se posléze do Iowa City, kdež zažil
jsem najmně příjemné chvíle v kruhu
obč. Letovského, upřímného našince,
jenž slovy nelíčenými dovedl člověka
povzbuditi k platné a užitečné práci.
Po té ubíral jsem se pěšky k rodičům
bydlevším za Iova City, nepoznali mne,
patrně práce a doba hodně mne změnily.
Zařídil jsem si s bratrem Josefem obchod
kořenářský, ten posléze jsem mu zcela
přenechal a přijal jednatelnu spojenou
s obchodem odhadčího. Ač bylo mi
teprvé 19 let odbor ten se mi zalíbil i
odebral jsem se do Denver, Col., abych
nabyl v něm lepších zkušeností. Průbě
hem poměrně kratičké doby zasvětil
jsem se v obchod co nejlépe a obohacen
mnohou zkušeností vrátil jsem se domů
— a hle zde jsem i uvázl. Let přibývalo
— oženil jsem se s Marií Čihákovou a
teď začalo teprv to samostatné hospo
dářství na farmě. Po pobytu v Linn
okresu, odebrali jsme se as na pět mil
jihozápadně od Cedar Rapids, Ia. Roku
1883, když měli jsme již úrodu doma,
navštívil nás zhoubný požár. Byla noc
— dítko zaplakalo, probudíme se a hle
celý náš příbytek halil se v rozkácené
plameny — sotva holé životy jsme za-
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chránili. Oknem musil jsem vyskočiti
a manželce i dítku cestou tou ven po
moci. Bylo as 25 pod nulou a tak děsná
ona noc, zničivší nám vše co jsme byli
měli, zůstane nám vždy v paměti. Sta
vení v ceně $2,900, stodola $600 a sýpka
obilní naplněná —vše rázem zničeno —
byli jsme bez přístřeší a odkázáni na
soucit krajanů, sousedů; posléze obdrželi
jsme pojištění as $1,900. Poznenáhlu
jsme se z rány této vzpamatovali a pomohše si opět k pěkné farmě úsilovnou |

prací a námahou jakož i vlastním přiči
něním dobyli jsme sobě opět dávné spo
kojenosti a movitosti. Jsem jednatelem
několika pozemkových společností a tě
še se přízni svých krajanů, prodávám
majetky nejen po státě našem, ale i v
Minnesotě, Nebrasce, Dakotě a Kansasu
a pracuji i v odboru dražebním, jakož
po čtyry leta též co smírčí soudce. Nyní
vlastním farmu o 160 akrech v ceně
$9,000 a mohu s uspokojením pohlížeti
k výsledku práce své.”

veřejných pozemků.·^
Veřejné pozemky Spoj. Států, které dosnil
nejsou zabrány a jsou otevřeny ku osazování
leží v třiadvaceti státech a čtyřech územích.
Všude, vyjma státy Ohio, Indiánu, Illinois,
Indiánské území a Alasku, zařízeny jsou po
zemkové úřadovny za vedení úřadníka, ja
kožto registrátora, čili zápisce pozemkové
úřadovny, kde chovají se veškeré zprávy o
vyměřených pozemkách a vedou se všechny
žádosti, týkající se pozemků v každém okres
ku a otázky zodpovídají.
Veřejné pozemky
jsou rozděleny na dvě velké třídy. Jedna
třída má ustanovenou cenu nejmenší (zná
mou co minimum) a sice dollar a čtvrt
za akr, kdežto ve druhé čítá se za jednotlivý
akr dva dollary a půl; tato druhá třída po
zůstává ze střídavých sekcí, zachovaných
Spojenými Státy při pozemkových darech
železnicím a pod. Title na ony pozemky lze
nabýti soukromným zabráním neb usazením
se dle zákonů, týkajících se domovin, práva
předkupního a vzdělávání lesů; aneb v ně
které třídě získati lze jich za hotové, což
týká se pozemků, jichž lze nabýti soukro
mým prodejem, aneb které nebyly uchová
ny žádným zákonem. Takové kusy pozemků
prodávají se na žádost podanou pozemkové
mu registrátoru, který vydá stvrzení koupě,
kdežto přijímatel peněz vydá poukázku na
zaplacené peníze, vystaví patent, neb úplný
title, pakli celý postup jednání shledán jest
správným od komisaře hlavní pozemkové úřa
dovny ve Washingtonu. — Usazování se pod
pozemkovými warranty, vydávanými nejvíce
dle ustanovení kongresu za služby vojenské,
po většině odpadá za příčinou vyčerpání již
podobných warrantů, ježto v poslední válce
nebyly opatřovány za služby ony pozemkové
warranty co vojenské dary. Usazování se

dle práva předkupního obmezeno pouze na
hlavy rodinné neb občany přes jedenadvacet
roků, kteří mohou se usadit na kterékoli
čtvrti sekce (160 akrech) a jsou oprávněni
11a prvé nároky ku vlastnictví ve shodě
s jistými pravidly.
Zákony domovinářské opravňují ku stu a
šedesáti akrům pozemků v ceně jednoho
dollaru a 25 centů aneb 80 akrům pozemků
za 2 dollary a 50 centů, kteréhokoliv občana
neb žadatele za občanské právo více než 21
roků starého, který skutečně se usídlí a chce
vzdělávat! pozemek.
Privilej tato vztahuje
se pouze na vyměřené pozemky a title zdo
konalen a stvrzen jest vydáním patentu po
šesti letech skutečného usazení. Jediné vy
dání se zabráním “homesteadu” jsou pouze
poplatky a služba různící se od $7 nejméně,
$34 nejvíce, za «celou zabranou krajinu, což
vztahuje se na velikost, cenu a místo zánosu.
Jiný velký druh svobodného osazování
veřejných pozemků, jest onen zajištěný zá
kony o vzdělávání lesů z let 1873—78. Záko
ny ty byly utvořeny za tou příčinou, by
vzrůst lesních stromů na veřejných pozem
kách sesílil. Zákony ty oprávňují každého
osadníka, který pěstoval stromy aspoň na
pěti akrech po dva roky, ku domovině osm
desáti akrů a pěstoval-li stromy 11a 16 akrech,
ku domovině stošedesáti akrů. V případě
vzdělávání lesa rozšiřuje se zákon o obme
zování domovin; za každých 40 akrů, 11a nichž
během desíti roků pěstován byl les, budiž
darována jedna čtvrt sekce o stošedesáti
akrech; čtvrtiny sekcí těchto nemusí ležeti
tak, by se stýkaly. Poplatky a služba při za
brání krajiny ku vzdělávání lesa různí se od
$13 do 18 dollarů.
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Následující jest úplný seznam pozemko
vých úřadoven ve Spojených Státech:
Alabama: V Huntsville a Montgomery.
Arkansas: V Little Rock, Camden, Harri
son a Dardanelle.
Území Arizona: V Prescott a Tuscon.

Californie: V San Franciscu, Marrysville,
Humbold, Stockton, Visalia, Sacramento,
Los Angeles, Shasta, Susanville a Indepen
dence.
Colorado: V Denver City, Leadville, Cen
tral City, Pueblo, Del Norte, Lamar, Du
rango,
Gunnison. Glenwood Springs a
Montrose.
8. aj. Dakota: V Mitchell, Watertown,
Fargo, Yanktown, Bismarck, Deadwood,
Grand Fargo, Aberdeen, Huron a Devil’s
Lake.
Florida: V Gainesville.
Území Idaho: V Boisé City, Lewiston,
Blackfoot, Hailey a Coeur ďAléne.
Iowa: V Des Moines.
Kansas: V Topeka, Salina, Independence,
Wichita, Kirwin, Concordia, Larned, WaKeeny, Oberlin a Garden City.

Louisiana: V New Orleans a Natchitoches.
Michigan: V Grayling a Marquette.
Minnesota: V Taylor’s Falls, St. Cloud,
Duluth, Fergus Falls, Worthington, Crook
ston, Benson, Tracy a Redwood Falls.
Mississippi: V Jackson.
Missouri: V Boonville, Ironton a Spring
field.
Montana: V Helena, Bozeman a Miles
City.
Nebraska: V Lincoln, Sidney, Chadron,
Grand Island, North Platte, Bloomington,
Neligh, Valentine, McCook a O’Neil.
Nevada: V Carson City a Eureka.
Území Novo-Mexické: V Santa Fé a Las

Cruces.

Oregon: V Oregon City, Roseburg, La
Grande, Lake View, The Dalles a Drewsey.
Území Utah: V Salt Lake City.
Washington: V Seattle, Vancouver, Walla
Walla, Spokane Falls a Yalkima.
Wisconsin: V Menasha, Falls of St. Croix,
Wausau, La Crosse, Ashland a Eail Claire.
Území Wyoming: V Cheyenne, Evanston a
Buffallo.
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^•ČESKÉ ŠKOLY V AMERICE.-^FISS

ľF\ E. ZDRVBEZ:.

Nejsou zbytečné nám české školy zde
v Americe, jak si někteří mylně dokázati
přejí. Anobrž velice užitečnými jsou
pro naše děti, pro jich vzdělání vědecké
i mravní. Arci spočívá užitečnost jejich
v jich moudrém zařízení a vedení.
Neníť moudré poukazovati na to, že
za 50 neb 100 let snad nebude v Ame
rice nikdo více česky mluviti arozuměti.
Možno, že nebude; ale dvakráte možno,
že bude, neb ani za 50, ani za 100 roků
nezdá se, že přestanou se Čechové stěhovati do Ameriky a ti budou přinášeti
s sebou řeč českou, budou se zde po če
sku chtíti domlouvati, a vynaleznou si
místo i osoby, kde jim bude rozuměno,
aby se tu usazovali, obchody své vedli,
bavili a těšili se v nové vlasti zvolené.
Než nepočítejme daleko do předu, až do
třetího a čtvrtého pokolení po nás, nýbrž
počítejme jen na dobu pokolení nejbližgího; kdy budou žiti naše děti dospělé a

jejich děti. Kdyby někomu zdálo se
býti sebe jistějším, že řeč česká po 50
letech v Americe vyhyne, přece nemůže
nikdo moudrý souditi, že by řeč česká
zde vyhynula za 25 a 30 roků od nyněj
ška, a že by bylo zbytečné tedy našim
dětem ji vštěpovati a v nich ji pěstovati.
Nedá se nijak dovoditi, že by naše děti
řeči české neměly potřebu, až dorostou.
Ať jsou řemeslníci, dělníci, rolníci, ob
chodníci neb učenci v některém povolání
budou moci více užitečnými se státi,
když českou řeč budou znáti, nežli bez
ní. Jejich výživa bude moci býti vyhle
dávána pohodlněji v každém povolání
s řečí ťou vedle anglické, nežli pouze
s anglickou. Obchody budou moci vésti
rozsáhlejší a výhodnější, když budou
moci prodávati těm a jednati s těmi,
kdož budou mluviti jen česky a tako
vých bude ještě všude ne-li více, nežli
dnes, aspoň tolik. Ti upřímní k národ
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nosti své jimi zůstanou i tehdy, až se an
glicky dobře naučí, a za ty, kteří národ
nosti naší se odrodí během 25—30 roků,
zanedbavše řeč českou, přibude jich no
vých z vlasti nejméně tolik. Jedná tedy
každý otec a každá matka moudře, když
přidržuje dítky své k dokonalému vzdě
lání se dítek svých v české řeči vedle
anglické, neb zajišťují jim lepší úspěch
v každém povolání životním pro celou
jejich budoucnost’.
Ale i ku dokonalejšímu stupni mrav
nosti vedou se dítky českých rodičů,
pakli vzdělávají se v řeči mateřské vedle
domácí anglické.
Vždyť budou své
rodiče více ctíti, jich si vážiti a budou
k nim spíše lnouti, nežli když by byly
vychovávané pouze po anglicku mluvíce
a musely se pak od mládí, jak to už lze
pozorovati na mnoze, styděti za své
rodiče, že se nenaučili ani tolik, aby
s nimi dobře mluviti mohli. Dítě vycho
vané pouze v jazyku, jehož rodiče ne
jsou dokonale mocni, brzo povznáší se
nad ně, považuje je za hloupější sebe,
přestává je ctíti, poslouchati a vděčným
býti k nim, a stáří rodičů takových jistě
není závidění hodné při dětech takto
nezvedených. Smutné příklady, ač jed
notlivě jen dosud se vyskytují, jsou už
teď nám výstrahou vážnou.
K umravnění dětí našich také napo
může nemálo, když znajíce česky čisti,
budou moci seznámiti se s dějinami če
ských svých předků, s jejich cnosťmi i
chybami, zkušenostmi a utrpeními, oběť
mi a boji. A národ český má dějiny
bohaté na příklady vzdělávací a poučné.
K tomu všemu mají české školy v
Americe býti nápomocny, a proto stojí
za to, abychom jich lehkovážně a netečně
nezanedbávali, ale snažili se opravdově
co nejvíce pro ně obětovati a dítky své
do nich posýlati. Stonásobný užitek
ponese jednou každé símě, které se
v útlá srdce českých dítek zaseje ve
škole české.
Jak ale zařizovati školy české a vésti
je, aby byly užitečnými, aniž by byly na
překážku vzdělání dítek našich ve ško
lách národních, amerických?
Ktomu, čeho jest nevyhnutelně zapo
třebí pro české dítky není třeba velikého

nákladu a obětí, aby se mohl snad ně
kdo, kde sebe menší česká osada jest,
vymlouvati, že jest jich na školu příliš
málo, a že jsou slabí. Kde jest dítě jed
notlivé, není arci pomoci jiné, nežli že
se musí rodiče přičiniti, aby je čtení če
skému a psaní naučili. Když mu vštípí
počátky a přidrží je ku čtení, i vedou ku
psaní, naučí se tomu poznenáhlu s jejich
pomocí i bez školy. Může se pak zdokonalovati ponenáhlu čtením časopisů
a dopisováním do nich, kde se mu jeho
dopisy opraví a on nechav si opis dopi
su svého doma, může nalézti, kde chybil
asi. Kde pak dítek jest více poblízku,
neb v městě pohromadě, i kdyby jich
jen deset bylo, lze lacino školu poříditi.
Obstará se místnost’ pro vyučování so
botní a nedělní a to postačí. Není třeba
každý den míti českou školu. Lépe jest
když se nechá dítě choditi pět dní do
školy anglické veřejné, a v sobotu jen a
v neděli do výhradně české školy, kde
se vyučuje českému čtení a psaní, če
ským dějinám, a českému zpěvu. Když
jest místnost, může jeden z těch desíti
otců neb jedna z matek, které by byli
nej schopnější, zastati místo učitele a
když by se vyučujícímu dostalo za rok
nějakého uznání neb odměny, nebude to
nikdo ani cítiti. A kde je obec větší,
nalezne se všude poněkud vzdělaný mla
dík, který by za malou náhradu vzal na
sebe úkol vyučovati v sobotu, aneb když
by nemohl, aspoň v neděli. Už to uč^ní
jednou za týden pomůže velice, a za rok
děti učiní znamenitý pokrok. A tak dítě
pokračuje pravidelně ve veřejné škole;
nejsouc vyrušováno ničím, a jednou neb
dvakráte za týden ve škole české, což
mu také nepřijde za obtíž, a může býti
z něho vždy lepší, vzdělanější, upřím
nější a užitečnější občan, nežli bez té
české pomůcky školní.
Kdo pak se má o takové školy nejvíce
starati. První povinností postarati se o
školu podobnou lacinou a výtečnou jest
českých národních spolků, zvláště ale
řádů podpůrných a pak Sokolů. Spolky
tyto musí nevyhnutelně pečovati o to,
a má to patřiti k nejpřednějším jich úče
lům, aby si zajistily co nejdelšího trvání.
Jest přirozeno, že když by opatrní a
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moudří Členové poznávali, že spolek
nemá žádnou budoucnost’, budou od
něho odpadávati a noví se nebudou přidávati. Bylo by po takovém spolku
hnedle, a jeho užitečnost by se vyčerpala
velmi rychle. Když ale spolek sám se
přičiní o to, aby děti svých členů a vše
chny jiné české děti pomohl vzdělati
v české řeči, aby se děti za ni a za své
krajany nestyděly, ale hlásily se k nim,
vždy, i když dorostou, a mohly pak přistoupiti ku spolkům těm za svými otci a
přáteli, tu zajistí si spolek budoucnost’.
Ta mládež česky odchovaná jest nadějí
spolku takového každého, a nic lepšího
nemůže spolek podobný učiniti, nežli
založiti si semeniště svého budoucího
členstva, aby si ze své školky dospělé
mladé stromky mohl přesazovati v bla
hodárnou zahradu působení svého. Tedy
hlavně na řádech Č. S. P. S. a Č. S. P. O.
spočívá ta povinnosť zakládati školy
české a udržovati je, třeba nějaké obětě
to vyžadovalo. Skutečně kde máme
řády tyto založené, zakládají se české
školy aspoň nedělní a sobotní, a zkvétají
zdárně. Jen abychom jich měli více. So
kolové, ač jest jich menší počet, přece ze
sil svých školství podporují a dobře činí.
Sice máme také při českých kostelních
obcích školy církevnické, sektářské, ale
ty nevyhovují účelu národnosti, poně
vadž si staví účel jiný na první místo,
účel náboženský. Ze škol těch vycho
vávají se kovaní věřící, poslušné ovečky
kněží, dobří přispívatelé na kostel, kně
ze a jejich potřeby, ale pro národnost to
málo vydá, když náboženství nepovažuje
ani tuto zemi za pravou vlasť naši, ani
život na zemi za dosti cenný, aby se pron

co učinilo a hledá vlast nad světem a
pravý život až po smrti. Jeptišky ve
školách těch vyučující nemají pro samé
růžence, krucifiksy, obrázky, modlení a
náboženské cvičení ani času na učení
dětí něčemu užitečnému.
Když prý
se jen dítě naučí dobře modliti, ostatní
vše mu bude prý přidáno. Tak učí a dle
toho se řídí.
Poslední dobou s politováním musíme
pozorovati, že se nám tolik dospívající
mládeže přidává ku spolkům a řádům
jinonárodním, od Amerikánů, Němců
neb Israelitů založeným. Nemůžeme
říci, že by řády ty byly jim na škodu
přímo, a že by v nich bylo něco nedo
brého, ale prvně by měl každý Čech
náležeti ku spolkům své národnosti, a
pak, když jest mu to málo, teprv k jiným
se přidávati. Avšak my máme spolků
svých dosti, a kdo po spolkovém životě
touží, má příležitosti hojně. Ony cizí
řády, třeba povolily užívati české řeči
ve schůzích Čechův, přece nemohou
podporovati národnost naši jinako, jak
české spolky činí, a o Čecha, který uto
ne v cizích řadách, jest v táboře našem
méně. Jest ho škoda.
Vždyť on by tak mnohý mladík český
přidal se k českému řádu neb spolku,
ale on neumí dobře česky čisti, aneb se
aspoň za to stydí, a neumí česky psáti,
tak že by v českém spolku nikdy ne
mohl se nechati zvoliti za tajemníka,
účetníka neb předsedu. A to jej zráží.
Tu se jeví ono zanedbání dítěte v českém
vychování.
Napravme, kde možno, a pokračujme
v oblažování se na vzájem i zvelebování
pokolení následujícího nás.

ZΑ PÍSNÍ
■y^IL jednou jinoch ve světě,
ten čarovné pěl písně,
g kde vznes’ on hlasu ku zpěvu,
? tam míjel žal a tísně.

On bloudil světem sám a sám,
pěl'tam, kde třeba bylo,
však nevděčně se lidstvo mu
za lásku odměnilo.

Od chýše chudé zahnán byl
v palác lesklý a zlatý,
kde zářilo vše přepychem,
kde dlel však osud klatý.

Pěť měl, by opět vykouzlil
na lících nádech vábný,
jejž léta dlouhá zastřela
a zahnal osud zrádný.

Tam pěti písně bylo mu
by nový život vzbudil,
ve vnitru paní milostné,
již žal a smutek trudil.

Pěť měl, by ukryl vzpomínky
tak neblahé, však slastné,
by setřel slze kanoucí
a zjasnil čílko krásné.

*) Píseň tato jest poslední, kterou byl napsal Jos. Dinebier před svojí smrtí.
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Tak veleno, on uposlech’,
před paní šíji sklonil
a písní svoji hojící,
ve nitro balsám ronil.

A ručka krásná, bělostná,
po kadeřích mu spěla
a ret pronášel prosbu svou,
by píseň dále zněla.

On citem mocným přemožen
ji v ladné sdělil písni,
ká slastná moc jej oblétá,
co nitro jeho tísní.

Pěl písně plné lahody,
pěl písně pěvec mladý,
jichž zvuky paní zachvěly,
ty zvuky plné lady.

On přeblažen jsa milostí,
pěl píseň svoji dále
a život byl by nezměnil
za život ani kráie.

Však žel, že pěť mu bylo tak,
cíl nedostíh’ svůj více,
a jako krásných růží květ,
tak zvadly jeho líce.

Bol prchal jako temná noc,
po níž nadešlo světlo,
na rtech se úsměv objevil,
na lících ruží zkvétlo.

Vzhled, úsměv byl mu odměnou,
stisk drahocenným darem,
a nitro jindy pokojné,
mu vzplálo mocným žárem.

Jak vše ve světě umlká,
též zmlkla pěvce píseň
a nepoznaná zrodila
se v srdci jeho tíseň.

To oko dříve zkalené
se skvělo krásnou září,
jež spočinulo milostně
na jinochově tváři.

To žárem život ničícím,
v němž míru více není,
jenž žádá lásky vábící,
jenž žádá ukojení.

A smutno bylo, smutno mu,
on ztratil co byl našel,
neb s písní jeho kouzelnou
i lásky pel mu zašel.

Byl zašel, jak ta milostná
zář hvězdy jeho žiti,
a smutno bylo, smutno pak,
mu ve světě tom dlíti.

V kraj zašel dálný, daleký,
by hledal pokoj sobě,
až sladce jemu pokynul
ve klidném, tichém hrobě.

j. d.

-^-Síň Č. S. P. S. v Nové Praze,
(New Prague.)

Všade, kde usadilo se více českých rodin
pohromadě, činí tyto pro budoucnost svoji
jakýsi střed, kde mohly by se častěji vídati
a se scházeti, krásný to důkaz vyvinutého
smyslu pro život rodinný a ustálený. Čech
k Čechu lne a třebas někdy jsme se pohašteřili, přec jen toužíme dlíti v českém kruhu a
že pravdu dím, to dokáže mi sta a sta če
ských rodin, rozptýlených po širé americké
Unii.

Za dlouhá leta mého pobytu v Americe a
při příznivé příležitosti častým cestováním
seznal jsem dobře společenský i spolkový
život nás Čechů amerických a tudíž dovoluji
si začíti s popisováním jak ze života jedno
tlivců, tak i z působnosti spolkové.
Tentokráte chci poukázati na výsledek
vytrvalé snahy malého, ale obětavého hlou
čku našich krajanů, kteří se sebezapřením
provedli krásnou myšlénku zbudování čes
kého útulku v skutek, kterýž jim bude trva
lým pomníkem a oni budou v budoucnosti
vzpomínáni co věrní synové národa našeho,
kteří ač sami by byli potřebovali snad po
moci jiných, obětovali se zdarma ve prospěch
lidu Českého.
V Nové Praze, Minu., v tomto českém
městě na dalekém americkém západu brzo
po založení města začal se vyvíjeti i život
spolkový, zakládány tu spolky podpůrné,
vzdělávací a zábavné, mezi nimiž dnes

prvního místa zaujímá Řád „Čechoslovan”
Česko Slov. Pod. Spolků. Řád tento sestává
z členů pokroku a vzdělání dbalých, kteří
hledí nejen hmotně vypomáhati, ale starají
se i o duševní vývin svého členstva a svých
krajanů vůbec; aby mohli tomuto účeli vyhověti, k tomu chyběla jim místnost, kam
mohli by po vzdělání i ušlechtilé zábavě
toužící obecenstvo zváti.

Po delší dobu pomýšleno na stavbu svého
vlastního stánku, což by se arciť dalo při
známé obětavosti členstva, lehko provésti;
ale zde bylo zapotřebí postaviti místnost
větší, aby vyhovovala cítěné potřebě vzrů
stajícího městečka, jež byla by mu spolčo
vacím střediskem. Taková stavba vyžadovala
ale většího nákladu, než mohl řád učiniti,
nemaje v pokladně tolik peněz,však myšlenka
stavění síně byla již příliš zaujala mysle
horlivých členů a tito odhodlali se přinésti
tolik obětí, co bude třeba. Řád svolal mimo
řádnou schůzi na den 20. září 1886 v níž mělo
se porokovati o zamýšlené stavbě; členové
dostavili se a nadšenější členové vyložili
přítomným, jaký prospěch vzešel by Čechům

novo-pražským i vůkolním, kdyby sin taká
se postavila a horlivý člen T. F. Vafíásek
vystoupil s určitým návrhem by budova
postavila se taková, která by vyhověla jich
potřebám. Návrh šťastně prošel a hned
zvolen výbor, který měl vše provésti; ve
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vrženou sííi byl vypočten na 2900 dollarů, ale
výboru stavebním byli J. Prosek, H. Breuer,
tato budova stála přes pět tisíc doll. ačkoliv
Jos. Samec, F. J. Jelínek, Fr. Mikyska st.,
a T. F. Vanásek. Fr. Mikyska starší zvolen
bylo ještě velmi mnoho zdarma pracováno a
mnoho věnováno obětavými členy.
co dozorce nad prací. F. T. Vanásek měl
Rozdělení místností a jich zařízení jest
opatřiti plán a zároveň přinésti rozpočty,
V přízemí nalézá se
mnoho-li by stál materiál na silí v rozměru prakticky zavedeno.
40x80 st. o jednom patře, což tento do pří
místnost pro menší zábavy a používá se jí
ští schůze opatřil; v první schůzi ujednáno též co nálevny při velkých zábavách odbýby spodek síně byl z kamene a cihel a vrch , váných v síni hořejší.
stavby ze dřeva, avšak v druhé schůzi na
Za místností hostinskou jest sborovna,
návrh některých členů změněno usnešení
v níž řád a druhé spolky své schůze odbý
vají, za touto pak jest tělocvična 22x40 st.
v ten smysl, aby sííi stavěna byla celá z ci
hel; ač někteří spatřovali v tom chybu, přec
se zvláštím vchodem.
změněný návrh prošel a přikročeno ku stavHořejší místnost jest pro zábavy: k této

Síň. (5. S. ľ. S. v Nové Praze, Minn.

bě. Zednickou práci převzal Tomáš Žák, te

sařskou Jos. Samec, členové pak druzí vypo
máhali co mohli nejvíce.
Stavební pozemek zakoupen v ceně $250.00
na rohu ulic první a Simner. Ještě koncem
měsíce září začaly se kopati základy a M.
Krajník odvezl první náklad země; dne 9.
října položen již základní kámen, což dělo
se s malou řádovou slavností a pak se s pra
cí rychle pokračovalo a ještě v podzim do
hotoveno první patro.
Po přestálé zimě
stavěno pak dále a na sklonku roku 1887 sin
dostavěna a slavnostní otevření se odbývalo
2. ledna 1888. Slavnosti té se súčastnily vše
chny vůkolní spolky. Náklad na prvně na

vede z venku široké schodiště; na pravé
straně jest šatna a úřadovna výboru, vedle
pak vedou schody va galerii; na levé straně
dámská toiletní místnost, v níž nalézá se též
řádová knihovna. Nad těmito místnostmi
jest rozsáhlá galerie. Taneční dvorana spo
jená je s jevištěm, dvorana sama o sobě má

velikost 40x50 st. a dvaadvacet stop vyso
ká. Jeviště i se zákulisím jest 18x40 stop.
Úpravu jeviště provedla jedna firma z Chica
ga. Opona jest kopie premie ze ,,Zlaté Pra
hy” s nápisem:
„Země česká domov můj”.
Na mořském břehu jest totiž český poutník
v spánku a sní o staroslavném Vyšehradě,
kterýž se mu ve snu objevuje.
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Mohutný lustr s mnoha světly zavěšen
jest při stropě u prostřed síně. Krytba síně
jest dřevěná a plechová; z jejího středu vy
stupuje ventilační věž, s níž vlaje americký
prapor. Budova celá činí příjemný vzhled a
jest okrasou Nové Prahy.
Občas sehrají
v této síni divadelní představení, jež pořádá
ochotnický spolek, který nese jméno „Novopražský ochotník”.

Správu síně vedou zvolení k tomu důvěr
níci a sice: Fr. Mikyska st., F. S. Vafíásek
a Jan Prosek. Divadlo řídí T. Fr. Vafíásek.
Dosud lpí malý dluh na síni, který ale
výbor splácí z nájemného, jež mu zde usaze

né spolky vyplácí a výbor těší se, že za krát
ký čas bude budova ta dluhu úplně prostá.
Sin ta jest nyní střediskem následujících
spolků: Řád „Čeclioslovan” čís. 30 — Věnceslava Lužická J. Č. D. čís. 36 — „Ochot

ník” a Těl. Jed. Sokol.
Časem hrávají zde též anglické společno
sti svá divadla. Řády Č. S. P. S. státu Min

nesota odbývaly zde na podzim v roce ’88
svůj výroční sjezd.
Doufejme, že budova ta zachována bude
ku cti českého jména a že v ní usnášeti se
budou krajané naši k cílům šlechetným a
vlasteneckým, že z ní šířiti se bude osvěta
a cit lidskosti.

A. V.

Úřadníci 50. kongreóu od 4. března 1887 do 4. března 1889·
Přední úřadníci senátní.

Předseda senátu: p. t. John J. Ingalls.
Kaplan: Rev. John G. Butler.
Tajemník senátu: Anson G. McCook.
Vrchní písař: Chas. W. Johnson.
Přední výk. písař: James R. Young.

Přední zákonod. písař: H. H. Gilfry
Strážce: William T. Canaday.
Pošmistr: W. H. Bigelow.
Sup. opisování: John S. Hickot.
Sup. pokoje na listiny: Amzi Smith

Úřadní zpravodajové jednání.

D. F. Murphy. — Výpomocní: Theo. F. Shuev, E. V. Murphy,
Henry J. Gensler, D. B. Lloyd.
Přední úřadníci domu sněm.

Mluvčí: John G. Carlisle, z Kentucky.
Kaplan: Rev. W. H. Milburn.
Písař domu: John B. Clark, ml.
Vrchní písař: Thomas O. Towles.
Denní písař: John C. Robertson.
Strážce sněmovní: John P. Leedom.

Poštmistr: Lycurgus Dalton.
Vrátný: Alden B. Hurt.
Sup. pokoje ku opisovánílistin: J.Healy
Sup. vyšší listárny: John A. Hannay.
Sup. písařovy listárny: J. H. Scales.
Knihovník: William Butler.

Úřadní zpravodajové debat.

John J. McElhone, vrchník; Andrew Devine, John H. White,
David Wolf Brown, J. K. Edwards.
Úřadníci kongresu.

Knihovník kongresu: Ainsworth R. Spofford.
Veřejný tiskař: Francis W. Palmer.

ISTej-vyšši

sovlgL

Spojexisrclx Stá/tvu

Soud tento odbývá své.roční zasedání ve Washingtonu počínaje druhým pondělím v říjnu.

1

Soudce nejv. Melville W. Fuller
Soudce Samuel F. Miller
Stephen F. Field
>9
Josef F. Bradley
99
John M. Harlan
99
Horace
Gray
99
Samuel
Blatchford
9 9
Lucius R. C. Lamar
9 9
Písař nejv. soudu J. H. McKeruey
Maršál: John M. Wright
iZpravodaj· J. C. Bancroft David

Stát, odkud ustanoven.

Illinois
Iowa
Kalifornie
New Jersey
Kentucky
Massachusetts
New York
Mississippi
Z okr. Columbia
Kentucky
New York

Kdy splnomocnen.

20.
16.
10.
21.
29.
20.
23.
17.

července 1888
července 1862
března 1863
března 1870
listopadu 1877
prosince 1881 ·
března 1882
ledna 1888
1880
4. ledna 1888
1883

Služné

$10.500
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
6.000
3.000
5.700
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Přistěhovalectví do Spoj. Států, 1820-1887.
Sestaveno dle zpráv úřadovny statistické pokladničního odboru.

Před rokem 1820 nebylo vedeno úradní sčítání přistěhovalectva. Zákonem kongresním ze dne 2. března 1819 bylo však žádáno na výběrčích cla, by vedli zápisy a tyto pak
každého čtvrt roku vraceli do pokladničního odboru, o všech cestujících, přibyvších z ci
zích přístavů do vztažných na ně okresků a zprávy tyto pak čas od času uveřejňované
odborem pokladničním poskytují prameny k poučení se o postupu přistěhovalectví.
Úhrnný počet cizorodých cestujících přibyvších do přístavů Spoj. Států od roku 1820 do
1887 jest podán níže. Před rokem 1856 ukazují číslice celý počet přibyvších cizinců, však
uzavíraje od roku 1856 do 1887 počet přistěhovalců pouze, to jest cizích cestujících usadiv
ších se ve Spoj. Státech.
Odhadlo se, že celý počet cizinců přišlých do Spojených Států od r. 1789 do 1820 byl
asi 250.000.
Rok

Přistěhovalci

Rok

Přistěhovalci

Rok

Přistěhovalci

Přistěhovalci

Rok

1820.... ................. 8,385 1838.... ............... 38,904 1856.. .. ............. 195,857 1873______ ___ 459,803
1821.... _______ 9,127 1839.... ............. 68,069 •1857.... ............ .246,945 1874............. ....313,339
1822.--. _______ 6,911 1846.... ............. 84,066 1858.... ..............119,501 1875............. ... 327,498
1823.... ................. 6,354 1841.... ______ 86,289 1859.... .............118,616 1876............. ....169,986
1824.... ............... 7,912 1842.... .............. 104,565 1860.. .. ............. 150,237 1877............. ....141,857
1825.... ................10,199 1843--.- ............. 52,496 1861.... ..........
89,724 1878______ ....138,469
1826.... ................10,837 1844.... ............. 78,615 1862.... ............. 89,007 1879............. ....177.829
1827.... ................ 18,875 1845.... .......... ..114,371 1863.... .......... ..174,524 1880............ ____ 457,257
1828.... ................27,382 1846.... .............. 154,416 1864.. - ............. 193,195 1881. ........ ....669,431
1829.-.- ............... 22,520 1847.... ..............234,968 1865.... ............247,453 1882............ ....788,992
1830.... ................23,322 1848...._______226,527 1866.... ..............167,757 1883.......... ....603,320
1831.... ................22,633 1849.... .......... ..297,024 Úřadní rok končící 30. červ. 1884............ ....518,592
1832..-- ................60,482 1850..... ............. 369,980 1867___ ............. 298,967 1885______ ....395,346
1833.... ................ 58,640 1851................... 379,466 1868... . ............. 282,189 1886............ ....334,203
1834.... ................ 65,365 1852.... ..............371,603 1869.... .............. 352,768 1887............. ....490,109
Úhrnem .13.938,766
1835.... ............... 45,374 1853.... ............. 368,645 1870.... ............. 387,203
1871....
______
321,350
1836.___ ............... 76,242 1854.... ............. 427,833
404,806
1837.... ............... 79,340 1855............... ..200,877 1872....

Přistěhovalectví do Spoj. Států ze zemí během 67 let, uzavíraje od r. 1820 do 1886.
VELKÁ BRITANIE.
Anglie....................... 1.358,406
Irsko........................... 3.242,919

Škotsko.................. .
Wales........ .................
Velká Britanie, bez
podrobného udá
ní.............................

267,357
27,020

793,267

Úhrnem z Britických ostrovů 5.688,969

Rakousko-Uhersko 278,4
Belgicko_____
34,014
Dánsko..........
109,586
Francie....................- 344,884
N ěmecko...... ............ 4.140,941
Itálie................... 227,194
Nizozemí..........
80,820
Rusko a Polsko ... 184,305
Španěly a Portuv galy.................
41,233
Švédsko a Norvéž-

sko..........................
Švýcary....................

721,926
146,022

Všecky ostatní ze
mě...........................

6,817

Úhrnem.
Evropa...............

112.004,203

Asie...........................
Afrika....................

291,015

1,109

Britická Amerika 1.047,080
Všecky ostatní americké země..

115,039

Pacifické ostrovy.

17,167

Všechny ostatní.

225,316

Úhrnem z Ev
ropy........... .

Zdraví a krása zubů a úst.

12.004,203

Velký úhrn. ...13.700,929

Návod, jak lze zuby zdravé až do stáří za
chovati a jak se chovati mánie v nemocích zubů a úst; s dodatkem o vyplňován
a zasazování zubů. Pro lid vzdělal Eduard Vraný. Cena 15c.

— 214 —
Čínské přistěhovalectví do Spoj. Států za každý (kalendářový) rok uzavíraje
od roku 1855 do roku 1887.
Množství

Rok

Množství

Rok

Množství

Rok

Rok

Množství

1873........ . ______ 18.154 1882.............. ....35,614
1874........ .______ 16,651
1883............. ____ 381
84
1875___________ 19,033 1884.......... .. .........
1876....................... 16,679 1885.............. .........
53
1877_____........... .10,379 1886 ............ ____
17
3
1878........ .............. .8,468 1887 od ld. do čv.
Úhrnem. ...274.458
1879_____............... 9,189
1880......................... 7,011
1881___________ 20,727
y·
Poznámka. Jest zjištěno, že téměř polovina všech Čínanů přibyvších do Spoj. Států
navratila se opět do své rodné země.

1855____ ................3,526
1856____ ................ 4 733
1857-------- .......... ...5,944
1858_____............ ..5,128
1859........ ............... 3.457
1860_____ ............ . .5 467
1861.......... ................7,518
1862.......... ............ ..3,633
1863.......... ............... 7,214

1864.... .................. 2.795
1865..... .................. 2,942
2,385
1866..............
1867...._________ 3,863
1868....________ 10,684
1869 ... ............... 14 902
1870......................11,943
1871..... .................. 6 039
1 1872.... .......... ...10,642

Veřejné pozemky Spoj. Států — kde leží.
Udáni vyznačující počet akrů veřejných pozemků vyměřených na půdě států a území do 30. června 1888; rovněž úhrnná
plocha veřejných podílů, které zůstávají nevyměřeny.
(Z -o-ý-ročxxí zprávy komisaře lxla,-^-3a.í pozemkové ’ářadovny.)

Plocha veřejných pozemků
v státech a území

Státy a
území
V akrech

Alabama...........
Arkansas.........
California.........
Colorado...........
Florida.............
Ilíinois.............
Indíana.............
Iowa...................
Kansas.............
Louisíana.........
Michigan.........
Minnesota........
Mississippi....
Missouri...........
Nebraska........ ?
Nevada.............
Ohio...................
Oregon..............
Wisconsin.......
Alaska...........
Arizona.............
Dakota.............
Idaho.................
Indiánské úz...
Montana...........
New Mexico...
Utah.................
Washington ...
Wyoming..........
Land Strip........

32,462,115
33.410,063
100.992.640
66,880 000
37,931,520
35,465.093
21,637.760
35.228,800
51.770.240
28,731,090
36.128.640
53.459.840
30.179.840
41,836,931
47,077,359
71.737.600
25,581,976
60.975.360
34.511.360
369,529,600
72.906.240
96,596,480
55.228.160
40.481.600
92,016,640
77.568.640
54,064,640
44.796.160
62,645,120
3,672,640

Počet akrů vyměřených
veřejných pozemků

,
Úhrnem do 30.
Ve
čtverečních června 1888
mílích
50,722
52.203
157,801,
104,500
59.268
55,414!
33,809
55,045
80.891
44,893
56,451
83,531
47,156
65,370
73,558
112,090
39,972
95,274
53,924
577.390
113,916
150,932
86,294
63,253
143,776
121,201
84,476
69.964
97,883
5,738

39.462.115i
33410,063
71.982,481
57,787.301
30.678.663
35.465.093
21,637.760
35.228,800
51,770,240
27,067,762
36.128,640
42,152,674
30,179,840
41,836,931
46,989,039
32,793,702
25,581,976
39,704,639
34,511,360
13,804*.538
47,392,242
10,256,409
27.003.990
18,142.855
46,046,803
12,910,540
21.174,352
47,074,070

Před 30. čer.
1880, o nichž
však dříve
nebyla zpráva podana
5,995 .....................
397,449 .....................
25,574 ....................

1,141

163,414.....................

18.....................

163,356 .....................
472,911
94,145
397*480
533,682
167,632
107,270
19,428

’’.*.***’..*.*.*.’.’
.....................
’.’’’.ľ.·..."'
...................
....................
...................
.....................

Úhrná plocha ve
řejných a indián,
pozemků zůstává
cích bez výměru,
spolu s plochou
Úhrnem do soukromých po
30. června zemkových náro
ků vyměřených po
1888
30. červnem 1888.
32,462.115;
33,410.0631
28,973,883
72,018,757
8,4:55,804
58,424,196
7,110,846
30,820.674
35,465.093
21.637,760
35,228,800
51.770.240
1,663,328
27,067,762
36,128.640
’
‘
1
í,
131",509
42,328.321
30.179,840
41,836,931
46,989,030
88,320
32,816,602
38,920,998
25,581,976
’ 20,638.828
40,836,532
34,511.360
369,529,600
59,101,702
13,804,538
47,957,752
48.638.728
44,716,393
10,511,767
13,477,610
27,003.990
73.411,911
18.604.729
30,221,640
47.347,000
40,975.503
13,089,137
21,515,931
23,280,229
47,096,141
15,548,979
3,672,640

Úhrn

1,815,504,147
2,836,725
971.174,878
2,.548336
*838,377,475
976.626,672
281
* Odhadnutí toto jest vejmi povrchní a neposkytuje seznam množství pozemků zbývajících, ani počet oněch pro
spěšných k zemědělským účelům. Zahrnuje indiánské a jiné veřejné reservace, nevyměřené soukromé pozemkové
nároky, šestnáctou a šestatřicátou sekci vytknutou pro obecné školy, nevyměřené pozemky obejmuté železnicemi, bah
nisky neb jinými udily, velké plochy pahorkovité, plochy nerozměřených řek a jezer a veliké plochy úplně neplodné, a
neprospěšné pro obyčejné účely. Množství země v nevyměřené části veřejných podílů hodících se pro domovinu a
k usazeni dle zákonu Spoj. Státu jest poměrně malé.

iSllliSTOrflt 1t
Mip

°^cr c’nc Icidjtfafjiidje unb bewährte Slnroeifunc auf bie uortljeilijaftefte unb fdjnxacffyaftefte 2lrt ^leifd)= unb ftajtenfpeifen feglidjcr ©attuna ju fodjen, ftu bacfen unb
eiiuumadjen; mannigfaltige üederbiffen dou 'Dieljl unb Obft, (lingefotteneS u. iu. $u$ubereiten; Xafeln
nad) ber neuften 3lrt ptbetfen; itebft Dielen anbeven nüplidjen, iu ber Jpauä^altung, oft unentbeljrliajen
©adjen. IBon 'IRagbalena 5). iRcttig.—Ungebunben $1.00, gebunben $1.60.

Převádění měr a vah. metrických na míry a váhy americké
Libry na kilogramy a dekagramy
převedeny.
Libry

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

Klgr.

0
0
1
1
2
2
3
4
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
11

Dkgr.

45
90
36
81
26
72
17
62
08
53
99
44
89
35
80
25
71
16
61
07
52
97
43
88
34

Libry

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Klgr.

11
12
12
13
13
14
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
19
20
20
21
21
22
22

Dekagramy na unce převedeny.

Dkgr.

79
24
70
15
60
06
51
96
42
87
32
78
23
69
14
59
05
50
95
41
86
31
77
22
68

Unce.

Unce. Dkgr.

Dekagramy.

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

Přibližně.

Přesně.

i
t

0'35
0'70
1-05
1'41
1'76
2'11
2'46
2'82
317
3'52
3'88
4'23
4'58
4'93
5'29
5'64
5'99
6'34
6'70
7'05
7'40
7'76
8'11
8'46
8'81

1
H
U
2$
2f
34
3|
3J
5
54

6
64
6|
7
71
7|
84

Unce na dekagramy a gramy
převedeny.

Americký Besedilík. První sbírka proslovů a deklamací pro
oboje pohlaví k rozmanitým příležitostem. Sestavil Ant. Jurka.
Obsahuje 20 proslovů ku všem příležitostem a slavnostem, 22 de
klamací vážných a 53 deklamací žertovných. Pěkně vázaný $1.25.
S poštovní zásýlkou $1.35.

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

2
5
8
11
14
17
19
22
25
28
31
34
36
39
42
45
48
51
53
56
59
62
65
68
70

Gramy. Unce. Dkgr.

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

26
27
28
29
30
•31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

73
76
79
82
85
87
90
93
96
99
102
104
107
110
113
116
119
121
124
127
130
133
136
138
141

Litry na gallony, pinty a quarty
převedeny.
Lt. Gl.

Qt.

Pt.

1 0
2 0
3 0
4 1
5 1
6 1
7 1
8 2
9 2
10 2
11 2
12 3
13 3
14 3
15 3
16 4
17 4
18 4
19 5
20 5
21 5
22 5
23 6
24 6
25 6

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

0’10
0*20
0'33
0'50
0'50
0'60
0'75
0'80
1'—
1'10
1'20
1'33
1'50
1'50
1'60
1'75
1'85
—
0'10
0'20
0'33
0'50
0'50
0'60
0'75

Lt Gl. Qt.

Pt.

Gramy.

7
5
3
2
0
8
7
5
3
2
0
8
7
5
4
2
0
9
7
5
4
2
0
9
7

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13

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

0'80
ľ—
1'10
1'20
1'33
1'50
1'60
1'75
1'80
—
0'10
0'20
0’33
0'50
0'50
0'60
0.75
0'80
1 —
1'10
1'20
1'33
1'50
1'50
1'60

Dvě veřejná náboženská hádaní mezi Frant. B. Zdrůbkem,
redaktorem “Svornosti” a p. Vil. Cokou, farářem u sv. Prokopa,
dne 17. a 19. dubna 1877. Třetí vydání Matice Svobody, roč. II..
Cena 15c. K dostání v závodu Augusta Geringera, 150 West
i2th Street, Chicago, 111.

Převádění měr a vah metrických na míry a váhy americké.
Gramy na grany převedeny.
Gramy

Grany

Gramy

Grany

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

15’50
30’75
46’33
61’75
77’20
92’50
108’—
123’50
138’80
154’33
169’75
185’20
200’50
216’—
231 ’50
247’—
262’33
277’75
293’20
308’50
324’—
339’50
355 —
370’33

25
26
27
28
29
30

385’75
401’20
416’50
432’10
447’50
463 —

Falce na centimetry.

Centimetry na palce.
Cm.

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

Palce.

0’39
0’78
1’18
1-57
1’96
2-36
275
3'15
3 54
3’93
4 33
4-72
5-11
5-51
5-90
6’29
6 69
7-08
7-48
7-87
8-26
8 66
9-05
9’44
9’84

Cm.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Palce.

Palce,

Ccntim.

Palce.

Centim.

10’23
10’63
11’02
11’41
11’81
12’20
12’59
12’99
13’38
13’77
14’17
14’56
14’96
15’35
15’74
16 14
16’53
16’92
17 32
17’71
18’11
18’50
18’89
19’29
19’68

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

2’54
5’08
7’62
10’16
12’70
15’24
17’78
20’32
22’86
25’40
27’94
30’48
33 02
35'56
38’10
40-64
43’18
45’72
48’26
50’80
53’34
55’88
58’42
60’96
63’50

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

66 04
68’58
7112
73’66
76'20
78’74
81.28
83’82
86’36
88’90
91’44
93’98
96’52
99’06
101’60
— ·—
— ·—
— ·—
— ·—
— ·—
—·—
—·—
—·—
—·—
—·—

„Dějiny Občanské Války”,
čili „Zápas mezi Severem a Jihem” — nákladné toto dílo, které vřele odporučeno
bylo všemi předními listy českými, ba i v Čechách nalezlo velké obliby, vyšlo ze
závodu Aug. Geringera a prodává se ve skvostné vazbě za $3, se zásylkou $3.30.
V knize té vylíčeny jsou podrobně a věrně zápasy politických stran před vypu
knutím války, příčiny celého bratrovražedného boje, jakož i celý jeho průběh.
Bitvy líčeny jsou s největší podrobností a zajímavým událostem, které celý tento
boj obklopovaly, jest též popřáno místa. Pro české čtenáře zvláštní zajímavost
má podrobné líčení zkušeností českých vojínů, kteří války, jak na Severu tak i na
straně jižní se súčastnili, k čemuž přidány jsou i jejich podobizny. Knihu mimo
to zdobí přes sto různých vyobrazení, a osm obrazů celostránkových, zobrazují
cích hlavnější bitvy co nej věrněji. Kniha tato neměla by scházeti v žádné české
domácnosti a přátelům v Čechách se jí nejlépe zavděčíte.

„Válka za neodvislosť', jiné menší dílo,kde líčeno jest povstání severo-amerických osadníků proti Anglii a zrození této republiky, opatřeno též četnými illustracemi, prodává se v závodu našem za 50 centů, se zásylkou 55 centů. V knize
té dočte se každý o hrdinském zápasu otců této republiky s mocnou Anglií o vel
kém utrpení osadnictva, jaké muselo snášeti, nežli dobylo sobě i potomkům
svým zlaté svobody a každý americký občan měl by se s dobou tou seznámiti.

Dějiny Ameriky od prvních počátků objevení až po dobu „Občanské války”,
toto nejobsáhlejší dílo, dosud v Americe v české řeči vydané, počne vycházeti
v „Duchu Času” koncem měsíce října r. 1889. V díle tom líčeny jsou první po
čátky objevení nového světa, strasti a svízele prvních osadníků, jejich boje s divo
kými Indiány, vznik různých států, měst a osad, poměry před revolucí a vývin
politických stran od nastolení prvního presidenta, až po občanskou válku. Dílo
vycházeti bude ve formátu knihovém tak že každý přijde tak lacino ke krásné
knize. Četné obrazy dali jsme zvlášť pro dějiny tyto shotoviti v New Yorku a
budou knihy pravou ozdobou.

VOPICKA & fCUBÍN,
_

veřejní notáři 207 W. 12th. Street,

- - -

Chicago, Illinois.
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> OBSTARÁVAJÍ SPOLEHLIVĚ A SPRÁVNĚ <

Vymáhání dědictví v Čechách, na Moravo, v Rakousku a Německu.
Přeplav přes Hamburg a Brémy.

áÄ|čoi>ám a uWáSání

obnoou.

v

Zásýlky peněz do Evropy levněji než poštou.

Pojištěni proti ohni a na život.

Obstaráváme prodeje a koupě majetků. Zkoumání abstraktů a veš

keré notářské práce vykonáváme správně a levně.

Cíólo 207 záp. 12tá ulice

-

·

-

Chicago, Illinoió.

Máme veliký výběr domů a lotů v Chicagu. — Loty od $150 nahoru na mírné
splátky. —Domy postavíme Vám na lotech u nás koupených na
mírné úroky a splátky. — Dříve než koupíte neb prodáte
pozemkový majetek, poraďte se s námi.

—............

Bonání ku předplacení na časopisy?
Denník “Svornost”,
přináší každý den všechny noviny celého světa pro každého, kdo sleduje politiku zahra
niční 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
nesměla pravdu povědíti, 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 1889
“Svornost” dokončila

čtrnáctileté své působení.
“Svornost” se snaží, jak jen poměry hmotné dovolují, aby vyčerpávajíc zkušenosti, sloužila
co největšímu kruhu čtenářů svých svědomitě a věrně, nestranně a poctivě, o čemž jí
pilní čtenáři svědectví vydávají. “Svornost” s nedělním listem “Duch Času” stojí na celý
rok v předplacení $7.50, na čtvrt roku $2.00, na měsíc 70 ctů., 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.
“Svornost” přináší každou
sobotu dvoustránkovou přílohu.
Čísla na ukázku zasýlají se zdarma.

Týdenník “Amerikán”,
skončil čtrnáctý ročník svého trvání a zalíbil se v českých osadách po celém venkově velice,
poněvadž jest jeho péčí posloužiti co nejvíce venkovským osadám česko-slovanským po
skytnutím jim všech novin, zvláště politických, jakých nižádný týdenník v takové hojnosti
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 a někdy 36 stránek, tak že za rok čítá kniha přes 1670 stránek vesměs čtení
užitečného a nového. Jeho “nestranné politické zprávy slouží stejně občanům republikán
ským i demokratickým, a každý občan si může z něho vybrat to, co nejlepšího u které
strany nalezne, aby se pak v politice mohl říditi rozumně dle přesvědčení svého a nikoli
slepě dle předpisu té které strany. Přehledy obchodní každý týden a přehledy trhové,
zvláště trhu chicagského pro celý západ důležitého jsou jeho zvláštností a z Evropy také
podává 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 prémii spis nějaký buď bez doplatku neb za nepatrný doplatek.
Taktéž předplatitel může dostávati nedělní list “Duch Času” za poloviční předplatné na
celý rok, totiž za $1.00 co prémii.

Ukázková čísla zasýlají se na požádání zdarma.

Nedělní list “Duch Času”
jest jediný svobodomyslný týdenník nepolitický i neměl by tudíž scházeti v domácnosti
žádného krajana, který touží po vzdělání a osvětě.
Mimo články a úvahy svobodářské
přináší “Duch Času” v každém čísle jinou látku poučnou a hojnost čtení zábavného, jako
jsou: básně, romány, povídky, novelly, humoresky atd. vedle humoru, množství vybraných
vtipů, narážek satirických, žertovných veršů atd.
“Duchu Času” vychází ročník XIII.

který doporučuje se každému čtenáři tou okolností, že přináší obšírné dílo “Dějiny Ame
riky od prvých počátků objevení až po dobu občanské války”. Dílo toto zamlouvá se kaž
dému kdo seznati chce podrobně dějiny americké, jež musí zajímati bez rozdílu každého
z našich rodáků, kteří svůj nový domov v Americe si vyhledali.
Velepoutavý, nejnovější
román Jules Veme-ův “Sever proti Jihu”, který v překladu vychází v přítomném ročníku
“Duchu Času” jest četbou, která zajisté každého ctitele výtečných Verne-ových děl plnou
měrou uspokojí svým neobyčejně napínavým obsahem. “Duch Času” vychází každé neděle
(ve velikosti 28x42). K “Svornosti přidává se zdarma; předplatitelé “Amerikána” dostanou
jej co prémii za roční doplatek $1.00. Sám o sobě stojí “Duch Času” $2.00 na rok.
Čísla
na ukázku

se zasýlají na požádání zdarma.

Objednávky všech těchto časopisů dějtež se pod adresou:

AUGUST GERINGER, 150 záp. 12. ulic*, Chicago, Illinois.

[HAMBURSKO ■ ■ ■ ■
.
ftMERICKÁ
Akciová Paroplavební Společnost.
Nové velkolepé dvoušroubové

rychlolodě mající snosnost 10,000

tun a 12,500 koňských sil,

jsou co do bezpečnosti, rychlosti a poboilí,
ziepřelzzona.teln^rzxiiSkutečná jízda přes moře trvá po

expressuich parol od ích Ilambur.
Americké Akciové Paroplavební

Společnosti pouze několik hodin
přes S d.zii I
Ohledně bližších zpráv obraťte se laskavě na

C. B. RICHARD & CO.
GENERÁLNÍ PŘEPLAVNÍ JEDNATELÉ,

, ■ ,

61

■ . ■
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LaSalle Sts. Olxioag^o, 111Krajanům poslouží vždy ocliotně a bezplatně

-ŘIDITET, ČESKÉHO ODDEEENÍ^a

J. IP. Vosatka, č. G1 Broadway ľY. A-

Jak hřešíme sami na sobě.
Zdraví jest nejdrahocennější majetek a přec
veliká většina lidí zachází se svým zdravím
lehkomyslně, nežli by měla a tato lehkomysl
nost’ mívá obyčejně osudné následky v zápětí.
U lidu pracujícího vyskytují se různé nemoce
lehčí, jež často odbývají se výrokem: „i to nie
není, nák to přechodím” a zatím z takových
menších počátků vyvinují se nebezpečné ne
moce, jichž vyléčení pohlcuje pak značné sumy
peněz, a spojeno jest nejen se ztrátou času, ale
i s utrpením pacientovým a celé jeho rodiny.
V nynějších zlých časech jest dobře šetřiti, neb
dollary se těžko vydělávají, ale nesmíme šetřiti
tam, kde uspoříce několik centů, jsme nuceni
pak vyhoditi desítky. A pak šetřme ve volbě
různých léků, které užíváme. Nedejme se klamati, nýbrž uvažujme a suďme dle skutečných
výsledků toho kterého nabízeného nám leku.
Vyhoditi těžce vydělané peníze za láky, které
pomohou na chvilku od bolesti, aneb vůbec jen
vypočítány jsou na oklamání, je nerozum. Pro
to je radno voliti opatrně a voliti léky jež nemoc
vyhojí z kořene a nenechají tam zárodky její,
aby tě znqva sužovaly. Soudě dle výsledků na
bytých v Čechách po více nežli jedno století,
jest R. M. Rose zázračná masť, jedním z nej
znamenitějších a nej osvědčenějších prostředků,
jaké věda lékařská zná. Masť tato, jíž lid
v Čechách sám pojmenoval zázračnou, byla vy
nalezena rozhlášeným lékařem a má tak výteč
nou pověsť, že ji i lékaři předpisují pro různé
případy nemoci. Ona hojí z kořene rheumatis
mus, gicht, neuralgii, veškeré nastuzeniny,
bolesti v kříži a na prsou, v bocích, zatekliuy
žaludku, jater a ledvin, rány čerstvé a zasta
ralé, vředy, namoženiny, suché lámání, otoky,
lišej a vůbec všecky zevnější nemoce. Zde stůjž
jedno z tisíce vysvědčení na důkaz, jakou hoji
vou sílu Zázračná masť v sobě chová:
Váž.p. Poupě, z Eastman, Wis.píše: Můžete
se vším právem honosí ti svojí „Zázračnou
mastí” neboť kdo jí použil, ten se uzdravil.
Paní Jarová v Eastman měla v celém těle gicht.
Když použila první krabičky, tu se jí tak uleh
čilo, že přišla pro druhou a vyslovila se: že jest
to masť doj ista zázračná. Syn p. Mizery byl
postižen touže nemocí a paní Mizerová měla
podebraný prst od kosti a oběma bylo „Zázrač
nou mastí” spomoženo. Těším se, že si také

Českým farmářům na uváženou.
y

Tak jako v Cechách tvoří krásný potah a
pěkný dobytek pýchu hospodářovu, tak zrovna
jest to i zde, ba kůň jest mnohdy pro farmáře
neocenitelným zvířetem, kteréž tvoří čásť jeho
bohatství a pomáhá mu k existenci.
Ztráta
koně jest tedy pro hospodáře věcí velmi bolest- \
nou a neméně i ztrátou některého kusu hovězího ý
a drobného dobytka, poněvač znamená to úby- 1
tek na jeho těžce vydělávaném majetku. Každý
řádný hospodář může však bezpečně takové
ztrátě se vyhnouti. Když kůň neb některý kus
dobytka postižen je nějakou nemocí, tu ohrom
ná většina našich farmářův nemá obyčejně žád- A
né léčivé prostředky po ruce, jimiž by se dalo
zvíře zachrániti, a nežli si je zaopatří, tu bývá
zhusta pozdě, neb koupí za drahé peníze pro
středky, které jsou bez účinku a vypočítány
jsou pouze na oklamání hospodáře. Nejlepší
prostředek, dle nej novějších vědeckých výzku
mů zvěrolékařských a na základě dlouholeté
zkušenosti od L. Guhiegela, okresního, měst
ského a panského zvěrolékaře velkostatků kní
žete Tranttmansdorfa, hraběte Šlika, hraběnky
Assebru^ové a j., zhotovený, jest R. M. Rose

Zázračný prášek pro koně, hovězí a drobný do
bytek. Tento prášek zdravotní, zhotovený

z nejlepších látek, účinkuje se zárukou co pro
středek při léčení: chřípěcí, kašle, nezáživnosti,
zápalech plic, pobřiŠnice i střev. U větších dáv
kách účinkuje výborně při zácpě a lze ho s nejlepším výsledkem použiti též při kolice, zácpě
střev i knihy, čím se i škrkavky odstraňují a
vůbec při veškerých vnitřních koňských i do
bytčích nemocech. Druhým prostředkem ne
překonatelným jest od téhož výtečného zvěro
lékaře zhotovený R. M. Rose Fluid Resolvator,
osvěžující tekutina mycí, sílu dodávající a svě
žest’ těla udržující, která jest nejlepší náhradou
různých mazání před i po namáhání, rázném
trainováuí, jakož i při slabosti starých koní,
dále jest podpůrným prostředkem při léčení růz
ných zevních vad, ku př. chromoty lopatky,
kyčle, kříže atd. při vytažení šlach, ohýbačů,
napínačů, i zápalu těchto, tak i při zastaralých
stvrdlinách a zkráceninách, následcích to vyta
žení svalů a zápalů, zvrtnutí kloubů kopytního,
Čech vydobyl chválu: že kde nic nespomohlo, korunkového, spčnáčkového a při léčení rheumatismu, dny, opuchlín, vlaské kosti, ran,
Zázračná masť pomůže.44 —
jakož i mnohých jiných nemocí. Fluid ResolA téže zasloužené pověsti těší se i R. M. Rose vator účinkuje jistě a spolehlivě, neboť jest
Zázračné kapky, kteréž jsou neomylným pro složen z látek nejlepších, podle nejnovčjší vědy
středkem proti žaludečným, ledvinovýmajaterním nemocem, špatnému zažívání, zácpě, ne zvěrolékařské, jakož i hlavně na základě dlouhochuti k jídlu, bolesti hlavy, křečím žalúdkovým, letýcli zkušeností, prakticky ve vědě zvČrolékařbolení břicha, k čištění krve atd. Mrs. Vogel ské nabytých. Žádný dobrý a o stav svého
z Bridgeport, Conn. píše ku př. o nich, že ne dobytka péči mající hospodář by neměl li to váti
mají sobě rovných. Oba dva tyto nade vší po nepatrného vydání a měl by zaopatřiti si tyto
chybnost osvědčené léky by neměly chyběti dva výtečné prostředky, které dobytek jebo
v žádné české domácnosti. Jak často se vyhodí zachráhí před těžšími nemocemi a uspoří mu
všelijak ten dollar a zde za něj může rodina velkou ztrátu. Nešetřete na nepravém místě,
míti dva prostředky po ruce, jež okamžitě po abyste pak pozdě toho nelitovali. Cena balíčku
skytnou pomoc a úlevu, když je některý z členů R. M. Rose Zázračného prášku 50 c. Cena
postižen nějakou nemocí. Cena krabičky zá láhve R. M. Rose Fluid Resolvatoru, 75 centů.
zračné masti 50 c. Cena láhve zázračných ka
K dostání ve všech lékárnách a obchodech a u
pek 25 c. K dostání ve všech lékárnách a ob
i
chodech a u všech jednatelů. V Chicagu jedině všech jednatelů. V Chicagu jedině u Augusta
u A. Geringera, 150 W. 12th S . V Clevelandu u I Geringera, 150 W. 12th Street. V Clevelandu
I u J. Šedivého, roh Petrie & Hamilton Sts.
J. Šedivého, roh Petrie a Hamiltou Sts.

i
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Pravé z Čech dovážené

Cis. král. Rakousko-Uiierský konsnlát,

PLZENSKÉ PIVO

H. CLAESSENIUS
KONSUL,

lze obdržeti v hostinci

v óío-U 2
t

729 již. Halsted ul.
*

Chicago

*

Illinois.

ulice,

CHICAGO, ILLINOIS.

Vystavuje zákonnitáplnomocenství, vyzveduje dědictví lacině Za
přesně, podává zprávy u věcech
vojenských, o všech záležitostech
zdarma.
Hlavní jednatelství

V hostinci tomto jest vzorná obslu
ha jakož lze obdržeti po celý den
VÝTEČNÝ TEPLÝ

LUNČ! !

Severo-Něm. Lloydu.
Mluví a dopiszije se česky.

Jan Ôemus

Velmi pěkně upravený

vyrábí osvědčené

HOSTINEC!

Pivní tlakostroje
Pisárn a a skladiště:

154 W. 12. St., Chicago.

— vlastni

JOSEF ŠINDELÁŘ
608 Throop ulice,
roh 1S. ulice,

Chicago.

Zakázky z venkova vyřizují se

dle objednávky rychle a správ
ně v cenách přiměřených.

Cenníky na požádáni podlou se
každému bezplatně.

Znamenitý výběr nejlepších
nápojů; pěkný kulečník.
Obsluha vzorná. Chutný lunč.
K hojné návštěvě zve krajany
JOSEF ŠINDELÁŘ.

Předplaťte se na obrázkové časopisy

„Zlatou Prahu” a „Světozor”.

Starší ročníky “Světozora”, jako ročník VI.
1872, VII. 1873 a IX. 1875 prodávají se antiquárně a sice po $3.00 bez zásýlky. Ročník XV.
1881 za $4.00.

“Zlatá Praha”, časopis pro zábavu a pouče
ní, vydávaný za spolupůsobení nej přednějších
spisovatelův a malířův našich.

Výše jmenované časopisy lze předplatí ti u
hlavního jednatele pro Ameriku

ROČNÍK VIII.
“Zlatá Praha” nastoupil, lednem 1890 sedmý
ročník a může vykázati se výsledkem skvělým
co do obsahu literárního i obrázkového. Ve
minulých šesti ročnících zastoupeni jsou přední
spisovatelé 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 hledá
ny. Obrazy “Zlaté Prahy” uveřejňují nejpřed
nější zahraničné listy illustrované ve Francii
Anglii. Španělsku, Itálii, Rusku, Německu,
i v Americe.

“Zlatá Praha” přináší nejvíce prací původ
ních, a díky našim pp. umělcům, může slíbiti i
na rok tento řady výtečných prací již hotových
k uveřejnění připravených.

“Zlatá Praha” těší se slušnému rozšíření po
všech vlastech, avšak náklad na vydávání jest
tak ohromný, že jen veliký počet odběratelů
může nahraditi nesmírné výdaje tyto.
Račtež všem svým známým “Zlatou
Prahu” k odebírání doporučiti, račtež ve vlaste
neckých rodinách našich k předplacení “Zlaté
Prahy” laskavě vybízeti, račtež dobrotivě ve
spolcích, klubech a hostincích k tomu nůsobiti, aby na místě listů cizích, odebírali “Zlatou
Prahu”.
Rozšiřovati skutečně dobrý podnik, jakým
bez odporu jest “Zlatá Praha”, jest záslužné a
vlastenecké.
První sešit zašle se každému začátkem měsíce
ledna 1890 na požádání za 10c. poštovní a celní
náhrady na udanou adresu. Předplatné pro celý
rok obnáší $5.00 a na půl roku $2.50.
Zároveň prodávají se ročníky “Zlaté Prahy”
a sice: V. (1888) a VI. (1889) po $5.00, vázané
po $6.00.

AUG. GER1NGKR A,

150 W. 12. St., CAiicafío, 111.

Zároveň nabízíme ku koupi ročníky výtečných
časopisů:
“OSVĚTA”,
listy pro rozhled v umění, vědě a politice, re
dakcí a vydáním Václava Vlčka. Na skladě
nalézají se ročníky 1881, 1882 a 1883 a prodává
se.jeden ročník nevázaný v snížené ceně za $4.
Vázaný o 1.25 více. O důležitosti a působení
“Osvěty se vyslovilo veškeré časopisectvo české
velmi zhusta, vždy jednomyslně provázejíc
každé jednotlivé její číslo hojnou pochvalou.
Také u obecenstva “Osvěty” na mnohých mí
stech došla nevšední přízně a proto smole možno
odporučí ti dílo toto.
“KVĚTY”,
obrázkové listy pro zábavu a poučení s časový
mi rozhledy. Jeden ročník obsahuje 12 sešitů
po 8 arších a prodává sc v snížené ceně po $5.00.
Máme na skladě ročníky: 1882, 1883, 1884 a
1885. Odporučujeme zvláště pro knihovny a
spolky. K dostání u
A.TJG GERINGERA,
150 W. 12. St. Chicago, 111.

Seznam divadelních her, starších
i novějších, jež nalézají se na skladě
v níže uvedeném knihkupectví, zašle
se každému zdarma, kdo oň požádá
a pripojí Scentový kolek ku krytí
poštovného.

“Světozor”, nej starší poučný a zábavný časo
pis obrázkový, nastoupil v prosinci min. roku

ROČNÍK XXIV.

Seznam knih vlastním nákladem
vydaných a knih z Čech a Moravy

“Světozor” přinesl v minulém roce přes 700
nejkrásnějších a nejzdařilejších vyobrazení
českých, slovanských i světových umělců, v čá
sti slovesné pak podal celou knihovnu výteč
ných prací nejlepších spisovatelů českých, vše
to za nízké poměrně předplatné, počítáme-li
přesně objem i formát, jakož i rozsah a vnitřní
cenu podané látky slovesné a obrázkové.

dovážených zasýlá zdarma každému,
kdo si oň požádá a 2 cent, kolek ku
krytí poštovného, zašle knihkupectví

Předplatné “Světozora” pro celý rok jest
$5.50. na půl roku $2.75. Na kratší dobu před
platné nelze přijmouti.

AITG. GERINGERA,

První sešit zašle se každému koncem měsíce
prosince 1889, když zašle poštovné a celní ná
hradu 10 centů.

150 XV ISth St.,
Clxioagro, lil.

na majetek pozemkový

»NA VEM! NÍZKÉ ÚRORY.C
Ukládání peněz v libovolných částkách jisté a spolehlivé.

GREENEBAUM SONS, 116 a 118 LaSalle ul„ Chicago.

O bolí od bankovní

6g/) f

n

L°otnis

486 S Canal St., Chicago

ulice, CWcaS0’

Obstarává prodej a koupi domů
a lotů ve všech částech města.

Prodává pozemky

na všech

I

stranách města za výhodných

Půjčuje peníze na mírné úroky

podmínek.

Kupuje a prodává

Pojišťuje n nej lepších společností.

majetky, obstarává pojištění u
Vymáháni dědictví věnuje se
zvláštni péče.

spolehlivých společností.

«AUGUST VOLENSKÝ»
oznámkový jednatel pro časopisy

DENNÍK „SVORNOST”,
TÝDENNÍK „AMERIKÁN”,

NEDĚLNÍ „DUCH ČASU”,
— pro lca.le3a.á.á.ře —

General Advertising Agent for the Bohemian

DAILY „SVORNOST”,
WEEKLY „AMERIKÁN”,
SUNDAY „DUCH ČASU”»
and for the„Almanacs

„AMERIKÁN“ a „NAŠINEC“

„AMERIKÁN“* „NAŠINEC“

a veškeré tiskopisy tiskárny Augusta Geringera,
do nichž se oznámky přijímají. Bližší zprávy a
ceny obratem pošty sdělí

AU kinds of Job Printing taken at the lowest
possible rates.
For Particulars Address,

August Volenský, 150 W. IStlx St., Cliioago, 111.
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prací knihových I drobných.
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svůj hojně zásobený

^apirnichý závod a všech druhu obchodních knih.
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Aug. Geringer,
_______________________________

150 W. 12th Street, 0HI0AG0. x1
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532 W. 18th Street.
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č. 66 State ni., roli Randolph ul.
CHICAGO, ILL.
----- obstarává——

- -'

Veškeré druhy zlatých a stříbrných

hodinek té nejlepší jakosti, zlaté náušni
ce, náramky, knoflíčky, řetízky, prsteny

jednoduché neb s drahokamy, dle přání.

Náčiní stolní ze zlata neb stříbra.
Spolkové odznaky.

Vyměňuje peníze a
*

VYMÁHÁ DĚDICTVÍ.

Půjčky na majet ek učiní
za levné úroky.
flniUIV A I ATV
UUIY1I A LU I I

V obchode ptejte se po Josefu Kasperovi.
nejlepším česném klenotníku v Chicagu.
Seznamy pošleme zdarma na požádáni
v každý čas.

kupuje i prodává a vyměňuje za majetek venkovský

Správné služby vám nabízí

532 W. 18th Street, CHICAGO.

Pakli ano, jednejte ku vašemu
prospěchu a obraťte se na spo
lehlivý a známý český hodinářský
a zlatnický závod

^7\ t. -^rís-z42*7 záp. 18. ulice, CHICAGO.

Obchod tento jest vám odporučen z mnoha příčin:
z’ Jest to neíléPe zásobený a nej rozsáhlejší český
závod v Chicagu.—2. Zboží v závodě tomto koupené jest vám zaručeno, že jest takové, za jaké vám
prodáno bylo/—3. Kupujeme zboží za hotové a ve
velkém množství a přímo od vyrabitelů; můžeme vám zaručiti od 15 do
30 proč, nižší ceny než jinde. — Krajané mimo města bydlící, kteří mají
v úmyslu objednati sobě buď hodinky, řetízek, náušnice, jehlice, prsteny,
spolkové odznaky a jiné do oboru toho náležející věci, učiní dobře, když
dopíšou sobě pro náš právě vydaný illnstrováný ťeský seznam, zboží hodi
nářského a zlatnického. Adresujte:
"V\7" J"

W·

jfi&Srtyy

4217 W. 18th Street, CHICAGO, ILL.

Frederiksen Land Co.
MAJITELÉ A JEDNATELÉ

3,000,000 aJsríjL
-:- NA ZÁPADE A JIHU, -:-

Jižní Minnesotě, Středním Kansasu, Sev.-západní lowě,
Wisconsinu, Dakoté, Nebrasce, Arkansasu, Novém
Mexiku, Alabamě a Missouri.
MINNESOTA. Prérie v okresích Martin, Jackson, Nobles Murray, Cotton
wood, Redwood, Lac qui Parle, Big Stone, Watonwan a
Yellow Medicine.
Lesnaté pozemky v okresích. Todd, Stearns a Morrison.

KANSAS. Prérie v okresích Ellis, Hodgeman, Ford a Gray.
IOWA. Prérie v okresu Lyon, Dickinson, Kossuth, Emmet, Palo Alto a
Osceola.

DAKOTA.

P rérie v okresích Deuel a Brookings.

NEBRASKA.

Prérie v Boone okresu blíže Cedar Rapids.
■
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LESNATÉ POZEMKY VE WISCONSINU.

Mírné ceny.

Dobré majetné právo.

Malé óplátky.

Cena pozemků od $6 výše dle jakosti.

Kupci pozemků obdrží srážku ze železničních lístků. :::::::
:::::::::::: Pozemky se ukážou každému zdarma.
a----------------------------------------------------------------------------

co.
JAN KOCOUREK, cestující jednatel.

181 Washington Street,

-

-

-

CHICAGO, ILL.

Upozorňujeme že máme značný počet farem se stavbami na prodej neb
na výmenu za majetek v mestecli ve všech státech..
Mapy, popisy a podrobnosti zašleme každému na požádání zdarma. Žádosti za podrob*
uosti mohou býti psány v reči českí* a budou česky zodpovídány.

KDE DOMOV MUJ.”

Kde
Kde

hled;
zmar:

Če - chy

domov můj?
domov můj?

a to
to je

domov

jest
Če -

můj!

Kde
Kde

domov můj?
domov můj?

ta krásná
chů slav-né

země,
plé-mě;

Voda hu - čí
V kraji znáš-li

země
mezi

če - ská,
Če - chy

po lu - Čínách,
bohu - milém

bory
duše

do - mov můj, země
do - mov můj, mezi

